
Σ' αυτό το τεύχος θα δούμε πώς η οικο-
γενειακή εργασία χρησιμοποιήθηκε ως
εργαλείο επιβίωσης από την εργατική
τάξη της μετεμφυλιακής Ελλάδας. Μια
εργατική τάξη που κληρονομεί αυτό το
εργαλείο από αμέτρητες προηγούμενες
γενιές εργατών, μιας και δεν έχει άλλη
επιλογή για να επιβιώσει. Στο επόμενο
τεύχος, ελπίζουμε, να μιλήσουμε για το
πως η «οικογενειακή εργασία» μετατρά-
πηκε μέσα από την παραμορφωτική, με-
ταπολιτευτική περίοδο σε «οικογενειακή
επιχείρηση», δηλαδή εργαλείο διατήρη-
σης των προνομίων όσων κατάφεραν να
ανελιχθούν ταξικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΙΓΟ ΦΟΛΚΛΟΡ

Ο κυρ Κώστας και η κυρά Δήμητρα έζη-
σαν μεταπολεμικά στο Αιγάλεω. Αυτός
τελευταίος από εφτά παιδιά ορφανά που
τα μεγάλωσε ο μεγάλος αδερφός κι αυτή
προτελευταία από άλλα τόσα. Αυτός από
ένα χωριό έξω από την Πάτρα κι αυτή
από νησί της μεθορίου. Αυτός ήξερε να
διαβάζει, αλλά όχι να γράφει, αυτή και
να γράφει, αλλά με κάτι ντροπαλά, τρε-
μουλιαστά γράμματα της τρίτης δημοτι-
κού και με εκείνο τον παλιό τρόπο να
γράφεις το «ου» που ήταν σαν όμικρον
με κερατάκια.

Παιδιά του μεσοπολέμου και οι δύο, έγι-
ναν εσωτερικοί μετανάστες και πρώτα
έζησαν στο Μεταξουργείο. Αυτός δού-
λευε από μικρός στο εργοστάσιο και είχε

ένσημα ανηλίκου. Αυτή από μικρή προ-
οριζόταν για νοικοκυρά και τελικά αυτό
έγινε. Στο Μεταξουργείο έκαναν και το
πρώτο τους παιδί και κάπου εκεί μετα-
κόμισαν στο Αιγάλεω, το οποίο στην
ουσία ακόμα χτιζόταν. Αυτός άρχισε να
δουλεύει κάποια στιγμή στο Μπα-
ρουτάδικο1 μέχρι που έγινε μια
μεγάλη έκρηξη, κάτι που συ-
νέβαινε συχνά. Αυτή συνέ-
χισε να είναι νοικοκυρά
και να μεγαλώνει δύο,
πλέον, παιδιά.

Για να μην πολυλογούμε,
φτάνουμε κάπου στα τέλη
της δεκαετίας του ‘50 με αρχές
του ‘60. Αυτός περπατάει κάθε
μέρα από το Αιγάλεω ως τον Πειραιά, για
να δει αν υπάρχει μεροκάματο στο λι-
μάνι, αν έχει κάθεται και το κάνει, αν
όχι, γυρνάει πίσω στο Αιγάλεω. Αυτή συ-
νεχίζει να είναι νοικοκυρά, αλλά όχι
μόνο.

Στα όρια του Αιγάλεω με την Αθήνα είχε
αρχίσει να αναπτύσσεται, συν τοις άλ-
λοις, βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας
και ρούχων. Εκτός από τη δουλειά στη
γραμμή παραγωγής, όμως, αυτή η βιο-
μηχανία απαιτούσε και μια διαφορετική
μορφή εργασίας, τη δουλειά με το κομ-
μάτι. Στην περίπτωση της κυρά Δήμη-
τρας αυτό μεταφραζόταν ως εξής:
κάποια ή κάποιος από τη γειτονιά τής
έφερνε πουλόβερ και αυτή κένταγε πάνω

τους λουλουδάκια με τις
ώρες. Ή έπλεκε ψάθινα πα-
πούτσια με τις ώρες. Μετά από
κάποια ηλικία, χώθηκαν και τα πι-
τσιρίκια της οικογένειας σ' αυτή τη δου-
λειά. Μόλις τέλειωναν το διάβασμα για

το σχολείο τις καθημερινές και τα
σαββατοκύριακα, έμπαιναν και

αυτά στην παραγωγή. Έτσι
έβγαινε περίπου το ένα τέ-
ταρτο με ένα τρίτο του οι-
κογενειακού εισοδήματος.

Αυτό δεν συνέβαινε μόνο
σε αυτή την οικογένεια.

Έτσι δούλευε όλο το Αιγάλεω
(και πολλές άλλες γειτονιές).

Κάθε εργατική οικογένεια της γει-
τονιάς είχε μέλη της να δουλεύουν στη
γραμμή παραγωγής ή με το κομμάτι στο
σπίτι. Κάποιοι έκαναν και τα δύο. Το
αποτέλεσμα ήταν η γειτονιά, μέσα στις
δεκαετίες του '50 και του '60, να έχει με-
τατραπεί σιωπηλά σε ένα διάχυτο φασο-
νάδικο.

ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΑ ΜΠΛΟΥΖ

Πέρα όμως από το φολκλόρ, που έχει κι
αυτό τη χρησιμότητά του, ας δούμε λίγο
περιληπτικά τι συνέβαινε εκείνη την πε-
ρίοδο στην ελληνική επικράτεια. Ο εμ-
φύλιος μόλις έχει τελειώσει με τους
ηττημένους να πληρώνουν βαριά την
ήττα τους. Η μετανάστευση, εσωτερική
και εξωτερική, αλλάζει την τεχνική σύν-
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ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ; 
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΡΟΣ Α'

Αυτό που ακολουθεί είναι μια προσπάθεια να εξηγηθεί η περίεργη σχέση οικογένειας και εργασίας, καθώς και των πα-

ράξενων φρούτων που φυτρώνουν εκεί που αυτά τα δύο συναντώνται. Χρησιμοποιώντας για άλλη μια φορά ως ερ-

γαλείο την ταξική ανάλυση, θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόσφατη ιστορία αυτού του τύπου εργασίας

στην Ελλάδα και να καταλάβουμε γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικογένεια. Ελ-

πίζουμε, επίσης, να δείξουμε πως η οικογενειακή εργασία είχε, και έχει, διαφορετική χρήση και αποτέλεσμα ανά-

λογα με το ταξικό πρόσημο που μπαίνει μπροστά της. Έτσι πιστεύουμε θα εξηγηθεί το γεγονός ότι μερικές φορές,

ο πατέρας και η μάνα μας, είναι τα χειρότερα αφεντικά που μπορεί να μας τύχουν. 

η γειτονιά στις
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θεση της εργατικής τάξης
και σχηματίζεται αυτό που

σήμερα ονομάζουμε «μητρό-
πολη».

Βρισκόμαστε επίσης στην περίοδο που
το ΚΚΕ είναι παράνομο, οι κομμουνιστές
έχουν από ένα χαφιέ να τους ακολουθεί
και βρίσκουν δουλειά κυρίως στην οικο-
δομή (από τους ελάχιστους κλάδους που
δεν απαιτείται πιστοποιητικό κοινωνικών
φρονημάτων για να δουλέψεις), κλάδος
που αυτά τα χρόνια γιγαντώνεται. Με
λίγα λόγια, είναι ακόμα περίοδος κράτους
δεξιάς και μπάτσων με το ενδιαφέρον να
ενσωματωθούν οι ηττημένοι του εμφυ-
λίου να είναι προς το παρόν μηδαμινό. 

Σ' αυτό το περιβάλλον είναι που πρέπει
να επιβιώσει η εργατική τάξη. Χαρακτη-
ριστικό της εποχής είναι και τα «μαγαζιά
με τα άσπρα τζάμια». Αυτά ήταν μικρά
φασονάδικα με ραπτομηχανές και βαμ-
μένες βιτρίνες για να μην φαίνεται το
εσωτερικό τους. Άνθισαν στο κέντρο της
Αθήνας εκείνες τις δεκαετίες και στην
ουσία ήταν ο συνδετικός κρίκος στο ερ-
γασιακό συνεχές μεταξύ εργοστασίου/
βιοτεχνίας και εργασίας με το κομμάτι
στο σπίτι. Σ' αυτούς τους χώρους πρα-
κτικά μπορούσες να χτυπήσεις την πόρτα
και να ζητήσεις μεροκάματο, σε κάθιζαν
σε μια μηχανή και δούλευες. Μορφές ερ-
γασίας, δηλαδή, που αλλού θεωρούνται
άτυπες μορφές απασχόλησης, όπως η
αδήλωτη, ανασφάλιστη και ενίοτε απλή-
ρωτη οικογενειακή εργασία, στην Ελλάδα

μόνο καταχρηστικά θα μπορούσαν να
ονομαστούν άτυπες, μιας και είχαν ανα-
γνωριστεί νομικά, είτε άμεσα είτε έμ-
μεσα, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
'50.2 Για να το πούμε πιο λιανά, τρώμε
ευελφάλεια3 γύρω στα 60 με 70 χρόνια
τώρα. 

Πάντα μπροστά αυτός ο τόπος.

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Το σκηνικό λοιπόν είναι το παραπάνω.
Μια εργατική τάξη ηττημένη, που προ-
σπαθεί να επιβιώσει όπως μπο-
ρεί σε ένα εξαιρετικά εχθρικό
περιβάλλον. Μια εργατική
τάξη τσαντισμένη όμως,
που ακόμα απειλεί το ελ-
ληνικό κεφάλαιο και τον
διαχειριστή του, το κρά-
τος,4 χρησιμοποιώντας ό,τι
της έχει παραδοθεί ως εργα-
λείο επιβίωσης από τις προ-
ηγούμενες γενιές.

Αυτός είναι και ο τρόπος να βλέπουμε
αυτού του είδους τις μορφές εργασίας.
Σαν προϊόντα της εποχής και της ιστο-
ρίας τους. Η δουλειά με το κομμάτι στο
σπίτι δεν είναι σίγουρα εφεύρεση του
ελληνικού κεφαλαίου της δεκαετίας του
'50. Έρχεται από πολύ πιο παλιά και από
άλλα μέρη. Στη συγκεκριμένη συγκυρία,
όμως, φαίνεται να ταίριαξε καλά στις
ανάγκες του ελληνικού κεφαλαίου.

Μην ξεχνάμε πως το ελληνικό κράτος
έχει να διαχειριστεί τους ηττημένους
του εμφυλίου που έρχονται με ιλιγγιώ-
δεις ρυθμούς στην Αθήνα, αλλάζοντάς
την για πάντα. Η συγκεκριμένη μορφή
εργασίας στην οικογένεια και στο σπίτι
είναι ιδανική από πολλές απόψεις για
τους σκοπούς του κράτους και του κεφα-
λαίου. Πρώτα απ' όλα, το αφεντικό μει-
ώνει το κόστος παραγωγής στο ελάχιστο·
δεν υπάρχει καν εργασιακός χώρος ή
εξοπλισμός και τη δουλειά την κάνουν
στη συντριπτική πλειοψηφία γυναίκες, οι

οποίες αμείβονται παραδοσιακά
πολύ λιγότερο απ' ότι οι άν-

τρες εργάτες, καθώς και παι-
διά που στη συγκεκριμένη
περίπτωση δεν αμείβονται
καθόλου.5 Δεύτερον, αυτή
η μορφή εργασίας έχει
σχεδόν ανύπαρκτο βαθμό

εργατικής οργάνωσης. Δεν
υπάρχουν συνδικάτα ή σωμα-

τεία. Εφόσον η δουλειά γίνεται
μέσα στο σπίτι και από την οικογένεια, ο
μοναδικός βαθμός οργάνωσης των εργα-
τών είναι οι οικογενειακές σχέσεις μέσα
στο σπίτι και ίσως οι όποιες κοινωνικές
σχέσεις της γειτονιάς. Τρίτο και πολύ ση-
μαντικό, υπάρχει υψηλός βαθμός εργα-
τικής πειθάρχησης. Αφού από αυτή την
εργασία κρέμεται η επιβίωση της εργατι-
κής οικογένειας, δεν είναι πολύ εύκολο
για κάποιον να πει «άντε γαμήσου, δε
δουλεύω».6
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Κάπως έτσι χτίστηκε μεταπολεμικά ως
«ιδιαιτερότητα» αυτό που λίγο-πολύ όλοι
ξέρουμε. Η σφαίρα της εργασίας, δη-
λαδή, να μπλέκεται αξεδιάλυτα με αυτήν
της οικογένειας. Η οικογένεια πολλές
φορές να λειτουργεί ως «ΟΑΕΔ» ή «γρα-
φείο ευρέσεως εργασίας» ή ακόμα και ως
αφεντικό. Αυτό που δεν πρέπει να ξε-
χνάμε, όμως, είναι πως η δουλειά μέσα
στην οικογένεια ξεκίνησε ως εργαλείο
επιβίωσης της στριμωγμένης εργατικής
τάξης σε δύσκολους καιρούς. 

Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι αυτής της
ιστορίας. Ελπίζουμε, ότι σε επόμενο τεύ-
χος θα μπορέσουμε να περιγράψουμε
πώς αυτό το εργαλείο ταξικής επιβίωσης,
περνώντας μέσα από τον λαμπερό
βούρκο της μεταπολίτευσης, μετατρά-
πηκε σε εργαλείο «ταξικής επιβίωσης»
των μικροαστών και έδωσε ώθηση στο
να καταφέρουν να ανελιχθούν ταξικά οι-
κογένειες εργατικής καταγωγής που δια-
τήρησαν την οικογενειακή εργασία για
διαφορετικούς πλέον σκοπούς.

1. Εργοστάσιο κατασκευής πυρομαχικών που
λειτούργησε από το 1874 ως το 1970. Ουσια-
στικά, γύρω από τους εργάτες και τις εργά-
τριες που δούλευαν σ' αυτό, χτίστηκε το
Αιγάλεω.
2. Μαρία Καραμεσίνη, Άτυπη απασχόληση και ο
ρόλος του κράτους στην ελληνική αγορά εργα-
σίας, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1999.
3. Όρος που «εισήγαγε» η Διαμαντοπούλου ως
κακή μετάφραση και προσαρμογή του εργα-
σιακού όρου «flexicurity», δηλαδή «ευελιξία
και ασφάλεια». Ευελιξία του εργάτη και ασφά-
λεια του αφεντικού εννοεί, αλλά τα ευκόλως
εννοούμενα παραλείπονται.
4. «We’re gonna rock around the clock tonight:
Οργισμένοι νεολαίοι στη μετεμφυλιακή Ελ-
λάδα», antifa #50, 02/2016.
5. Ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία της δου-
λειάς με το κομμάτι είναι πως για να βγει ένα
«αξιοπρεπές μεροκάματο», θα πρέπει να γίνει
τόση δουλειά που ουσιαστικά είναι αδύνατον
να συμβεί από έναν άνθρωπο. Εκεί επιστρα-
τεύονται τα παιδιά και οι παππούδες για «να
βοηθήσουν» απλήρωτα. Βοήθεια, όμως, που
είναι ενσωματωμένη στην ίδια τη νόρμα της
εργασίας και που αλλιώς δεν θα έβγαινε.
6. Η υποσημείωση αφορά όλα τα σημεία που
αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο:
Μπενζαμέν Κοριά, Ο εργάτης και το χρονόμε-
τρο, Κομμούνα, 1985.

Γενική Συνέλευση Μπετατζήδων. Οι οικοδόμοι τη
δεκαετία του 1960 διεκδικούν και εφαρμόζουν μο-
νομερώς το εφτάωρο (στα πανό που αχνοφαίνον-
ται, τα συνθήματα απαιτούν 7ωρη εργασία και
συνταξιοδότηση στα 60 χρόνια). Η πρώτη φορά
που χρησιμοποιούνται δακρυγόνα στην επικράτεια
είναι για διαδηλωτές οικοδόμους.

Εργάτριες στο μπαρουτάδικο. Αιγάλεω, ημερομηνία άγνωστη.


