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Ο Μαρξ περιέγραψε τις περιφράξεις γης που εφαρμόστηκαν τον 16ο αιώνα 
στην Αγγλία από την –αναδυόμενη τότε- αστική τάξη ως γενέθλια πράξη 
του καπιταλισμού σ’ αυτή τη χώρα. Η ιδιωτικοποίηση της φεουδαρχικής 
κοινοτικής ιδιοκτησίας μετασχημάτισε τη γη -από κοινά διαχειριζόμενη- 

σε ιδιωτική ακίνητη περιουσία και τους αγρότες –αποστερώντας τους τα μέσα παρα-
γωγής και συντήρησης- σε εργάτες με μοναδική ιδιοκτησία την εργατική τους δύνα-
μη. Ο Μαρξ ονόμασε αυτή την ιστορική διαδικασία χωρισμού του παραγωγού από τα 
μέσα παραγωγής «πρωταρχική συσσώρευση». Η χρησιμότητα της έννοιας αυτής, κατά 
την άποψη της αυτόνομης φεμινίστριας Sylvia Federici, είναι  ότι συνεισφέρει στην κα-
τανόηση των αλλαγών που προκάλεσε η έλευση του καπιταλισμού στις κοινωνικές 
σχέσεις. Η ίδια μάλιστα στο σημείο αυτό τονίζει ότι, πέρα από τη σκοπιά του μισθωτού 
άντρα προλετάριου και της παραγωγής των εμπορευμάτων, η πρωταρχική συσσώρευ-
ση προκάλεσε ριζικές αλλαγές τόσο στην κοινωνική θέση των γυναικών, όσο και στην 
παραγωγή της εργατικής δύναμης. Αυτές αφορούν στην ανάπτυξη ενός νέου έμφυλου 
καταμερισμού της εργασίας που απέκλεισε τις γυναίκες από τη μισθωτή εργασία και 
υπέταξε την εργασία τους και την αναπαραγωγική τους λειτουργία στην αναπαραγω-
γή της εργατικής δύναμης, καθιστώντας τες μηχανές παραγωγής νέων εργατών. 

 Η μεγαλύτερη σημασία της έννοιας αυτής, κατά τη γνώμη της Sylvia Federici, έγκει-
ται στο γεγονός ότι η «πρωταρχική συσσώρευση» είναι για τον Μαρξ μια θεμελιώδης 
διαδικασία η οποία καταδεικνύει τις δομικές συνθήκες για την ύπαρξη της καπιταλιστι-
κής κοινωνίας. Αυτό ακριβώς είναι που μας επιτρέπει να διαβάζουμε το παρελθόν ως 
κάτι που επιβιώνει στο παρόν, αφού οι βίαιες εκφάνσεις της πρωταρχικής συσσώρευ-
σης δεν εκδηλώθηκαν μια και μοναδική φορά στην ιστορία του καπιταλισμού, αλλά 
συνοδεύουν κάθε φάση ανάπτυξής του. Οι Midnight Notes Collective μάλιστα, ονόμα-
σαν «νέες περιφράξεις» τη διαδικασία κατά την οποία η σχέση εμπόρευμα αναζητά δι-
αρκώς νέα παρθένα γεωγραφικά και κοινωνικά πεδία προς αποικιοποίηση. 

Ωστόσο, οι ιστορικές περίοδοι αναδιοργάνωσης της διαδικασίας συσσώρευσης δεν 
είναι ποτέ τυχαίες. Προκύπτουν ως διέξοδος του κεφαλαίου σε καιρούς που το τρέ-
χον μοντέλο εκμετάλλευσης καθίσταται αναποτελεσματικό, σε καιρούς δηλαδή που οι 
προλεταριακές αρνήσεις κάνουν το κεφάλαιο να ανησυχεί για την θνητότητά του. Θε-
ωρούμε ότι το τελευταίο κύμα τέτοιων αρνήσεων έλαβε χώρα στο τέλος της δεκαετί-
ας του ‘60 και τις αρχές  της δεκαετίας του ’70 και πως τα όσα ζούμε σήμερα αποτελούν 
κομμάτι της απάντησης των αφεντικών σε αυτό. 

Η μεταπολεμική περίοδος ήταν για τα πρωτοκοσμικά κράτη μια περίοδος ταξικής 
ειρήνης. Η Κεϊνσιανή στρατηγική, η οποία στηριζόταν στην ισορροπία μεταξύ εργο-
στασίου και οικιακής εστίας, δούλευε ρολόι. Ο μισθός του άντρα εργάτη στο εργοστά-

σιο δεν αποτελούσε μόνο μέσο συντήρησής του, αλλά και μια πρώτης τάξης επένδυ-
ση για το κεφάλαιο, αφού εξασφάλιζε τη διαθεσιμότητα του εργάτη να δουλέψει με 
την ίδια ένταση στην αλυσίδα συναρμολόγησης και την επόμενη μέρα. Με λίγα λόγια 
πρόσταζε μια αναπαραγωγική διαδικασία ανάλογης έντασης, η οποία βασιζόταν στην 
άμισθη γυναικεία εργασία.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από το τέλος της δεκαετίας του ’60 μέχρι τις αρχές 
της δεκαετίας του ’70, το κύκλωμα εργοστασίου/νοικοκυριού κατέρρευσε. Από τη 
μια μεριά, οι αγώνες των εργατών της αλυσίδας ανάγκαζαν το κεφάλαιο να πληρώ-
νει περισσότερο για την εργοστασιακή εργασία. Από την άλλη, οι γυναίκες και η νε-
ολαία αρνούνταν πλέον να κάνουν ό,τι ήταν «φυσικό», αναγκάζοντας το κεφάλαιο 
να πληρώνει άμεσα, μέσω του κράτους (η πρόνοια, τα διατροφικά επιδόματα κλπ), 
για την αναπαραγωγική εργασία που πιο πριν χρηματοδοτούνταν από τον μισθό του 
αρσενικού εργάτη. 

Η αντεπίθεση του κεφαλαίου στην έκρηξη των αρνήσεων αυτών είχε δύο άξονες: 
από τη μια η αναδιάρθρωση της παραγωγικής διαδικασίας, η πριμοδότηση του ενερ-
γειακού τομέα, η επέλαση της ρομποτικής και των υπολογιστών, η εμφάνιση της πλη-
ροφορίας ως έννοιας και ως αντίληψης για τα πράγματα. Από την άλλη, η επέκταση 
της καπιταλιστικής αξιοποίησης σε νέα πεδία που εώς τότε θεωρούνταν εκτός της σχέ-
σης κεφάλαιο και μαζί η γέννηση ενός νέου προλεταριάτου.

Η φιγούρα του εργοστασιακού εργάτη που έβλεπε την εργατική του δύναμη να 
αποκρυσταλλώνεται στη μορφή του εμπορεύματος, μαζί με τους ενοχλητικούς του 
αγώνες, αντικαταστάθηκαν από τον αφηρημένο προγραμματιστή υπολογιστών, ο 
οποίος μπροστά στην αίγλη της μηχανής που έχει να χειριστεί, μπορεί να μην βλέπει 
καλά-καλά την εκμετάλλευσή του. Όσο για τη βιομηχανία των υπηρεσιών, εκεί η υπε-
ρεργασία μπορεί να περάσει απλώς απαρατήρητη - κάπου ανάμεσα στο μασάζ και 
στο ψήσιμο του χάμπουργκερ.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 -σε μια περίοδο δηλαδή όπου η σχέση εξου-
σίας ανάμεσα στους εργάτες και το κεφάλαιο ήταν η αντίστροφη αυτής της δεκαετί-
ας του ’70- η κατεύθυνση των επενδύσεων προς τους τομείς της υψηλής τεχνολογί-
ας ανακίνησε ζητήματα σχετικά με την κρίση της εργασίας. Στους κύκλους των διανο-
ούμενων της ευρύτερης αριστεράς αλλά και μεταμοντέρνων μαρξιστών συγγραφέ-
ων στις ΗΠΑ, ξεκίνησε μια συζήτηση με θέμα αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσου-
με κωδικά «το τέλος της εργασίας». Από τη μια μεριά ο Τζέρεμι Ρίφκιν, στο βιβλίο του 
Το Τέλος της Εργασίας, ισχυρίστηκε ότι «οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι δυνάμεις της 
αγοράς ...μας οδηγούν προς το κατώφλι ενός κόσμου σχεδόν δίχως εργασία», όπου «εξε-
λιγμένες υπολογιστικές μηχανές, ρομποτικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και ολοκλη-
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λιστα, μεγάλο μέρος των κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων και μεγάλο μέρος 
των τόκων που μπαίνουν στους λογαριασμούς του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, 
έχουν δημιουργηθεί από τέτοιου είδους εργοστασιακή και σεξουαλική εργασία χαμη-
λής τεχνολογίας. Για να δημιουργηθούν οι εργάτες που θα δουλέψουν σε αυτά τα ερ-
γοστάσια και μπουρδέλα, γιγάντιες νέες περιφράξεις χαράσσονται σε όλα τα μήκη και 
τα πλάτη της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής».

Ο ρόλος των αρνήσεων των γυναικών στα ιστορικά γεγονότα που συζητάμε, έχει πολ-
λές φορές θεωρηθεί δευτερεύων. Θα επιστρέψουμε λοιπόν για λίγο στις δεκαετίες του 
’60 και του ’70. Μιλήσαμε παραπάνω για την εξέγερση των γυναικών ενάντια στην οι-
διπόδεια μισθολογική σχέση, ενάντια δηλαδή στο πλέγμα των σχέσεων εξουσίας που 
εγκαθιστούσε ο μισθός του αρσενικού εργάτη μεταξύ ανδρών και γυναικών. Με την 
εξέγερσή τους οι γυναίκες έφεραν στο φως την εκμετάλλευσή τους, την αόρατη μέ-
χρι τότε εργασία που απαιτούνταν για την παραγωγή αυτού του ειδικού προϊόντος: 
της εργατικής δύναμης. Ταυτόχρονα όμως, οι αρνήσεις των γυναικών άνοιξαν ένα νέο 
δρόμο για την καπιταλιστική ανάπτυξη, καθώς η εργασία τους μπόρεσε να μετατραπεί 
σε εμπόρευμα, μόνο όταν οι ίδιες αγωνίστηκαν εναντίον της. Έτσι λοιπόν, στον αντί-
ποδα της «οικονομίας της ενέργειας και της πληροφορίας», βρέθηκε η «οικονομία των 
υπηρεσιών», που «δεν είναι παρά η επέκταση και η κοινωνικοποίηση της γυναικείας οικι-
ακής εργασίας». 

Μια σημαντική έκφανση της οικιακής εργασίας που ανέδειξε το φεμινιστικό κίνη-
μα των δεκαετιών ’60 και ’70 –πλάι στη σεξουαλικότητα, τη φροντίδα των παιδιών, την 
ανατροφή τους, τη θεραπευτική δραστηριότητα κ.α.- είναι η βιολογική αναπαραγωγή. 
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι αυτή η -τόσο κρίσιμη για την κοινωνική αναπα-
ραγωγή- σωματική λειτουργία αποτέλεσε πεδίο αιχμής για την επέκταση των άμεσων 
καπιταλιστικών σχέσεων από τη δεκαετία του ’80 και μετά. Η συνολική ανακατασκευή 
της βιολογικής αναπαραγωγής με εργαλείο τις τεχνολογίες αναπαραγωγής, «δεν γκρέ-
μισε απλώς την αυτονομία που διεκδίκησαν οι γυναίκες για τα σώματά τους. Δεν συντέλε-
σε μόνο στο κομμάτιασμα του γυναικείου σώματος σε εμπορεύσιμα κύτταρα». Αλλά, σαν 
από ειρωνεία της ιστορίας, «η αόρατη γυναικεία εργασία της εγκυμοσύνης για την οποία 
μίλησαν οι φεμινίστριες, «επικυρώθηκε» από τα αφεντικά με τους χειρότερους όρους που 
μπορούσε να φανταστεί το γυναικείο κίνημα. [...]. Γυναικείοι πληθυσμοί που δεν έχουν τί-
ποτε άλλο να πουλήσουν παρά την αναπαραγωγική τους ικανότητα [...], στελεχώνουν τις 
χαμηλές βαθμίδες των υπηρεσιών αναπαραγωγής, αποτελώντας ζωντανό παράδειγμα του 
πώς η δουλεία μπορεί να συνδυαστεί με την υψηλή τεχνολογία»1.

Παρακάτω παραθέτουμε αποσπάσματα από το κείμενο Η εμπορευματική παρένθετη 
μητρότητα στην Ινδία: Κατασκευάζοντας την τέλεια Μητέρα-Εργάτρια της Amrita Pande, 
που είναι λέκτορας στο τμήμα κοινωνιολογίας του πανεπιστημίου του Cape Town. Το 
κείμενο ασχολείται με μια από τις πολλές μεθόδους που παρέχονται ως λύση στους 
πελάτες που επιζητούν βιολογικούς απογόνους, οι οποίοι σταδιακά απεμπόλησαν το 
στίγμα του «υπογόνιμου» και σήμερα φιγουράρουν ως καταναλωτές μια ευρείας «ανα-
παραγωγικής» αγοράς, ταξιδεύοντας από χώρα σε χώρα προς άγραν της καλύτερης 
προσφοράς γενετικού υλικού ή/και φτηνής εργασίας. Η διαδικασία που περιγράφε-
ται στο κείμενο ονομάζεται surrogate farming, και αφορά στον εγκλεισμό των εργα-
τριών σε ειδικούς ξενώνες των κλινικών εξωσωματικής γονιμοποίησης καθ’ όλη τη δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης τους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ποιότητα 
του προϊόντος αυτής της παραγωγικής διαδικασίας: του εμβρύου που κυοφορούν για 
λογαριασμό των πελατών. Η εμπορευματική παρένθετη μητρότητα νομιμοποιήθηκε 
στην Ινδία το 2002, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την προώθηση του 
ιατρικού τουρισμού. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για τις μεθόδους 
εξωσωματικής γονιμοποίησης στην Ινδία. Το 2008, το υπουργείο υγείας και πρόνοιας 
της Ινδίας συνέταξε ένα νομοσχέδιο για τον έλεγχο και τη ρύθμιση της λειτουργίας των 
κλινικών αυτών, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη ψηφιστεί. Έτσι, η διαδικασία της παρέν-
θετης μητρότητας βασίζεται σε ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ των εμπλεκόμενων με-
ρών. Η Ινδία αποτελεί πλέον έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του ανα-
παραγωγικού τουρισμού. Οι κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ινδία γί-
νονται ολοένα και πιο αγαπητές στους κύκλους των «υπογόνιμων» ζευγαριών της Δύ-
σης, λόγω του ότι εξασφαλίζουν ιδιαίτερα φτηνές παρένθετες μητέρες και παρέχουν 
τη δυνατότητα όχι μόνο να προσλάβει κάποιος μια παρένθετη, αλλά και να «απολαύ-
σει» τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας του εγκλεισμού της παρένθετης στην κλινική. 
Συγκεκριμένα, οι κλινικές στην Ινδία χρεώνουν τους πελάτες 15.000-20.000 δολάρια 
για ολόκληρη τη διαδικασία, ενώ στις ελάχιστες πολιτείες των ΗΠΑ όπου είναι νόμιμη 
η εμπορευματική παρένθετη μητρότητα, το κόστος κυμαίνεται από 50.000 ως 100.000 
δολάρια. 

Η Hope Maternity Clinic (στε: η ερευνήτρια χρησιμοποιεί ψευδώνυμο για την κλινική), 
είναι μια από τις πολλές κλινικές που έχουν ιδρυθεί η μια μετά την άλλη τα τελευταία 
χρόνια σε κεντρικό δρόμο της Anand, μιας πόλης 100.000 κατοίκων στο κρατίδιο Gu-

1 Ό,τι θέλει ο πελάτης: η εκμετάλλευση των γυναικών στη νέα εγκληματική οικονομία των 
υπηρεσιών αναπαραγωγής, Μιγάδα, 2011 
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ρωμένα ηλεκτρονικά δίκτυα πλανητικής εμβέλειας θα αναλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο 
κομμάτι των οικονομικών διαδικασιών, αφήνοντας όλο και λιγότερο χώρο για άμεση υλική 
ανθρώπινη συμμετοχή στις κατασκευές, στις μεταφορές, στις πωλήσεις και τις υπηρεσίες». 
Από την άλλη μεριά, ο Αντόνιο Νέγκρι στο βιβλίο Η Εργασία του Διονύσου, διακήρυττε 
ότι ο Νόμος της Αξίας, που ερμήνευσε την ιστορία με εργαλείο την  κεντρικότητα της 
προλεταριακής εργασίας, είναι χρεοκοπημένος˙ και συνέχισε αναδεικνύοντας το υπο-
κείμενο της «τεχνοεπιστημονικής εργασίας» ως το σάιμποργκ του ύστερου 20ου αιώ-
να, ένα υβρίδιο μηχανής και ζωντανού οργανισμού που διατρέχει αέναα τα όρια μετα-
ξύ υλικής και άυλης εργασίας. Στον αντίποδα του παλιού εργάτη μάζα που ήταν απο-
ξενωμένος από το εργοστασιακό σύστημα και ο χρόνος εργασίας του σχετιζόταν χον-
δρικά με την παραγωγικότητά του, ο χρόνος εργασίας του σάιμποργκ είναι ανεξάρτη-
τος της παραγωγικότητάς του και ταυτόχρονα πλήρως ενοποιημένος με το συνολικό 
πεδίο της παραγωγής.

Ωστόσο, η ίδια η πραγματικότητα του καπιταλιστικού κόσμου απέδειξε περίτρανα 
την ανακρίβεια των παραπάνω θέσεων. Στον αντίποδα του «αποϋλοποιημένου καπι-
ταλισμού», η ανάλυση του George Caffentzis, που αποτέλεσε και μοναδικό αντίλογο 
στις απόψεις αυτές, κατέδειξε το άλλο μισό της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, την 
υλικότητα της σύγχρονης σκλαβιάς:

«Για να χρηματοδοτηθεί η νέα καπιταλιστική «ουτοπία», για να ζήσουν οι διψασμένες 
για «επενδυτικά κεφάλαια» βιομηχανίες της ενέργειας, των υπολογιστών και της γενε-
τικής μηχανικής, μια δεύτερη «ουτοπία» πρέπει να δημιουργηθεί: ένας άλλος κόσμος 
της παραγωγής, κόσμος «έντασης εργασίας» και  χαμηλών μισθών, κόσμος διάθλασης 
και διάσπασης. [...] ένα τεχνολογικό άλμα χρηματοδοτείται από το τομάρι των λιγότε-
ρο τεχνολογικά εξελιγμένων εργατών».
«Πράγματι, οι καπιταλιστές παλεύουν με την ίδια λύσσα, είτε πρόκειται για το δικαίω-
μά τους να στήνουν αλυσίδες συναρμολόγησης και μπουρδέλα στις λιγότερο τεχνολο-
γικά προηγμένες περιοχές του πλανήτη, είτε για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησί-
ας πάνω σε γονίδια και μορφές ζωής. Υπάρχουν πολλές περιοχές του πλανήτη όπου η 
εργοστασιακή παραγωγή, όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά αυξάνεται αλματωδώς. Μά-

Οι εργάτριες, όταν δεν κάνουν ενέσεις ή εξετάσεις, έχουν ως βασικό καθήκον την 
«ξεκούραση». Ένας σεκιουριτάς στην πόρτα, οπλισμένος με ένα ραβδί από μπαμπού, 
ελέγχει τις κινήσεις στο χώρο.
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jarat της δυτικής Ινδίας. Η Dr. Usha Khanderia,  διευθύντρια της κλινικής, ειδικεύε-
ται στην υπογονιμότητα και στις τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η 
πρώτη της επιτυχία στην τεχνική της παρένθετης μητρότητας ήταν το 2004, όταν μια 
γυναίκα κυοφόρησε τα ίδια της τα εγγόνια για λογαριασμό της κόρης της που έμε-
νε στην Αγγλία. Τη δεύτερη φορά, η  Khanderia έπεισε μια εργαζόμενη στην κλινι-
κή να γίνει παρένθετη μητέρα. Από τότε, έχει αναλάβει τις περιπτώσεις 100 ζευγαρι-
ών από την Ινδία, τις ΗΠΑ, την Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα, τη Νότια Αφρική, την Αγγλία 
και την Ισπανία.  

Ο παραλληλισμός μεταξύ της παρένθετης μητρότητας με πληρωμή και της πορνείας 
είναι έντονος στην ινδική κοινωνία, κι αυτή η εργασία είναι στιγματισμένη. Έτσι, σχε-
δόν όλες οι παρένθετες μητέρες αποφασίζουν να αποκρύψουν από την κοινότητα και 
την οικογένειά τους το γεγονός. Το στίγμα και η μυστικότητα που περιβάλλουν την 
παρένθετη μητρότητα επιβάλλουν στους γιατρούς να βασιστούν σε επίσημους και 
ανεπίσημους μεσάζοντες για την ανεύρεση των υποψήφιων παρένθετων μητέρων. 
Πρώην παρένθετες μητέρες, γυναίκες που για ιατρικούς λόγους κρίθηκαν ακατάλλη-
λες γι’ αυτή τη δουλειά και μαίες, αναλαμβάνουν το ρόλο του μεσάζοντα σ’ αυτή την 
αγορά. Η Nirmala, πρώην μαία, χρεώνει τις γυναίκες 10.000 ρουπίες (περίπου 200 δο-
λάρια) για τις υπηρεσίες της: τις μεταφέρει στην κλινική και τις επιστρέφει αφού κά-
νουν τις ιατρικές τους εξετάσεις. Η Nirmala περιγράφει το πώς έγινε μεσάζοντας ως 
εξής: «Ήρθα εδώ για να δώσω ωάρια, αλλά απορρίφθηκα λόγω ηλικίας. Έτσι άρχισα 
να φέρνω γυναίκες από το νοσοκομείο που δούλευα. Είναι εύκολο για μένα να βρω 
τις σωστές γυναίκες γιατί ήμουν μαία. Ξέρω ποιες γυναίκες έχουν πολύ μικρά παιδιά, 
ποιες είναι απεγνωσμένες και έχουν ανάγκη από χρήματα». Οι μέθοδοι στρατολόγη-
σης πατούν συχνά στην αγωνία των γυναικών για το κατά πόσο είναι καλές μητέρες- 
που περιλαμβάνει το κατά πόσο είναι ικανές να προσφέρουν τα απαραίτητα στο παι-
δί τους ή να παντρέψουν εγκαίρως τις κόρες τους. Η Regina είναι μια γυναίκα 42 ετών, 
μια από τις μεγαλύτερες σε ηλικία παρένθετες μητέρες στην κλινική. Έχει μια έφηβη 
κόρη με σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα. «Ήρθα στην κλινική όταν η κόρη μου ήταν 
άρρωστη. Η νοσοκόμα είναι από το χωριό μου και γνώριζε την κατάσταση της κόρης 
μου. Ξέρει ότι είμαι μεγάλη, αλλά μου είπε ότι αν θέλω να γίνω παρένθετη, θα προσπα-
θήσει να με προωθήσει. Στην αρχή δεν ήμουν σύμφωνη, φοβόμουν πολύ. Άλλα εκείνη 
είπε «Πώς αλλιώς θα παντρέψεις την τρελή την κόρη σου;». Η Naseem, μια παρένθετη 
μητέρα 30 ετών, μητέρα ενός αγοριού 3 ετών, άκουσε για την παρένθετη μητρότητα 
από τις νοσοκόμες, όταν πήγε να κάνει έκτρωση στη δεύτερη εγκυμοσύνη της. «Όταν 
η Jayati (νοσοκόμα στην κλινική και ανεπίσημη μεσάζοντας) άκουσε ότι θα έκανα 
έκτρωση επειδή δεν έχω χρήματα να θρέψω άλλο παιδί, μου είπε για την παρένθετη 
μητρότητα. Μου είπε ότι δεν υπάρχει κάτι το ανήθικο σ’αυτό κι έτσι δέχτηκα». 

Το να βρεθεί λοιπόν μια φτωχή γυναίκα από το χωριό της στην κλινική είναι το πρώτο 
βήμα. Η οικονομική ανάγκη όμως δεν την καθιστά αυτόματα μια κατάλληλη παρένθε-
τη μητέρα. Από την παρένθετη μητέρα απαιτείται να είναι μια πειθήνια εργάτρια που θα 
παραδώσει αμέσως το μωρό χωρίς να δημιουργήσει φασαρία. Ταυτόχρονα όμως πρέ-
πει να επιτελέσει και τον ρόλο της ανιδιοτελούς μητέρας-τροφού που δεν βλέπει την 
όλη διαδικασία μόνο ως δουλειά.

Το συμβόλαιο που καλούνται να υπογράψουν οι γυναίκες και όπου παρατίθενται τα 
δικαιώματά τους είναι στα αγγλικά, γλώσσα που σχεδόν καμιά τους δεν γνωρίζει να 
διαβάζει. Παρόλα αυτά, τους μεταφράζουν κάποια σημαντικά σημεία. Η Gauri ανα-
φέρει: «Το μόνο πράγμα που μου είπαν ήταν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ανήθικο, ότι 
δεν θα πρέπει να κοιμηθώ με κάποιον, κι ότι θα μου βάλουν το έμβρυο με ένεση. Είπαν 
ακόμη ότι πρέπει να κρατήσω μέσα μου το παιδί, να ξεκουράζομαι για όλη τη διάρ-
κεια της διαδικασίας, να παίρνω τα φάρμακα στην ώρα μου και να παραδώσω το παι-
δί». Η Salma, παρένθετη μητέρα για λογαριασμό ενός ζευγαριού από το Λος Άντζε-
λες, προσθέτει: «Μας είπαν ότι για οτιδήποτε συμβεί στο παιδί δεν φέρουμε ευθύ-
νη εμείς, αλλά αν κάτι συμβεί σε μας, δεν φέρουν καμιά ευθύνη οι ίδιοι. Νομίζω ότι το 
συμβόλαιο λέει ότι πρέπει να παραδώσουμε το παιδί αμέσως μετά τον τοκετό-δεν θα 
το κοιτάξουμε καν. Λευκό ή μαύρο, φυσιολογικό ή παραμορφωμένο, πρέπει να το πα-
ραδώσουμε». Με κάθε τρόπο λοιπόν γίνεται σαφές  στις γυναίκες το γεγονός ότι απο-
τελούν απλώς ένα δοχείο, ότι είναι αναλώσιμες. 

Η Shalin Desai, γιατρός της κλινικής, περιγράφει το ιδανικό προφίλ της παρένθετης 
μητέρας, σε σύγκριση με το προφίλ της δότριας ωαρίων:

«Έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες όσον αφορά στις δότριες ωαρίων. Στις δότρι-
ες ωαρίων, εξετάζουμε την ηλικία της γυναίκας, τη νοημοσύνη, την εμφάνιση, την εκ-
παίδευση, το οικογενειακό περιβάλλον κ.α. Όσον αφορά στις παρένθετες, ενδιαφε-
ρόμαστε κυρίως για την ποιότητα της μήτρας. Διασφαλίζουμε ότι οι παρένθετες γνω-
ρίζουν ότι δεν σχετίζονται γενετικά με το μωρό, ότι είναι απλώς οι μήτρες. Παρόλα 
αυτά, πρέπει να τις περάσουμε από πολλές συναντήσεις συμβουλευτικής ώστε να εί-
ναι έτοιμες. Στη συμβουλευτική οφείλουμε το ότι δεν αντιμετωπίσαμε ποτέ πρόβλη-
μα αντίδρασης στην παράδοση του μωρού. Οι παρένθετές μας δεν είναι όπως αυτές 
που βρίσκεις στις ΗΠΑ, που προσποιούνται ότι έχουν δεθεί με το μωρό για να παζαρέ-

ψουν περισσότερα χρήματα. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχουμε τόσους πολ-
λούς διεθνείς πελάτες».

Η ίδια η Khanderia περιγράφει:

«Πρέπει να τις εκπαιδεύσω για τα πάντα, επειδή όλες αυτές οι γυναίκες είναι φτωχές και 
αμόρφωτες χωριάτισσες. Τους λέω «Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Δεν είναι δικό σου 
μωρό. Απλώς του παρέχεις ένα σπίτι μέσα στη μήτρα σου γιατί δεν έχει δικό του. Αν ένα 
παιδί έρθει να μείνει μαζί σου για εννιά μήνες τι θα κάνεις; Θα το προσέχεις ακόμα περισ-
σότερο, θα το αγαπάς ακόμα περισσότερο από όσο αγαπάς το δικό σου, επειδή είναι κά-
ποιου άλλου. Είναι το ίδιο πράγμα. Θα φροντίσεις το μωρό για εννιά μήνες και μετά θα το 
δώσεις στη μητέρα του. Και θα πληρωθείς γι’ αυτό». Πιστεύω ότι παίζει ρόλο το πώς θα τις 
εκπαιδεύσεις, αυτό κάνει την παρένθετη μητρότητα να δουλεύει». 

Η Raveena, πρώην παρένθετη μητέρα, νυν σύμβουλος παρένθετων και ιδιοκτήτρια ξε-
νώνα για παρένθετες μητέρες, δηλώνει: «Η δουλειά μου είναι να εξασφαλίζω ότι οι πε-
λάτες δεν θα εξαπατηθούν-ότι θα κλείσουν όσο το δυνατόν καλύτερη συμφωνία. Εν πά-
σει περιπτώσει, επενδύουν τόσα χρήματα στις παρένθετές μου. Φυσικά, επιδιώκω ταυτό-
χρονα και μια καλή συμφωνία για τις παρένθετες. Ξέρω πόσο επώδυνο είναι. Έχω περά-
σει και η ίδια από αυτό. Δίνω στις παρένθετες μια πολύτιμη συμβουλή: μην το αντιμετω-
πίζετε σαν δουλειά. Δείτε το ως δώρο του Θεού προς εσάς. Μην είστε άπληστες».

Μια μεσάζοντας και ιδιοκτήτρια άλλου ξενώνα, η Nirmala, αναφέρει: «Για να πείσω τις 
γυναίκες τους εξηγώ συχνά ότι είναι σαν να νοικιάζουν ένα σπίτι για ένα χρόνο. Θέλου-
με να νοικιάσουμε τη μήτρα σου για ένα χρόνο, και η γιατρός θα σου δώσει χρήματα ως 
ανταλλαγή. Τους λέω ότι η παρένθετη μητρότητα δεν είναι ανήθικη. Είναι πολύ καλύτε-
ρα από το να πηγαίνει μια γυναίκα στο κρεβάτι του ενός και του άλλου άντρα για να βγά-
ζει χρήματα. Η πορνεία δεν θα της εξασφαλίσει πολλά χρήματα και μπορεί να προκαλέ-
σει και ασθένειες».

Η σύγκριση μεταξύ παρένθετης μητρότητας και πορνείας παίζει σημαντικό ρόλο στην 
πειθάρχηση των εργατριών. Χρησιμοποιείται και ενισχύεται από τους μεσάζοντες, τους 
γιατρούς και τους συμβούλους. Κατά τη διάρκεια της στρατολόγησης και της συμβου-
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λευτικής παρέχονται στις παρένθετες οι διαβεβαιώσεις ότι η δουλειά τους δεν περι-
λαμβάνει «ανήθικες πράξεις» όπως το να «κοιμούνται με πελάτες». Η «κακή» παρέν-
θετη πάντως συγκρίνεται συχνά με την πόρνη κι έτσι οι γυναίκες έχουν μονίμως τον 
φόβο ότι θα ξεπεράσουν το όριο μεταξύ ηθικής και ανηθικότητας.

Πίνοντας τσάι με κάποιες παρένθετες στον ξενώνα της, η  Raveena κατηγορεί τη 
Nirmala:

«Δεν ξέρω πού βρίσκει τις γυναίκες της η Nirmala. Ξέρετε πώς την αποκαλώ; Βρώμικο 
bharhwa [νταβατζή]. Ποτέ δεν προσπαθεί να μάθει πληροφορίες για την οικογένεια 
της παρένθετης. Να το ξέρετε, βρίσκει πόρνες. Είναι εγκληματικό αυτό που κάνει απέ-
ναντι στους επίδοξους γονείς που την εμπιστεύονται. Εμπιστεύονται τη ζωή τους στην 
παρένθετη και αν αυτή είναι πόρνη, το μωρό τους θα μεγαλώσει σε βρώμικη μήτρα. 
Κάποτε είχε μια πόρνη που κυοφορούσε μωρά για τους πελάτες της και τελικά κλέ-
φτηκε με τον άντρα μιας άλλης παρένθετης!».

‘Ετσι, το ιδεώδες της μητρότητας και το υποτιθέμενο αντίθετό του, η πορνεία, επι-
στρατεύονται  ταυτόχρονα προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη προσήλωση των πα-
ρένθετων στην παραγωγική διαδικασία.

Το καθεστώς διαβίωσης των παρένθετων μητέρων για τους εννιά μήνες της εγκυμο-
σύνης τους είναι δύο ειδών: είτε μένουν σε δωμάτια πάνω από την κλινική είτε μένουν 
σε ξενώνες που χρηματοδοτούνται από την κλινική. Οι γιατροί και η ιδιοκτήτρια του 
ξενώνα αποφασίζουν για το πού θα πάει η καθεμιά σε κάθε στάδιο της εγκυμοσύνης 
της, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο σκοπός της συνεχούς επιτήρησης των γυναικών.  

Στην κλινική οι γυναίκες μένουν σε ομάδες των οκτώ σε κάθε δωμάτιο. Στα δωμά-
τια υπάρχουν σιδερένια κρεβάτια, το καθένα από τα οποία έχει ανασηκωμένη τη μια 
άκρη του, έτσι ώστε η παρένθετη μητέρα να ξαπλώνει με ψηλά τα πόδια μετά την εμ-
βρυομεταφορά. Οι γυναίκες δεν έχουν να κάνουν κάτι καθ’όλη τη διάρκεια της μέρας, 
εκτός από το να πηγαινοέρχονται στον ίδιο όροφο (δεν τους επιτρέπεται να ανεβαί-
νουν σκάλες και είναι υποχρεωμένες να περιμένουν τις νοσοκόμες για να χρησιμοποι-
ήσουν το ασανσέρ), να μιλούν μεταξύ τους και να περιμένουν την επόμενη ένεση. Οι 
ξενώνες που βρίσκονται εκτός κλινικής παρέχουν περισσότερες δυνατότητες: οι γυ-
ναίκες έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων  και τους παρέχεται κουζίνα (και μα-
γείρισσα), τηλεόραση, δωμάτιο για προσευχή. Οι επισκέψεις των συζύγων επιτρέπο-
νται, όχι όμως η διανυκτέρευση, στο πλαίσιο της εννιάμηνης απαγόρευσης της σεξου-
αλικής επαφής. Στα καταλύματα αυτά, το πρόγραμμα καθημερινών δραστηριοτήτων 
των γυναικών είναι δομημένο έτσι ώστε να τηρείται ένας συγκεκριμένος ρυθμός.

Η Varsha, παρένθετη για λογαριασμό ενός ζευγαριού από το Uttar Pradesh της Ινδί-
ας, περιγράφει: 

«Ξύπνημα στις 8 το πρωί για να πάρουμε το πρωινό μας και κάποιες βιταμίνες. Ύπνος. 
Ξύπνημα για την επίσκεψη της γιατρού. Ύπνος. Ξύπνημα για μεσημεριανό. Μας σερ-
βίρουν συγκεκριμένο γεύμα, μαζί με τα φάρμακα που πρέπει να πάρουμε. Η γιατρός 
θέλει να τρώω πολύ εδώ. Στην αρχή μου άρεσε, αλλά τώρα καμιά φορά νομίζω ότι θα 
σκάσω! Η γιατρός μας είπε ότι όλες οι μαμάδες που θέλουν ένα υγιές μωρό πρέπει να 
ακολουθούν αυτή τη δίαιτα. Ξέρω ότι είναι απαραίτητο για το μωρό, γι’ αυτό δεν μπο-
ρώ να κάνω φασαρία».  

Η τήρηση του προγράμματος διατροφής και συμπεριφοράς των εργατριών εξασφα-
λίζεται με τη μέθοδο «μαστίγιο-καρότο». Όπως αφηγείται η Varsha: «Τώρα πρέπει να 
είμαι πολύ προσεκτική γιατί η γιατρός είπε ότι αν όλα δείχνουν εντάξει στον υπέρηχο 
θα μπορέσω να πάω να δω τα παιδιά μου. Δεν θέλω να κάνω κάτι που μπορεί να την 
κάνει να αλλάξει γνώμη για την επίσκεψη στα παιδιά μου.»

Οι εργάτριες που μένουν στους ξενώνες εκτός κλινικής έχουν λιγότερο αυστηρό πρό-
γραμμα και περισσότερες δραστηριότητες, που βασικά στοχεύουν στο να τις κατα-
στήσουν πιο παραγωγικές γι’ αυτήν ή την επόμενη εγκυμοσύνη: μαθήματα αγγλικών 
και υπολογιστών για να μπορούν να επικοινωνούν με του πελάτες και να δίνουν ανα-
φορά για την υγεία και το πρόγραμμά τους.

Η Shalin Desai, γιατρός της κλινικής, συνοψίζει:

«Κατά κάποιο τρόπο είναι πολύ καλό για τις γυναίκες να μένουν μαζί, να γελούν, να παί-
ζουν και να χαίρονται. Είναι ένας καλός τρόπος να περνούν την ώρα τους. Και τις απο-
τρέπει από το να σκέφτονται την επιστροφή στο σπίτι τους. Αν τις στέλναμε σπίτι, είναι 
σίγουρο ότι θα άρχιζαν τις δουλειές του  νοικοκυριού. Δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα 
καλύτερο. Αλλά εδώ είμαστε σίγουροι ότι ξεκουράζονται. Όταν οι παρένθετες έκαναν 
τα δικά τους παιδιά, τα έκαναν χωρίς να πάρουν χαμπάρι- μέσα στην καλή χαρά. Αλλά 
σ’αυτή την εγκυμοσύνη εξαρτώνται πολλά από τις πράξεις τους. Και δεν θέλουμε τίπο-
τα να πάει στραβά. Στον άλλο ξενώνα, ξεκινήσαμε μαθήματα αγγλικών και υπολογι-
στών γι’ αυτές. Θέλουμε να μάθουν κάτι, κάποιες δεξιότητες που θα τις βοηθήσουν να 
αντιμετωπίσουν τη ζωή αργότερα. Δεν μπορούμε να τις φροντίζουμε και για πάντα!».

Εδώ, την ημέρα που δέχονται επίσκεψη από τις οικογένειές τους.

Οι φωτογραφίες είναι από τον ξενώνα της κλινικής Akanksha, μιας από τις 
μεγαλύτερες κλινικές στην πόλη Anand του Gujarat. Η κλινική έγινε γνωστή 
στη Δύση ως φαβορί στον κλάδο, μετά και το αφιέρωμα σ’αυτήν που έκανε η 
εκπομπή της Oprah Winfrey το 2007, όπου η ιδρύτρια γιατρός, Dr.Nayna Pa-
tel, δοξάστηκε ως σωτήρας των υπογόνιμων ζευγαριών της μεσαίας τάξης 
των ΗΠΑ. Στην κλινική Akanksha, οι εργάτριες βγάζουν από 5.000 ως 6.000 
δολάρια για κάθε γέννα, λίγο παραπάνω αν έχουν δίδυμα ή τρίδυμα. Πληρώ-
νονται 50 δολάρια το μήνα, άλλα 500 στο τέλος κάθε τριμήνου και τα υπόλοι-
πα με την παράδοση του μωρού. Αν μια γυναίκα αποβάλει, κρατάει όσα έχει 
βγάλει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Από το 2004 μέχρι το 2010, στην κλινική αυτή 
γεννήθηκαν 232 μωρά από παρένθετες μητέρες. 




