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Χαρά Κούκη 

Φροντίδα για/ και Οικονομία 

 

Έχει άραγε κάποιο νόημα να συνδέσουμε οποιαδήποτε έννοια ηθικής με τον τρόπο που 

βιώνουμε την οικονομία σήμερα; Η «κρίση» που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και που μοιάζει 

χωρίς τέλος οδηγεί αμετάκλητα στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών 

δικαιωμάτων. Οι δαπάνες για την υγεία, την εκπαίδευση, την παιδεία και την φροντίδα 

μειώνονται, ενώ η επισφάλεια και η ανεργία αυξάνονται, η κοινωνική προστασία συρρικνώνεται 

τη στιγμή που το φυσικό περιβάλλον συνεχώς υποβαθμίζεται. Κι αν κάποιος πλήττεται 

περισσότερο από απαξίωση της εργασίας, τις ανισότητες και την φτωχοποίηση που η μόνιμη πια 

κατάσταση της κρίσης επιφέρει, είναι οι γυναίκες, αυτές που με «φυσικό τρόπο» επωμίζονται 

πίσω από τις κλειστές πόρτες των νοικοκυριών το βάρος της φροντίδας όσων το κράτος και η 

αγορά περιθωριοποιούν – των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αρρώστων, των μελών της 

οικογένειας, όσων δεν μπορούν μόνοι και μόνες να τα βγάλουν πέρα.  

Την ίδια στιγμή, οι συγκρουσιακές διεκδικήσεις στον δρόμο σταδιακά μοιάζουν να 

υποχωρούν για να πάρουν τη θέση τους κινηματικοί και αλληλέγγυοι χώροι και πρακτικές στις 

γειτονιές των πόλεων. Τα δίκτυα που διαμορφώθηκαν σε όλη την χώρα την δεκαετία που 

πέρασε, αλλά και οι δράσεις αλληλεγγύης που τους τελευταίους μόλις μήνες είδαμε να 

αναδύονται εμπερικλείουν διαδικασίες διαφορετικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει να 

βιώνουμε στους χώρους της «κοινωνίας των πολιτών» και της σφαίρας της διαμαρτυρίας. Η 

ανάγκη για επινόηση λύσεων στα καθημερινά και επιτακτικά προβλήματα και για φροντίδα της 

κοινότητας και των αδύναμων μελών της οδήγησαν σε αυτό-οργανωμένες συλλογικές κουζίνες 

και καλάθια αλληλεγγύης, σε αλληλέγγυα σχολεία και χαριστικά παζάρια, σε κοινωνικά ιατρεία 

και κολλεκτίβες εργασίας, σε ομάδες αλληλοβοήθειας και γενικότερα σε σχέσεις νοιαξίματος.  

Όλες αυτές οι τοπικά εμπεδωμένες δομές και οικονομικές πρακτικές που φαίνονται να 

διεκδικούν μια έννοια ηθικής στην οικονομία ήρθαν ως απάντηση από τα κάτω σε μια ευρύτερη 

κρίση κοινωνικής αναπαραγωγής με σκοπό να καλύψουν ανάγκες που ούτε το κράτος ούτε η 

αγορά καλύπτουν. Αλλά την ίδια στιγμή αναδύθηκαν και μέσα από μια γενικευμένη 

απονομιμοποίηση του κράτους και την εγκατάλειψη προσδοκιών από τους θεσμούς του, και γι 

αυτό ασκούν παράλληλα αντισυστημική κριτική, ανταγωνίζονται τις ιεραρχίες της αγοράς, και 
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ανασυγκροτούν τους κοινωνικούς δεσμούς σε τοπικό επίπεδο με άξονα την αλληλεγγύη, την 

λογική των κοινών και τη συμμετοχικότητα. 

Ο χώρος της αλληλέγγυας οικονομίας θέλει να είναι ένας χώρος σχέσης που να 

εγγράφεται στον τόπο που κάθε φορά εμφανίζεται, ένας χώρος αμοιβαιότητας, οριζοντιότητας 

και ισότητας, κι άρα ένας χώρος χωρίς τάξη, ηλικία, χρώμα, έθνος ή φύλο. Στον βαθμό που 

συμβαίνει αυτό, παραδόξως, είναι ένας χώρος γένους θηλυκού, όχι (μονάχα) με την έννοια της 

συμμετοχής των γυναικών σε εγχειρήματα αλληλέγγυας οικονομίας, ούτε της προτεραιότητας 

που (δεν) δίνεται σε θέματα που παραδοσιακά αντιλαμβανόμαστε ως γυναικεία αλλά, αντίθετα, 

όσον αφορά την επαναδιοργάνωση της κοινωνικής αναπαραγωγής, τις ισότιμες σχέσεις μέσα 

στην κοινότητα και την εργασία, καθώς και την προσοχή που δίνει σε αυτούς που δεν 

φροντίζονται και σε αυτούς που φροντίζουν και άρα την αντίθεσή του σε καθημερινό επίπεδο 

στην πατριαρχία ως θεμέλιο λίθο του καπιταλισμού.  

Αν και η σύνδεση της αλληλέγγυας οικονομίας με το φύλο παραμένει αόρατη - όπως 

συνήθως συμβαίνει σε κάθε πτυχή της ζωής μας, παρόλα αυτά είναι ζωντανή, οργανική και 

ανοίγει άλλες προοπτικές στην (οικονομική) συνύπαρξή μας μέσα από μια ηθική της φροντίδας. 

Μπορεί οι πρακτικές αλληλέγγυας οικονομίας που εμφανίζονται δειλά τα τελευταία χρόνια μέσα 

από τις αλλεπάλληλες κρίσεις να στέκονται με δυσκολία στα πόδια τους και συχνά να 

ματαιώνουν όσες και όσους τις πιστεύουν. Ωστόσο μέσα από αυτή την διαφορετική οικονομική 

πρακτική διεκδικούν στην ουσία άλλες κοινωνικές σχέσεις και νοηματοδοτούν, έτσι, εκ νέου μια 

παράδοση ηθικής οικονομίας. Σε μια εποχή και σε έναν τόπο που τα πράγματα μοιάζουν να 

βαδίζουν ολοένα προς το χειρότερο, η σύνδεση οικονομίας, ηθικής και φροντίδας είναι κάτι που 

πρέπει να αρχίσει να μας νοιάζει. 

 

 


