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H δύναμη των γυναικών
& η κοινωνική ανατροπή

Η Mariarosa Dalla Costa (στη φωτο-
γραφία αριστερά) γεννήθηκε το 1942 
στο Τρεβίζο της Ιταλίας. Υπήρξε ενερ-
γό μέλος του ρεύματος της εργατικής 
αυτονομίας και ιδρυτικό μέλος της 
Lotta Feminista. Απ’ τις πιο γνωστές 
εκπροσώπους του ριζοσπαστικού φε-
μινισμού, η Dalla Costa υπήρξε υπέρ-
μαχος της ιδέας ότι το νοικοκυριό συ-
νιστά απλήρωτη εργασία. Το βασικό 
της έργο, σε συνεργασία με τη S. James, 
Potere Femminile e Sovversione Sociale 
(H δύναμη των γυναικών και η κοινω-
νική ανατροπή, 1972) χρησίμευσε στο 
φεμινιστικό κίνημα ως βασικό εργα-
λείο στην προσπάθειά του να χειραφε-
τηθεί από τα ανδροκρατούμενα κινή-
ματα της εποχής. Σήμερα διδάσκει στο 
Πανεπιστήμιο της Πάντοβα.

Η Selma James γεννήθηκε το 1930 στη 
Νέα Υόρκη των ΗΠΑ. Κατά καιρούς 
έχει εργαστεί ως εργάτρια σε εργοστά-
σια και, όπως συνηθίζει να λέει, ως νοι-
κοκυρά κι ως μητέρα. Ήδη από μικρή 
ηλικία ενεπλάκη με τα ριζοσπαστικά 
πολιτικά ρεύματα της εποχής κι άρχι-
σε να αρθρογραφεί για την ειδική θέση, 
στην οποία βρίσκονταν οι γυναίκες της 
εποχής της. Στα πιο γνωστά της έργα 
συγκαταλέγονται τα A Woman’s Place 
(1952), The Power of Women and the 
Subversion of Community (1972) σε συ-
νεργασία με τη Μariarosa Dalla Costa,  
Sex, Race and Class (1974).
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ήΗ εργατική δύναμη είναι ένα παράξενο εμπόρευμα, γιατί δεν 

είναι πράγμα. Η ικανότητα για εργασία ενυπάρχει μόνο στον 
άνθρωπο ο οποίος καταναλώνει τη ζωή του στη διαδικασία 
της παραγωγής. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μείνει εννέα 
μήνες στη μήτρα, πρέπει να τραφεί, να ντυθεί και να εκπαι-
δευτεί· όταν δουλεύει πρέπει κάποιος να στρώσει το κρεβάτι 
του, να σκουπίσει το πάτωμά του, να φτιάξει το κολατσιό 
του, να καλμάρει και όχι να ικανοποιήσει τη σεξουαλικότητά 
του, να ετοιμάσει το φαγητό που θα τον περιμένει μετά τη 
δουλειά, ακόμα κι αν είναι οκτώ το πρωί μετά τη βραδινή 
βάρδια. Αν περιγράψουμε τη βασική παραγωγή και αναπα-
ραγωγή αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου, περιγράφουμε 
τη γυναικεία εργασία.


