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ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΤΛΕΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ 

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 20οΰ ΑΙΩΝΑ 

Έ είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας και ή έ'νταξή τους στις μι

σθωτές σχέσεις είναι σύνθετη διαδικασία, ιστορικά προσδιορισμένη. Προϋπο

θέτει τη σχετική έ'στω υπέρβαση της οικογένειας ώς βασικής παραγωγικής 

μονάδας, τη διάκριση τόπου διαμονής και χώρου εργασίας, τη συρρίκνωση τής 

οικιακής οικονομίας. Συνδέεται με την επέκταση του αστικού" χώρου, την ανά

πτυξη τής βιομηχανίας καί τη διόγκωση των μεσαίων στρωμάτων. Κοντολο

γίς σχετίζεται μέ την εξάπλωση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής 

στον συγκεκριμένο κάθε φορά κοινωνικό σχηματισμό. Ή ιδιαιτερότητα τής 

διαδικασίας αυτής σε δ,τι άφορα τις γυναίκες ώς κοινωνική κατηγορία ανα

φέρεται στους τρόπους μέ τους όποιους ό φυλετικός καταμερισμός τής εργα

σίας υπερβαίνει το αρχικό πλαίσιο τής οικογένειας, για να εισχωρήσει στο νέο 

κοινωνικό πεδίο, όπου τα δύο φύλα συναντώνται για πρώτη φορά, τή μισθωτή 

εργασία, καί να προσδιορίσει τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Στην Ελλάδα ό αριθμός των γυναικών πού εργάζονται έ'ξω άπό τό σπίτι 

αυξάνεται σταθερά άπό τις αρχές του 20οΰ αιώνα. Νεότερες έρευνες εντοπί

ζουν τό θεμελιώδη ρόλο του γυναικείου εργατικού δυναμικού στην ανάπτυξη 

βιομηχανίας στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα. Στή δεκαετία του 1920 οι γυ

ναίκες συμμετέχουν ήδη, μέ σχετικά σημαντικά ποσοστά, σε διάφορα επαγ

γέλματα : είναι πάντα αγρότισσες στην ύπαιθρο καί υπηρέτριες στην πόλη, 

άλλα τώρα πια είναι καί εργάτριες, υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες. "Αν 

αρχικά ή μισθωτή εργασία τών γυναικών προσανατολίστηκε κυρίως είτε σέ 

παραδοσιακά γυναικεία επαγγέλματα (π.χ. δασκάλες) είτε σέ ιδιαίτερους κλά

δους τής νεοσύστατης βιομηχανίας καί βιοτεχνίας, ό τομέας τών υπηρεσιών 

—καί κυρίως ή ύπαλληλία— θα απορροφήσει μέ τήν πάροδο τών δεκαετιών 

όλο καί μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών. Ή εξέλιξη αυτή, πού σχετίζεται άμε

σα με τή [διόγκωση τών μεσαίων στρωμάτων στην ελληνική κοινωνία, άλλα 

καί μέ τήν ίδια τή μαζική είσοδο τών γυναικών στην αγορά εργασίας, θα εί

ναι μακρόχρονη· οι αρχές τής δεκαετίας του 1950 θα βρουν μεγάλους αριθμούς 

γυναικών —πού θα αυξάνονται συνεχώς— να κατέχουν τις θέσεις εκείνων τών 

μή παραγωγικών μισθωτών πού είναι οι λιγότερο ειδικευμένοι, οι χειρότερα 

άμοιβόμενοι καί βρίσκονται στις κατώτερες βαθμίδες τής επαγγελματικής 

ιεραρχίας. 

Ό χώρος εργασίας πού εικονογραφεί μέ τόν πιο παραστατικό τρόπο αυτή 

τήν εξέλιξη είναι τό Δημόσιο καί οι υπηρεσίες του. Ή είσοδος τών γυναικών 
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στις δημόσιες υπηρεσίες άπο τις αρχές του 20οΰ αιώνα ώς τη δεκαετία του 

1950 είναι και το αντικείμενο της έρευνας πού παρουσιάζεται εδώ με τη 

μορφή βασικών υποθέσεων εργασίας. Ή μελέτη αύτη ς της διαδικασίας επιχει

ρεί να διαγνώσει τους μηχανισμούς πού την καθόρισαν, τις μορφές πού υπο

δύθηκε και τον ειδικό χαρακτήρα πού προσέδωσε στή μισθωτή εργασία τών 

γυναικών, με δυο λόγια, τους τρόπους με τους οποίους, στο συγκεκριμένο πα

ράδειγμα, ό φυλετικός καταμερισμός της εργασίας μεταφράστηκε σέ ιδιαίτερη 

εκμετάλλευση της γυναικείας εργασίας στα πλαίσια τών μισθωτών σχέσεων. 

Ή έρευνα επικεντρώνεται στους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους και κυ

ρίως σέ εκείνους της Διοίκησης, δεδομένου ότι και ό στρατιωτικός και ό δικα

στικός κλάδος ήταν κλειστοί για τις γυναίκες. Δεν εξετάζονται παρά μόνο 

συμπληρωματικά ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων, όπως οι παραγωγικά εργα

ζόμενοι μισθωτοί του Δημοσίου (π.χ. καπνεργάτριες), ή όπως το υπηρετικό 

προσωπικό καί οι εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα στην περίπτωση τών εκπαιδευ

τικών, οι ιδιομορφίες πού παρουσιάζει ή ιστορική εξέλιξη ολόκληρου του κλά

δου, άλλα καί ή ιδιαίτερη θέση πού είχαν σέ αυτόν οι γυναίκες επιβάλλουν τη 

διάκριση της ειδικότητας άπο τή συγκεκριμένη μελέτη. 

Τήν επιλογή του Δημοσίου ώς χώρου εργασίας στον οποίο ανιχνεύεται ή δια

δικασία ένταξης τών γυναικών υπαγόρευσαν συγκεκριμένοι λόγοι: 

α. Τα ποσοτικά στοιχεία πού αναφέρονται στις εργαζόμενες γυναίκες 

είναι γενικά εξαιρετικά αποσπασματικά και διάσπαρτα. Το Δημόσιο, κατεξο

χήν οργανωμένος εργασιακός χώρος, καταγράφει πιο συστηματικά τους υπαλ

λήλους του, έστω και μέ διαφορετικά κριτήρια κάθε φορά ή καί χωρίς να συμ

περιλαμβάνεται πάντοτε ή παράμετρος «φύλο». Είναι δυνατόν να ορίσουμε, 

τουλάχιστον κατά προσέγγιση, τον αριθμό τών γυναικών στο σύνολο τών υπαλ

λήλων, σέ διαφορετικές στιγμές της περιόδου πού καλύπτει ή έρευνα. Τα 

στοιχεία αυτά δέν μας επιτρέπουν ίσως να διαγράψουμε μέ ακρίβεια τήν αρι

θμητική εξέλιξη ή να συγκρίνουμε διαφορετικές περιόδους μεταξύ τους σέ από

λυτα μεγέθη· μας δείχνουν ωστόσο μέ σαφήνεια τις κυρίαρχες τάσεις: Οι 

γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι παρουσιάζουν μια σταθερή αύξηση τόσο σέ από

λυτους αριθμούς οσο καί σέ ποσοστά συμμετοχής στο σύνολο τών υπαλλήλων, 

σέ ολη τή διάρκεια άπο τις αρχές του 20οΰ αιώνα ώς τή δεκαετία του 1950. 

'Ενδεικτικά μόνο, άπό 145 άτομα το 1907 (1,2% στο σύνολο τών υπαλλήλων), 

ο'ι γυναίκες πολιτικοί υπάλληλοι γίνονται 2.332 (10,7%) το 1920. Ταυτόχρονα 

δμως τήν ίδια περίοδο καί ό συνολικός αριθμός τών πολιτικών δημόσιων υπαλ

λήλων αυξάνεται εντυπωσιακά (κατά 74,5%) — αύξηση πού οφείλεται κυ

ρίως στην εξάπλωση της εθνικής επικράτειας. Τήν επόμενη περίοδο (1920 -

1928) ή κατάσταση αλλάζει ριζικά: Οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι αυξά

νονται συνολικά μόνο κατά 7,2%, ενώ οι γυναίκες κατά 3,8%. Ό αριθμός τους 
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υπολογίζεται πια σε 2.421 (10,3%). Έ μεταβολή αύτη είναι σημαντική: Μαρ

τυρεί μια αποφασιστική στροφή τόσο στή διαδικασία ένταξης των γυναικών 

δσο και στην εξέλιξη της δομής των δημόσιων υπηρεσιών στο σύνολο τους. 

Το 1945 —οπότε καί ή πρώτη πλήρης και λεπτομερής απογραφή δλων των 

πολιτικών υπαλλήλων— οί γυναίκες υπάλληλοι της Διοίκησης είναι 2.516 

(17,5%), ένώ το σύνολο των γυναικών μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων ανέρ

χεται σε 11.154 (21%). Το 1956 —χρονιά της επόμενης απογραφής τών υπαλ

λήλων—, δηλαδή μετά το τέλος της χρονικής περιόδου πού καλύπτει ή έρευνα 

καί δταν πια πολλά άπο τα δεδομένα θα έχουν ριζικά αλλάξει, το 'ίδιο σύνολο 

αριθμεί 15.394 γυναίκες (30% τών πολιτικών υπαλλήλων). 

Μεταπολεμικά, λοιπόν, το Δημόσιο —καί γενικά οι υπηρεσίες— θα συγ

κεντρώσουν μεγάλους αριθμούς εργαζόμενων γυναικών πού θα αυξάνονται 

συνεχώς. 'Ορισμένοι κλάδοι ή ειδικότητες θα ταυτιστούν μάλιστα με τήν εργα

σία γυναικών. Έ μελέτη της περιόδου κατά τήν οποία ή διαδικασία αυτή βρί

σκεται στις απαρχές της ενδέχεται να δώσει απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα 

όπως: γιατί ιστορικά ή ε'ισροή γυναικών σε ορισμένες θέσεις εργασίας προ

κάλεσε βαθμιαία τήν απαξίωση αυτών τών θέσεων ή γιατί ή ένταξη τών γυ

ναικών έγινε επιλεκτικά σε ενός τύπου θέσεις καί οχι σε άλλου (γιατί, π.χ., 

έγιναν τελικά μόνον αυτές δακτυλογράφοι) κ.ά. 

β. Το Δημόσιο ως χώρος εργασίας εμφανίζει ορισμένα χαρακτηριστικά 

πού διευκολύνουν τη μελέτη του ιδιαίτερου τρόπου με τον όποιο έγινε ή ένταξη 

τών γυναικών: Διέπεται άπο ένα ρητά θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο, δπου 

οί οροί πρόσληψης καί οί αποδοχές είναι καθορισμένα έκ τών προτέρων καί 

'ισχύουν εξίσου για δλους, στο εσωτερικό μιας προδιαγεγραμμένης ιεραρχίας, 

μέ εξασφαλισμένη τή σταθερότητα της απασχόλησης. Ή ισότητα εδώ θεω

ρείται δεδομένη καί μάλιστα ταυτίζεται μέ τή συνταγματική επιταγή της ισό

τητας δλων τών πολιτών απέναντι στο νόμο. Το γεγονός αύτο επιτρέπει να 

φανεί καθαρότερα ή ιδιαίτερη μεταχείριση πού επιφυλάσσεται στις γυναίκες. 

Είναι χαρακτηριστικό δτι τήν περίοδο πού καλύπτει ή έρευνα συγκροτείται 

σταδιακά ένα σώμα νομοθετικών ρυθμίσεων μέ ρητή αναφορά στις γυναίκες 

δημόσιους υπαλλήλους. Οί ρυθμίσεις μας πληροφορούν για το θεσμικό πλαί

σιο πού καθορίζει τις διαδικασίες πρόσληψης καί προαγωγής τους, το περιεχό

μενο της εργασίας τους, καθώς καί τα ιδιαίτερα καθήκοντα καί δικαιώματα 

τους. Δηλώνουν επίσης για πρώτη ψοροα τις απαγορεύσεις καί τους περιορι

σμούς πού ισχύουν για τις γυναίκες στις υπηρεσίες του Δημοσίου. Οί ρυθμί

σεις αυτές πρέπει να συνδεθούν μέ τις αλλαγές πού σημειώνονται τήν ίδια πε

ρίοδο στο σύνολο τών δημόσιων υπηρεσιών, άλλα καί μέ τά αιτήματα για ισο

πολιτεία καί ίσα δικαιώματα στην εργασία πού διατυπώνει το φεμινιστικό κί

νημα της εποχής. II ρέπει να απαντηθεί το ερώτημα γιατί εμφανίζονται τότε 

ακριβώς, τί στόχο εξυπηρετούν καί κατά πόσο εφαρμόζονται στην πράξη. 
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γ. Σε ολη τή χρονική περίοδο πού καλύπτει ή έρευνα οί αναφορές στις 

γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους είναι συχνές και προέρχονται άπο πολλαπλές 

κατευθύνσεις. Οί νόμοι, ή αρθρογραφία, οί καταγγελίες και οί διεκδικήσεις 

πού τις αφορούν φανερώνουν οτι ή τύχη τους συνδέεται με έ'να καίριο ζήτημα, 

πού τίθεται με ολο και μεγαλύτερη οξύτητα: την παροχή πολιτικών δικαιω

μάτων στις γυναίκες. Το γεγονός οτι οί γυναίκες δέν έχουν δικαίωμα ψήφου 

γίνεται συχνά εμπόδιο για τήν είσοδο τους σέ διάφορους κλάδους (π.χ. δικα

στικό) και για τήν εξέλιξη τους στην ιεραρχία. Τις κοινωνικές αδικίες ε'ις βά

ρος τών γυναικών αναλαμβάνει να αποκαλύψει και να αποκαταστήσει με τους 

αγώνες του το φεμινιστικό κίνημα πού αναπτύσσεται και οργανώνεται στα 

χρόνια του Μεσοπολέμου. 

Οί φεμινίστριες διατυπώνουν εξαρχής μέ σαφήνεια και οξύτητα τα κεν

τρικά τους αιτήματα: απονομή πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες* ελεύ

θερο δικαίωμα τών γυναικών στην εργασία και ίση αμοιβή για ίση εργασία 

ανδρών και γυναικών. Οί δραστηριότητες τών φεμινιστικών οργανώσεων και 

ή αρθρογραφία τών φεμινιστικών εντύπων του Μεσοπολέμου στρέφονται συ

χνά γύρω άπο τις γυναίκες υπαλλήλους για να καταγγείλουν τους κινδύνους 

πού τις απειλούν, τους περιορισμούς πού θεσμοθετούνται ως προς τις προσλή

ψεις ή τήν εξέλιξη τους και τα εμπόδια πού συναντούν στην επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία. Οί πληροφορίες αυτές είναι πολύτιμες, γιατί καλύπτουν 

μήνα μέ το μήνα τήν περίοδο άπο το 1921 ως το 1936. Άλλα και μετά το 

1944, αντίστοιχες διεκδικήσεις και διαμαρτυρίες δείχνουν οτι οί σοβαρές ανα

κατατάξεις τών χρόνων τοϋ πολέμου δέν έλυσαν το πρόβλημα τών θεσμικών 

και κοινωνικών διακρίσεων εις βάρος τών γυναικών. Μόνο όταν το 1953 ή 

Ελλάδα θα επικυρώσει τή διεθνή σύμβαση της Νέας Υόρκης για τήν απο

νομή πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, θα καταργηθούν, μέ τήν ίδια νο

μοθετική πράξη, και όλοι οί περιορισμοί για τήν είσοδο και τή σταδιοδρομία 

τους στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Προκειμένου να μελετηθούν οί συνθήκες πού αντιμετώπισαν οί γυναίκες 

όταν άρχισαν να δουλεύουν ώς δημόσιοι υπάλληλοι, ή έρευνα ασχολείται επί

σης μέ το πώς διαμορφώνεται, πώς συμπεριφέρεται και πώς εξελίσσεται ολό

κληρη ή επαγγελματική ομάδα τών δημόσιων υπαλλήλων στα πρώτα πενήντα 

χρόνια του 20οΰ αιώνα. Οί ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες στους δρους πρόσλη

ψης και στις δυνατότητες σταδιοδρομίας τών γυναικών υπαλλήλων εξετάζον

ται σέ σχέση μέ τις ρυθμίσεις για το σύνολο τών υπαλλήλων και τις μεταβο

λές τους ανάλογα μέ τή συγκυρία, σέ σχέση δηλαδή μέ τις μετεξελίξεις πού 

γνωρίζει το Δημόσιο ώς χώρος εργασίας, τις πολιτικές πού εφαρμόζονται και 

τις ιδιαίτερες στάσεις απέναντι στις γυναίκες πού διαμορφώνονται. Άντιμε-

πίζοντας τις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους ώς τμήμα ενός συνόλου και σέ 

σχέση μέ αυτό μπορεί κανείς ασφαλέστερα να σταθμίσει και τις 'ιδιαίτερες 
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ρυθμίσεις πού τις άφροΰν, άλλα καί άλλα ζητήματα, όπως το επίπεδο της επαγ

γελματικής τους κατάρτισης, την κοινωνική τους προέλευση, τη στάση τους 

απέναντι στην εργασία κτλ. 

Έ έρευνα καλύπτει μία χρονική περίοδο πενήντα χρόνων. 'Αφετηρία της 

είναι ή δεκαετία του 1910 και οι πρώτες προσλήψεις γυναικών, και κατάληξη 

το 1953, οπότε καταργούνται —τουλάχιστον τυπικά— όλοι οί περιορισμοί για 

την είσοδο και τήν εξέλιξη τους στις υπηρεσίες του Δημοσίου. 'Εξετάζεται ή 

πορεία πού ακολούθησε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα ή πρόσβαση τών γυ

ναικών στο συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Οί σημαντικές αλλαγές πού γνώ

ρισε ή ελληνική κοινωνία στα κρίσιμα αυτά χρόνια, άλλα καί οί τεράστιες κοι

νωνικές επιπτώσεις του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου, της έαμικής αντίστα

σης καί του εμφυλίου δεν φαίνεται να ανατρέπουν τή συνοχή του συγκεκριμέ

νου φαινομένου. "Αλλωστε ή περίοδος πού αρχίζει τή δεκαετία του 1950 δια

φοροποιείται άπο τήν προηγούμενη και σε πολλά άλλα επίπεδα έκτος απο 

τήν είσοδο τών γυναικών στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Τα ιστορικά γεγονότα, οί κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις, άλλα και η 

ίδια ή πορεία της διαδικασίας πού εξετάζουμε μας επιτρέπουν να αναφερόμα

στε στή χρονική αυτή περίοδο υποδιαιρώντας την σε τρεις μικρότερες. "Αν 

τα χρόνια του Μεσοπολέμου αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα, χάρη τόσο 

στην ποικιλία τών πηγών οσο καί στην πληθώρα τών σχετικών γεγονότων, ή 

προηγούμενη άπο αυτά περίοδος σημαδεύει τις απαρχές του φαινομένου πού 

μας ενδιαφέρει, ενώ ή μετέπειτα τήν αποκρυστάλλωση καί τήν παγίωση του. 

Κοινό χαρακτηριστικό ολόκληρης της περιόδου είναι οί αλλεπάλληλες προ

σπάθειες της κεντρικής εξουσίας νά έξορθολογίσει τις δημόσιες υπηρεσίες καί 

να μειώσει το κόστος λειτουργίας τους. Ό πληθωρικός καί πολυδάπανος 

άλλα μή αποδοτικός χαρακτήρας του δημόσιου τομέα εντοπίζεται καί καταγ

γέλλεται ήδη άπο τα τέλη του περασμένου αιώνα. 'Επί δεκαετίες επαναλαμβά

νεται οτι ή λύση είναι να περιοριστεί ό αριθμός τών δημόσιων υπαλλήλων, έτσι 

ώστε να παραμείνουν οί ικανότεροι με τα περισσότερα προσόντα, και απο τις 

οικονομίες πού θα προέλθουν να αυξηθούν οί μισθοί τους σε ικανοποιητικό 

επίπεδο. Σύμφωνα μέ τήν ίδια άποψη οί δημόσιοι υπάλληλοι δέν είναι όπως 

οί άλλοι εργαζόμενοι: Επιτελούν λειτούργημα καί εκπροσωπούν το κράτος 

στο συγκεκριμένο χώρο τών δραστηριοτήτων τους· άρα συμφέρον τους είναι 

ή εύρυθμη καί απρόσκοπτη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. Τον αντί

λογο στην άποψη αυτή θα διατυπώσουν οί υποστηρικτές τού υπαλληλικού συν

δικαλισμού μετά τή δεκαετία του 1920, οί όποιοι, θεωρώντας το κράτος ως 

εργοδότη, θα διεκδικήσουν το δικαίωμα στην οργάνωση καί στην απεργία καί 

θα απαιτήσουν τήν ψήφιση καταστατικού χάρτη τών δημόσιων υπαλλήλων. 
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Στη διαμάχη ανάμεσα στίς δύο τοποθετήσεις — πού θα κορυφωθεί στη 

μεσοπολεμική περίοδο και θα συνεχιστεί αμείωτη ως την ψήφιση του πρώτου 

δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα το 1951—το κράτος εμπλέκεται ενεργά. Κυρίως 

μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, τα τεράστια έξοδα του μακρόχρονου πο

λέμου, οι επιτακτικές ανάγκες για την αποκατάσταση των προσφύγων, ή ανα

ποτελεσματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών ωθούν την εκάστοτε πο

λιτική καί στρατιωτική ηγεσία σε ριζικά μέτρα: αθρόες απολύσεις υπαλλή

λων, περικοπές μισθών, κατάργηση υπηρεσιών ή και υπουργείων, κατάλυση 

της μονιμότητας πού είχε κατοχυρωθεί με το σύνταγμα του 1911. Οι διάφο

ροι κλάδοι τών δημόσιων υπαλλήλων αντιδρούν στην κρατική πολιτική μέ δια

φορετικό τρόπο: Κάποιοι διαδηλώνουν καί απεργούν, άλλοι εκδίδουν μαχη

τικά έντυπα καί οργανώνονται σέ πανελλαδικό επίπεδο καί άλλοι προσπαθούν 

απλώς να διατηρήσουν τα προνόμια τους. Το κράτος απαγορεύει τήν απεργία 

δύο φορές ως το 1936 (το 1926 καί το 1928) καί επισείει συνεχώς τήν απειλή 

της απόλυσης για όσους συνδικαλίζονται. 

Αυτό εϊναι το κλίμα μέσα στο όποιο εμφανίζονται καί καθιερώνονται 

σταδιακά οι ειδικές ρυθμίσεις για τήν εργασία τών γυναικών στίς δημόσιες 

υπηρεσίες. Στην πρώτη περίοδο, το γεγονός Οτι δεν υπήρχε ακόμη σχετική 

νομοθεσία, ρητή καί λεπτομερειακή, είχε επιτρέψει σέ ολο καί περισσότερες 

γυναίκες να αναζητήσουν καί να κερδίσουν μια θέση στο Δημόσιο, διατηρών

τας ταυτόχρονα τήν αβεβαιότητα ώς προς τις δυνατότητες τους να εξελιχθούν. 

Ή κατάσταση αλλάζει στα χρόνια του Μεσοπολέμου: Τότε ψηφίζονται οι νό

μοι καί θεσπίζονται τα διατάγματα πού εϊτε περιορίζουν τις δυνατότητες τών 

γυναικών να ανέβουν στην ιεραρχία, ε'ίτε τους απαγορεύουν τήν είσοδο σέ ορι

σμένες θέσεις καί υπηρεσίες ή καί προβλέπουν οτι πρέπει να απολύονται πρώ

τες σέ περίπτωση περικοπών. 

Για να μελετήσουμε τις ρυθμίσεις αυτές, διακρίνουμε τα νομοθετήματα 

πού αναφέρονται στους δημόσιους υπαλλήλους σέ τρεις συμβατικές κατηγο

ρίες: 

α. Έ πρώτη άφορα τις γενικές αρχές, όπως διατυπώνονται στα διαδο

χικά συντάγματα, πού ορίζουν ποιος μπορεί να διοριστεί δημόσιος υπάλληλος 

καί ποια είναι τά δικαιο\αατα καί οι υποχρεώσεις του. 

β. Τή δεύτερη αποτελούν τά έκτακτα μέτρα πού υιοθετούνται σέ συγκε

κριμένες στιγμές καί στοχεύουν στή γενική αναδιοργάνωση τών δημόσιων 

υπηρεσιών. 

γ. Στην τρίτη ανήκουν οι ειδικές ρυθμίσεις πού θεσπίζονται κατά υπη

ρεσία καί υπουργείο σέ ολη τή διάρκεια της περιόδου. 

"Ας δούμε άπο πιο κοντά πώς επηρεάζει καθεμιά άπο τις κατηγορίες αυ

τές τήν τύχη τών γυναικών δημόσιων υπαλλήλων: 

α. Το σύνταγμα του 1911 προβλέπει, δπως καί το προηγούμενο τού 1864, 
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δτι δημόσιος υπάλληλος μπορεί να γίνει κάθε έλληνας πολίτης, και πολίτη ορί

ζει οποίον έχει τα προσόντα κατά τους νόμους του κράτους. Άπο την εποχή 

αυτή, δμως, διαπρεπείς νομομαθείς θα διαπραγματευθούν κατά καιρούς τον 

ορισμό του συντάγματος για να εξετάσουν κατά πόσο περιλαμβάνει τις γυναί

κες. "Ολοι θα συμφωνήσουν ort ή έννοια του πολίτη τίς εμπεριέχει, έστω και 

άρρητα και παρόλο πού δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα. Έ κοινή αυτή πα

ραδοχή κατοχυρώνεται με το δημοκρατικό σύνταγμα του 1927, δπου ειδική 

ερμηνευτική δήλωση διευκρινίζει δτι ό ορισμός του πολίτη είναι ανεξάρτητος 

άπο φύλα και ηλικίες και αναφέρεται σε κάθε κάτοχο της ελληνικής υπηκοό

τητας. Ή διατύπωση αυτή δεν θα περιληφθεί στο μεταπολεμικό σύνταγμα 

του 1952 —πού στην ουσία επαναφέρει εκείνο του 1911* θα θεωρηθεί δτι 

υπονοείται. 

Στις πολλαπλές ερμηνείες πού εγείρουν αυτοί οι ορισμοί διευκρινίζεται 

συχνά δτι ή επαγγελματική δυνατότητα πού προσφέρουν στις γυναίκες, επι

τρέποντας ρητά ή άρρητα τήν είσοδο τους στις δημόσιες υπηρεσίες, μέ κανέ

ναν τρόπο δεν επιβάλλει τήν πλήρη ισότητα. Ό νομοθέτης διατηρεί το δικαίω

μα να καθορίζει το φύλο ως προσόν κατά τήν πρόσληψη. 

β. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά δύο άπο τίς σημαντικότερες περιπτώσεις 

κατά τίς όποιες επιβλήθηκαν μέτρα πού περιλαμβάνουν διατάξεις για τίς γυ

ναίκες υπαλλήλους. Έ μία τοποθετείται στην αρχή του Μεσοπολέμου και ανα

φέρεται στις αποφάσεις της 'Επιτροπής Οικονομιών (1924 - 1925), και ή 

άλλη στο τέλος της ΐδιας περιόδου και άφορα τή δικτατορία του Κονδύλη 

(1935 -1936). 

Ή Επιτροπή Οικονομιών, Οπως δηλώνει και το ονομά της, συστάθηκε 

μέ σκοπό να μελετήσει και να αποφασίσει τίς απαραίτητες δυνατές περικοπές 

των δημόσιων εξόδων. Στα μέτρα πού πρόκρινε για τή βελτίωση της κατά

στασης περιλαμβάνεται και ή δραστική μείωση του προσωπικού των δημόσιων 

υπηρεσιών. Πολλές άπο τίς αποφάσεις της Επιτροπής πού ορίζουν αναλυτικά 

ποιες απολύσεις πρέπει να γίνουν σε κάθε υπηρεσία, συστήνουν να απολύονται 

κατά προτίμηση οι γυναίκες. Αιτιολογίες για τήν επιλογή αυτή δεν προβάλ

λονται. Τα μέτρα πού καταργούν θέσεις υπαλλήλων «απολυομένων κατά προ-

τίμησιν των θηλέων» αφορούν τή Γενική Διεύθυνση Δημοσίου Λογιστικού, 

το Εθνικό Τυπογραφείο, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών 'Υπαλλήλων, τον 

Ταμιακό κλάδο και τίς Οικονομικές 'Εφορίες. 'Επίσης ή 'Επιτροπή προτείνει 

να καταργηθούν σταδιακά οι θέσεις τών γυναικών δακτυλογράφων και τήν 

εργασία τους να αναλάβουν ο'ι κατώτεροι υπάλληλοι — γραφείς ή ακόλουθοι. 

Στο άλλο άκρο της μεσοπολεμικής περιόδου, ή δικτατορία του Κονδύλη 

θεσπίζει εξαρχής μέτρα πού στοχεύουν σέ ριζική αναδιοργάνωση τών δημό

σιων υπηρεσιών. Έ μονιμότητα καταργείται και οι υπαλληλικές οργανώσεις 

διαλύονται. ' Η παρουσία τών γυναικών γίνεται επανειλημμένα αντικείμενο ίδιαί-
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τερης μνείας. Με σειρά αναγκαστικούς νόμους και συντακτικές πράξεις απα

γορεύεται έπ' αόριστον ή πρόσληψη γυναικών στο Δημόσιο, περιορίζεται ή 

εξέλιξη τους στον κλάδο των εκπαιδευτικών και αναθεωρούνται οί διατάξεις 

πού προσδιορίζουν την πρόσβαση τους στα διάφορα υπουργεία. Στο μικρό διά

στημα κοινοβουλευτικής ζωής πού μεσολαβεί ως τη δικτατορία τού Μεταξά 

οί διατάξεις αυτές, παρά τη γενική κατακραυγή, δεν θα καταργηθούν. 'Ανα

στέλλεται απλώς ή εφαρμογή τους. Και δεν θα είναι βέβαια το Νέον Κράτος 

εκείνο πού θα προωθήσει την ελεύθερη είσοδο τών γυναικών στις δημόσιες 

υπηρεσίες. 

γ. Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται διάσπαρτοι άλλα συγκεκρι

μένοι περιορισμοί καί απαγορεύσεις πού αφορούν την απασχόληση τών γυναι

κών στο Δημόσιο. 'Ώς το 1922 οί ρυθμίσεις αυτές είναι ελάχιστες: Το 1908 

ψηφίζεται για πρώτη φορά νόμος πού επιτρέπει να προσλαμβάνονται γυναίκες 

τηλεφωνήτριες. Ό νόμος ορίζει Οτι οί υποψήφιες πρέπει να είναι 21-35 

χρονών, να έχουν δίπλωμα δασκάλας καί να είναι ανύπαντρες. Ό γάμος συνι

στά λόγο απόλυσης. Μετά το 1911 επιτρέπεται ή συμμετοχή γυναικών στους 

διαγωνισμούς για θέσεις γραφέων καί δημιουργούνται θέσεις για γυναίκες 

στην Έπθεώρηση Εργασίας. 

Άπο τήν περίοδο του Μεσοπολέμου, δμως, ή σιωπηρή αποδοχή τους στις 

υπηρεσίες παύει να ισχύει. Οί καταγγελίες μιλούν για διαγωνισμούς πού ακυ

ρώνονται δταν πετυχαίνουν πολλές γυναίκες, για αναγκαστική στασιμότητα 

πού μεθοδεύεται μέ τήν προτίμηση ανδρών στις προαγωγές, ακόμη καί δταν 

έχουν λιγότερα προσόντα άπο αυτές. Πολλοί βουλευτές καί υπουργοί θεωρούν 

τις γυναίκες αιτία της κακοδαιμονίας πού μαστίζει τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Τα αλλεπάλληλα νέα νομοθετήματα πού αναφέρονται στην οργάνωση καί τή 

λειτουργία τών δημόσιων υπηρεσιών προβλέπουν μέ μεγαλύτερη σαφήνεια τα 

δοια συμμετοχής τών γυναικών. "Ετσι ό εσωτερικός κανονισμός του Υπουρ

γείου 'Εξωτερικών απαγορεύει ρητά τήν είσοδο τους στο διπλωματικό σώμα-

ό νόμος ό όποιος ιδρύει το Γενικό Χημείο του Κράτους τις αποκλείει άπο τα 

εργαστήρια του, ενώ ή ίδια απαγόρευση ισχύει καί για τήν 'Υπηρεσία Χημείου 

του Υπουργείου Οικονομικών δέν γίνονται δεκτές ώς εισηγήτριες στο Συμ

βούλιο της 'Επικρατείας ούτε τους επιτρέπεται να καταλάβουν θέσεις δικα

στικών υπαλλήλων. 

Το 1930 ή Εθνική Τράπεζα —πρότυπο οργάνωσης για τις δημόσιες 

υπηρεσίες— προβλέπει στον νέο εσωτερικό της κανονισμό δτι «δακτυλογρά

φοι της Τραπέζης προσλαμβάνονται μόνον άγαμοι, άπολυόμεναι αυτοδικαίως 

της υπηρεσίας εάν έλθωσιν εις γάμον». Ή στάση πού διαμορφώνεται σιγά 

σιγά απέναντι στις γυναίκες υπαλλήλους αποκρυσταλλώνεται το 1931 στο 

προσχέδιο νόμου για τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, δπου αναφέρεται ότι οι 

θέσεις πού θα μπορούν να καταλαμβάνουν θα ορίζονται κάθε φορά μέ νόμο. 
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Tò ίδιο μέτρο άλλωστε μεθοδεύεται και άπο την Επιτροπή για την αναθεώ

ρηση του Συντάγματος, ή οποία προτείνει το 1935 να προστεθεί στον κατα

στατικό χάρτη ή διατύπωση Οτι «ή παραδοχή γυναικών εις τάς δημοσίας υπη

ρεσίας ρυθμίζεται εκάστοτε έκ των σχετικών νόμων». Κύρια επιχειρήματα 

τών εισηγητών είναι ή ανεργία τών ανδρών, ή ανάγκη να τονωθεί δ οίκος, ό 

προσωρινός χαρακτήρας πού θα έχει το μέτρο και το γεγονός δτι θα επιτρέ

πεται να διατηρούνται γυναίκες σε θέσεις πού προσιδιάζουν στο φύλο τους. 

"Οπως είδαμε, το σύνταγμα του 1952 δεν περιλαμβάνει τή διάταξη αυτή. 

Και τούτο γιατί είχε ήδη θεσμοθετηθεί ένα χρόνο πρίν, με τον πρώτο κώδικα 

δημόσιων υπαλλήλων πού ψηφίζεται τελικά το 1951. Οι ρυθμίσεις της μεσο

πολεμικής περιόδου δεν καταργούνται μετά τον πόλεμο. Οί γυναικείες οργα

νώσεις καταγγέλλουν περιορισμούς στο ποσοστό συμμετοχής τών γυναικών σε 

διαγωνισμούς, τον καθορισμό αναλογίας τών γυναικών στο σύνολο τών υπάλ

ληλων σε διάφορα υπουργεία, εμπόδια στις προαγωγές τους. Διάταγμα του 

1945 περιορίζει τον αριθμό τών φοιτητριών της Φιλοσοφικής Σχολής τών 

Πανεπιστημίων 'Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με σκοπό να μειωθούν οί γυναί

κες εκπαιδευτικοί. Συγχρόνως οί γυναίκες αρχαιολόγοι αποκλείονται άπο το 

επιστημονικό προσωπικό της 'Αρχαιολογικής 'Υπηρεσίας· στις κεντρικές υπη

ρεσίες τών υπουργείων οί δακτυλογράφοι δεν έχουν καμία βαθμολογική εξέ

λιξη· οί γυναίκες δεν γίνονται έπιθεωρήτριες, ενώ στα τριτάξια και πεντατά-

ξια σχολεία νόμος επιβάλλει να υπηρετεί μεγαλύτερος αριθμός ανδρών και 

πολλά άλλα. Ή επικύρωση, άλλωστε, της Διεθνούς Συμβάσεως της Νέας 

Υόρκης το 1953 δεν θα λύσει το πρόβλημα. Για να αρθούν οί —θεσμικοί του

λάχιστον— περιορισμοί θα απαιτηθεί ειδικός νόμος το 1955, πού θα ορίζει έκ 

νέου ρητά δτι «αϊ γυναίκες δύνανται να άσκώσι πάντα τα δημόσια λειτουργή

ματα εξαιρέσει τών εκκλησιαστικών και να διορίζονται εις πάσας τάς θέσεις 

πολιτικών υπαλλήλων του κράτους ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 

έπί ί'σοις δροις μέ τους άνδρας». 

Οι ρυθμίσεις πού καταγράφονται παραπάνω εϊναι οί κυριότερες της πε

ριόδου πού εξετάζει ή έρευνα. Τήν εικόνα τους συμπληρώνουν διάφορα νομο

σχέδια ή υπουργικές εξαγγελίες, πού θέτουν υπό αμφισβήτηση τήν απασχό

ληση τών γυναικών στο Δημόσιο και επιτίθενται κυρίως ενάντια στην εργασία 

τών παντρεμένων γυναικών. 

Για μεγάλο διάστημα οί ενδιαφερόμενες δέν αντιδρούν. Οί περισσότερες 

είναι πολύ νέες, πιεσμένες άπο τα καθημερινά προβλήματα και χωρίς προ

ηγούμενη πείρα άπο δουλειά. Προέρχονται κυρίως άπο μεσαία αστικά στρώ

ματα και διαθέτουν Ινα μάλλον μέτριο επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης. Παρ' όλες τις εκκλήσεις και τις καταγγελίες τών φεμινιστριών 

οί γυναίκες αυτές αργούν πολύ να οργανωθούν. Οί πρώτες οργανώσεις ύπερά-
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σπισης των γυναικών δημόσιων υπαλλήλων εμφανίζονται στο προσκήνιο τα 

τελευταία χρόνια της μεσοπολεμικής περιόδου και διέπονται περισσότερο άπο 

σοσιαλιστικές παρά άπο φεμινιστικές ιδέες. Το ίδιο πνεύμα, άλλωστε, ακολου

θούν καΐ οί αντίστοιχες διεκδικήσεις μετά τον πόλεμο. 

Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό δτι παρ' όλες τις δυσκολίες και τους πε

ριορισμούς δ αριθμός των γυναικών δημόσιων υπαλλήλων συνεχίζει να αυξά

νεται. Για να εξηγήσει κανείς το φαινόμενο αυτό πρέπει να πάρει υπόψη του 

δύο δυναμικές πού βρίσκονται σέ εξέλιξη την Ι'δια περίοδο, καθώς και τα ση

μεία και τον τρόπο πού αρθρώνονται. 

"Οπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το ζήτημα του εκσυγχρονισμού του δημό

σιου τομέα βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών συζητήσεων για δεκαετίες. "Ολες 

οί διαδοχικές κυβερνήσεις, ή καθεμιά ανάλογα μέ την πολιτική της, θεσπίζουν 

μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Στόχος είναι ή ορθολογική, αποδοτική και 

οικονομική λειτουργία τών δημόσιων υπηρεσιών. Άλλα για να επιτευχθεί 

κάτι τέτοιο πρέπει να καλυφθούν πρώτα δύο άμεσες ανάγκες: Άπο τη μια 

να ικανοποιηθούν οί διεκδικήσεις τών υπαλλήλων για υψηλό βιοτικό επίπεδο, 

αντάξιο του λειτουργήματος τους, κι άπο την άλλη να εξασφαλιστεί ενα κό

στος λειτουργίας πού να αντιστοιχεί στις πραγματικές δυνατότητες του κρα

τικού προϋπολογισμού. Ή ισορροπία αυτή, σέ περιόδους μάλιστα πού το κρά

τος αντιμετωπίζει αλλεπάλληλα και σοβαρά οικονομικά προβλήματα, είναι 

τόσο δύσκολο να επιτευχθεί, ώστε το ζήτημα θα παραμείνει ανοιχτό για πολλά 

χρόνια. 

Στο πλαίσιο αυτό γίνεται δλο και πιο ορατή μια διαδικασία πού ή εκκί

νηση της τοποθετείται στις πρώτες δεκαετίες τού αιώνα. Πρόκειται για την 

αναδιάρθρωση τού καταμερισμού εργασίας στο εσωτερικό τών δημόσιων υπη

ρεσιών. Μία νέα 'ιεραρχία διαμορφώνεται, πού το κύριο χαρακτηριστικό της 

είναι ή διόγκωση της βάσης της. Οί χαμηλόβαθμοι υπάλληλοι μπορεί να δια

φοροποιούνται άπο άλλα μισθοσυντήρητα στρώματα χάρη στίς αποδοχές και 

τα προνόμια τους, έχουν όμως προδιαγεγραμμένα τα όρια της επαγγελματικής 

τους σταδιοδρομίας και εκτελούν κατεξοχήν χρέη εκτελεστικών οργάνων, μα

κριά άπο τα κέντρα λήψης τών αποφάσεων. 

Άπο τήν άλλη πλευρά, την Ι'δια περίοδο ενα νέο κοινωνικό φαινόμενο πα

ρατηρείται: Ή προσφορά εργασίας τών γυναικών πού προέρχονται άπο τα 

μεσαία αστικά στρώματα αυξάνεται αισθητά. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν 

αύτη τήν εξέλιξη: ή εξάπλωση της εκπαίδευσης τών κοριτσιών, ή αύξηση της 

ανεργίας, το υψηλό ποσοστό γυναικών μέ οικογενειακές υποχρεώσεις ανάμεσα 

στους πρόσφυγες, ή οικονομική κρίση καί ό πόλεμος· άλλα και ή ΐδια ή διόγ

κωση τών μεσαίων στρωμάτων, πού προκαλεί μια σιωπηρή αναπροσαρμογή 

του παραδοσιακού προτύπου για τή θέση τών γυναικών στίς σύγχρονες οικο

νομικές καί κοινωνικές επιταγές. Για τις νεαρές κόρες πού πρωτοβγαίνουν 
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να δουλέψουν, ή απασχόληση στο Δημόσιο, με τα οικονομικά και κοινωνικά 

προνόμια πού προσφέρει, τους εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή εργασία πού δέν 

απαιτεί ούτε πολυετή κατάρτιση ούτε υψηλό μορφωτικό επίπεδο καί τους 

επιτρέπει να ανταποκριθούν στις άμεσες ανάγκες τους καί συγχρόνως να συγ

κεντρώσουν μια κάποια προίκα. Γιατί τα οράματα τους δέν έρχονται σε αντί

θεση με το κυρίαρχο 'ιδεώδες: Ό προορισμός τους είναι να παντρευτούν καί 

να αφοσιωθούν στο σύζυγο καί τα παιδιά τους. "Οσο κι αν è συνδυασμός γά

μου καί εργασίας παραμένει συμπτωματικός καί κοινωνικά κατακριτέος για 

τις γυναίκες τών μεσαίων στρωμάτων σε Ολη τή μεσοπολεμική περίοδο, ή 

οικονομική κρίση καί ό πόλεμος θα οδηγήσουν γρήγορα σέ επέκταση της τά

σης, χωρίς ωστόσο τήν αντίστοιχη μετατροπή τοΰ κυρίαρχου ιδεολογικού προ

τύπου. 

Έ μισθωτή εργασία θα φέρει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική θέση 

αυτών τών γυναικών. Παρά τα εμπόδια πού συναντούν, για πρώτη φορά τους 

δίνεται ή δυνατότητα να ξεφύγουν άπό τήν οικονομική εξάρτηση της οικογέ

νειας, να κερδίσουν τή ζωή τους καί να γνωρίσουν κάτι άπό τον κόσμο πού 

απλώνεται εξω άπο τους τοίχους τοΰ σπιτιού τους. Έ νέα τους θέση έ'ρχεται 

αντικειμενικά σέ τέτοια ρήξη μέ τήν προηγούμενη, ώστε δέν πρέπει να μας 

εκπλήσσει αυτό πού μέ πρώτη ματιά φαίνεται σάν παθητική στάση μπροστά 

στις διακρίσεις πού υφίστανται. "Ομως το γεγονός Οτι οι γυναίκες δουλεύουν 

μέ σχέσεις μισθωτής εργασίας δέν ανατρέπει τον βασικό κοινωνικό προσδιο

ρισμό τους, πού ορίζεται άπό τή θέση τους μέσα στην οικογένεια. 'Αντίθετα, 

αυτός ό πρώτιστος καθορισμός διαφοροποιεί εξαρχής τή μισθωτή εργασία τών 

γυναικών καί τήν αξιολογεί ως κατώτερη καί συμπληρωματική. 

Περιορισμένες κατά κανόνα στις χαμηλές θέσεις της 'ιεραρχίας καί συχνά 

σέ ξεχωριστές ειδικότητες, οί γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι θα εκπληρώνουν 

όλο καί περισσότερο λειτουργίες εκτελεστικών οργάνων, χωρίς ελπίδες επαγ

γελματικής ανόδου. Ταυτόχρονα, εκεί οπού ή άνοδος τοΰ μορφωτικού τους 

επιπέδου τις ωθεί να διεκδικήσουν ανώτερες καί καλύτερες θέσεις, θα προσ

κρούουν στους ρητούς πλέον περιορισμούς καί τις απαγορεύσεις της νομο

θεσίας. 

'Υποκείμενη έτσι σέ ειδικές ρυθμίσεις, ή απασχόληση τών γυναικών στο 

Δημόσιο προσλαμβάνει σταδιακά ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

— χαμηλότερο συνολικό οικονομικό κόστος, πού οφείλεται αφενός στην πρόσ

ληψη νέων γυναικών υπαλλήλων πάντα στις 'ίδιες χαμηλές 'ιεραρχικές βαθμίδες 

καί αφετέρου στην περιορισμένη βαθμολογική καί μισθολογική τους εξέλιξη, 

καί 

— μεγαλύτερη απόδοση εργασίας, πού οφείλεται στην εξειδίκευση της απα

σχόλησης τους, Οπου υπάρχει, στον επαναληπτικό καί μονότονο χαρακτήρα 

της, άλλα καί στις απειλές πού τή βαραίνουν. 
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Μπορούμε επομένως να ποΰμε δτι το κράτος κατορθώνει να στρέψει 

τ;ρος δφελός του τη δυναμική πού ώθεΐ τις γυναίκες τών μεσαίων στρωμάτων 

στην αγορά εργασίας, αναλαμβάνοντας μια διαδικασία ρύθμισης και έλεγχου 

της απασχόλησης τους στις υπηρεσίες του. Ή διαδικασία αύτη συνδέει την 

αναδιάρθρωση του καταμερισμού εργασίας στο εσωτερικό τών δημόσιων υπη

ρεσιών με μία επέκταση του φυλετικού καταμερισμού, από το αρχικό του πλαί

σιο πού είναι ή οικογένεια, στις μισθωτές σχέσεις στις όποιες εισέρχονται οι 

γυναίκες. 

Έ κυρίαρχη 'ιδεολογία, πού προσδίνει στην κατώτερη κοινωνική θέση 

τών γυναικών και στον έπικαθορισμό της άπο τήν οικογένεια έναν φυσικό χα

ρακτήρα, θα νομιμοποιήσει τή στάση τοΰ κράτους απέναντι στις γυναίκες υπαλ

λήλους του, μια και ή εργασία τους θα θεωρηθεί αναγκαίο κακό, συμπλήρωμα 

τοΰ οικογενειακού εισοδήματος. Οι διαφορετικές απόψεις πού διατυπώνονται 

άλλωστε άπο κάθε κατεύθυνση σχετικά με τήν εργασία τών γυναικών διαφο

ροποιούνται ως προς το περιθώριο κινήσεων πού αφήνουν στις γυναίκες έ'ξω 

άπο και σε σχέση με τήν οικογένεια. 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να συνοψίσουμε τή βασική υπόθεση αυτής 

της έρευνας ως έξης: 

Ό έλεγχος και ή ρύθμιση της μισθωτής εργασίας τών γυναικών και ή 

απαξίωση τών θέσεων πού καταλαμβάνουν στο εσωτερικό τών δημόσιων υπη

ρεσιών εγγράφονται στή λογική μιας εκσυγχρονιστικής διαδικασίας, πού εξα

σφαλίζει ταυτόχρονα τή διατήρηση τοΰ έπικαθορισμοΰ τών γυναικών άπο τήν 

οικογένεια. Είναι σαφές οτι, παρά τα φαινόμενα, δεν τέθηκε ποτέ θέμα να 

εμποδιστούν πραγματικά οί γυναίκες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Έ 

εργατική τους δύναμη ήταν και απαραίτητη και αναγκαία. Το ζήτημα δμως 

ήταν να αναλάβουν ενός ορισμένου τύπου εργασία, πού δεν θα έθετε υπό αμφι

σβήτηση τήν καθιερωμένη κοινωνική Ιεραρχία ανάμεσα στα φύλα. Το γεγονός 

οτι δλο και μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών άπο τα μεσαία στρώματα έμβαλ-

λονται στις μισθωτές σχέσεις διευκολύνει τή διαδικασία αυτή. Καί τούτο 

γιατί ή εξάπλωση τους αναδεικνύει στο έξης τα στρώματα αυτά στους κατε

ξοχήν φορείς πού συντηρούν καί αναπαράγουν τις κυρίαρχες κοινωνικές σχέ

σεις. 'Αποθαρρυμένες άπο τα εμπόδια πού ορθώνονται μπροστά τους καί έκ-

φοβισμένες άπο τις απειλές πού επικρέμονται πάνω τους, οί γυναίκες μισθωτοί 

περιορίστηκαν έ'τσι στις κατώτερες θέσεις καί συχνά στην ανειδίκευτη καί κα

κοπληρωμένη εργασία. 

Στο παράδειγμα πού εξετάζουμε, ή ανάγκη να προωθηθεί μια διαδικα

σία έξορθολογισμοΰ καί εκσυγχρονισμού τών δημόσιων υπηρεσιών, σε συν

δυασμό με τήν αυξανόμενη προσφορά εργασίας άπο τή μεριά τών γυναικών, 

οδήγησε σε έ'ναν ιδιαίτερο τρόπο ένταξης τους. Έ διαδικασία αυτή είχε ως 
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συνεπεία μιά ιδιαίτερη εκμετάλλευση της μισθωτής εργασίας των γυναικών 

στο συγκεκριμένο χώρο, νομιμοποιημένη άπο την κυρίαρχη ιδεολογία, σύμ

φωνα μέ την οποία οι γυναίκες καθορίζονται κοινωνικά άπο τη φυσική τους 

θέση μέσα στην οικογένεια. 

Χάρη στο μηχανισμό πού περιγράψαμε ή μισθωτή εργασία των γυναικών 

ορίζεται ως κατώτερη, ενώ διατηρείται και διευρύνεται ο φυλετικός καταμε

ρισμός της εργασίας. 

ΕΦΗ ΑΒΔΕΛΑ 

'Ιανουάριος 1986 
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