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στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μιγάδα προλογίσαμε μια σειρά κειμέ-
νων, όπου θα θέλαμε να καταπιαστούμε με ένα θέμα στο οποίο δώσαμε τον γε-
νικό τίτλο “γυναίκες, μηχανές και εξουσία”. Επίσης, ασχοληθήκαμε με την περι-
γραφή ενός σώματος ιδεών το οποίο έντυσε με ιδιαίτερη λαμπρότητα την κα-

πιταλιστική ανάπτυξη στον δυτικό κόσμο, από την πρώτη φάση της εκβιομηχάνισης στα 
μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, και το οποίο ονομάζεται τεχνολογικός ντετερμινι-
σμός. Μιλήσαμε δηλαδή για αυτή τη βαθιά θρησκευτική πίστη που θρέφει τις κοινωνί-
ες μας εδώ και δύο αιώνες, ότι η τεχνολογία είναι η κινητήρια και απελευθερωτική δύνα-
μη της ανθρωπότητας, ο καθοριστικός παράγοντας των κοινωνικών αλλαγών και της αν-
θρώπινης εξέλιξης. Απέναντι στο δόγμα ότι η τεχνολογική πρόοδος ισοδυναμεί με κοι-
νωνική πρόοδο, αντιτάξαμε μια ρεαλιστική ματιά στο άλλο μισό του θαυμαστού κόσμου 
των καπιταλιτικών μηχανών: στις τεράστιες περιοχές καταναγκαστικής εργασίας που α-
πλώνονται πλάι στους τομείς υψηλής τεχνολογίας, από τα φασονάδικα στις παρυφές των 
εργοστασίων ρομποτικής μέχρι τις διάφορες μορφές δουλείας ορισμένου χρόνου στις ο-
ποίες στηρίζονται τα θαύματα υπέρ της ζωής που επιτυγχάνουν τα πιο εξελιγμένα ιατρικά 
μηχανήματα. Και τέλος, διατυπώσαμε την άποψη ότι το κεφάλαιο καθορίζει την τεχνολο-
γική ανάπτυξη και ότι η τεχνολογία είναι ένα βασικό όπλο των αφεντικών στη μάχη τους 
με την εργατική τάξη. Ότι στο εσωτερικό της καπιταλιστικής ανάπτυξης δεν λάμπει η τε-
χνολογία ως κυρίαρχη κοινωνική δύναμη που οδηγεί ατέρμονα προς την πρόοδο, αλλά 
μαίνονται διαρκώς ταξικές και έμφυλες συγκρούσεις. 

Με αφετηρία αυτές τις βασικές γνώμες θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σε αυτό 
εδώ το πρώτο κείμενο την ιστορία των τεχνολογικών αλλαγών και της ιδεολογίας που τις 
περιβάλλει από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα, σ’ ένα πεδίο που μας αφορά ως γυναί-
κες: στο χώρο του σπιτιού και ειδικότερα στην εργασιακή διαδικασία του νοικοκυριού. 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, διαβάσαμε το βιβλίο της αμερικανίδας ιστορικού 
Ρουθ Σβαρτς Κόουαν [Ruth Schwartz Cowan], το οποίο φέρει τον τίτλο που δώσαμε στο 
παρόν κείμενο1 και αποτελεί μια από τις σπάνιες βιβλιογραφικές πηγές οι οποίες εξετά-
ζουν το νοικοκυριό ως μια παραγωγική διαδικασία, διαμορφωμένη μέσα από συγκεκρι-
μένες ιστορικές και υλικές συνθήκες. 

Προκειμένου να ορίσει το “νοικοκυριό", η Κόουαν επιστρατεύει την ετυμολογία της αγ-
γλικής λέξης “housework,” εξηγώντας ότι αυτή αποτυπώνει στιγμές της κοινωνικής ιστορί-
ας. Ο δέκατος ένατος αιώνας, όπου πρωτοεμφανίστηκε η συγκεκριμένη λέξη, ήταν η περί-
οδος έναρξης της εκβιομηχάνισης στην Αγγλία και τις ΗΠΑ. Πριν την εκβιομηχάνιση λοι-
πόν, η λέξη “νοικοκυριό” δεν θα είχε καμία κοινωνικά αναγνωρίσιμη σημασία, αφού- με ε-
ξαίρεση τους ναυτικούς, τους μεταλλωρύχους, τους στρατιώτες και τους γυρολόγους- σχε-
δόν όλοι οι άνθρωποι δούλευαν μέσα ή στα χωράφια ενός σπιτιού, του δικού τους, ή κά-
ποιου άλλου. Μια από τις σημαντικότερες δομικές συνέπειες της εκβιομηχάνισης ήταν και 
είναι, περιγράφει η Κόουαν, ο διαχωρισμός των “εργασιακών χώρων” από τους “οικιακούς 
χώρους”- και η επακόλουθη ανάδειξη των πρώτων ως αντρικού “τομέα” και των δεύτερων 
ως γυναικείου. Το σύνολο αυτών των νέων ιδεών ονομάστηκε την περίοδο εκείνη “δόγμα 
των ξεχωριστών σφαιρών”. Αυτός ο φυσικός και ιδεολογικός διαχωρισμός μεταξύ αντρών 
και γυναικών δημιούργησε νέους όρους διεξαγωγής της παραδοσιακά γυναικείας εργασί-
ας, ενώ η επινόηση μιας νέας λέξης επικύρωσε αυτή τη μεταβολή. Το “νοικοκυριό” λοιπόν 
σήμανε τον αποχαιρετισμό του παλαιού, αγροτικού κόσμου των μικροκτηματιών, των μα-
στόρων και των πραματευτών και το καλωσόρισμα στα μέσα του 19ου και κυρίως τον 20ο 
αιώνα- του κόσμου των εργατών, των μάνατζερ και του “προσωπικού πωλήσεων".

εκβιομηχάνιση και νοικοκυριό: οι κυρίαρχες απόψεις
Πάνω σ’ αυτή την επινοημένη σε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή γυναικεία “σφαίρα” -το 
σπίτι- και την επιβεβλημένη ως αποκλειστικό γυναικείο καθήκον “δραστηριότητα” -το 
νοικοκυριό- έχουν λοιπόν διατυπωθεί, απο την πρώτη φάση της εκβιομηχάνισης μέχρι 
και σήμερα, ενδιαφέρουσες κυρίαρχες απόψεις. Μ’ αυτές τις κυρίαρχες απόψεις αναμε-
τριέται η Κόουαν στο βιβλίο της και προτάσσει απέναντί τους, πέρα από μια τεκμηριω-
μένη αφήγηση της ιστορίας του νοικοκυριού και της οικιακής τεχνολογίας, μερικά πολύ 
χρήσιμα κατά τη γνώμη μας αναλυτικά και ερμηνευτικά εργαλεία προς φεμινιστική χρή-
ση. Ας περιηγηθούμε με συντομία στις βασικές απόψεις τις οποίες αντικρούει η Κόουαν 
με την επιχειρηματολογία της:

Η πρώτη άποψη λοιπόν βασίζεται στην απλή εφαρμογή του τεχνολογικού ντετερμινι-
σμού, όπως τον περιγράψαμε παραπάνω, στο πεδίο του νοικοκυριού. Πρεσβεύει δηλαδή 
πως η εκβιομηχάνιση, ήδη από την πρώτη φάση ανάπτυξής της, αλλά κυρίως κατά τη δι-
άρκεια του 20ου αιώνα, έχει καταστήσει τη δουλειά του νοικοκυριού ολοένα και ελαφρύτε-
ρη, ευκολότερη και λιγότερο χρονοβόρα. Να τη λοιπόν η βαθιά πίστη που λέγαμε, ότι η τε-
χνολογική πρόοδος απελευθερώνει. Με βάση την άποψη αυτή, η οικιακή τεχνολογία γλίτω-
σε τις γυναίκες από τη χειρωνακτική, κοπιαστική εργασία του νοικοκυριού και τους προσέ-
φερε τόσο ελεύθερο χρόνο, που αποτέλεσε τελικά και την κινητήρια δύναμη που τις ώθη-
σε στη μαζική έξοδο στην αγορά εργασίας μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Να 
και τα περί τεχνολογίας ως καταλύτη της ιστορίας. Ιδού το σκεπτικό με βάση το οποίο η ερ-
γαζόμενη σύζυγος-μητέρα οφείλει την εμφάνισή της στη σκηνή της ιστορίας αποκλειστι-
κά στο...πλυντήριο ρούχων: αφού το πλύσιμο των ρούχων γινόταν πλέον πολύ πιο γρήγο-
ρα μ’ ένα Bendix2 απ’ ότι στο παρελθόν που γινόταν στη σκάφη, και το ίδιο ίσχυε για το μα-

1 Τίτλος πρωτότυπου: More Work for 
Mother:The Ironies of Household Technology 
from the Open Hearth to the Microwave, Basic 
Books, Inc., Publishers, Νέα Υόρκη, 1983.
2 Τα Bendix ήταν τα πρώτα οικιακά 
αυτόματα πλυντήρια ρούχων, τα οποία 
κυκλοφόρησαν στην αμερικανική αγορά το 
1937.
3 Πρόκειται για τη “Birds Eye,” τη μάρκα 
που εισήγαγε και διέδωσε την κατανάλωση 
κατεψυγμένων τροφίμων στις ΗΠΑ, στις 
αρχές της δεκαετίας του ‘30.
4 Τα εισαγωγικά τα βάλαμε για να 
“υποψιάσουμε” εκ των προτέρων για 
την ανατροπή της διάκρισης μεταξύ 
βιομηχανοποιημένης και μη εργασίας, την 
οποία προωθεί η Κόουαν και την οποία θα 
περιγράψουμε παρακάτω. 
5  Δύο εμβληματικά κείμενα παρουσίασης 
αυτής της ανάλυσης βρίσκονται στη 
μπροσούρα Η δύναμη των γυναικών 
και η κοινωνική ανατροπή, των Selma 
James και Mariarosa Dalla Costa, η οποία 
μεταφράστηκε στα ελληνικά από τη 
γυναικεία ομάδα No Woman’s Land και 
εκδόθηκε στην Αθήνα το 2008.
6 Μπενζαμέν Κοριά, Ο εργάτης και το 
χρονόμετρο: Τεϊλορισμός-Φορντισμός και 
μαζική παραγωγή, Κομμούνα/Θεωρία 7, 
Ιούλιος 1985.
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γείρεμα ενός γεύματος με τον ερχομό των Birds Eye3, τότε το νοικοκυριό σίγουρα κατα-
λάμβανε λιγότερο χρόνο (και σίγουρα λιγότερο κόπο) απ’ ότι παλαιότερα. Αυτό είχε ως 
συνέπεια οι γυναίκες να δελεαστούν με την ιδέα να γεμίσουν τον ελεύθερό τους χρό-
νο με τη μισθωτή εργασία. 

Η δεύτερη κυρίαρχη αντίληψη για το νοικοκυριό πάει ως εξής: υποστηρίζει πως η 
οικιακή τεχνολογία του 20ου αιώνα μεταμόρφωσε ριζικά το αμερικάνικο σπιτικό, με-
τατρέποντάς το από μονάδα παραγωγής σε μονάδα κατανάλωσης. Με απλά λόγια, 
αυτό σημαίνει ότι τα τρόφιμα και τα ρούχα που κάποτε οι άνθρωποι κατασκεύαζαν 
στο σπίτι, παράγονταν πλέον στα εργοστάσια και ότι αυτά που έμειναν να κάνουμε 
στα σπίτια μας -δηλ. το να τρώμε το φαγητό, να φοράμε τα ρούχα και κατά διαστήμα-
τα να τα πλένουμε- δεν έχουν ουσιαστική οικονομική σημασία. Συνεπώς -λέει το δεύ-
τερο σημαντικό σκέλος αυτής της αντίληψης- από τη στιγμή που η παραγωγή στο ερ-
γοστάσιο αντικατέστησε την παραγωγή στο σπίτι, δεν έμεινε πλέον για τις γυναίκες 
τίποτα να κάνουν στο σπίτι. 

Η άποψη αυτή έχει κι άλλα ζουμερά στοιχεία, τα οποία θα αναδειχτούν... περήφα-
να ευθύς αμέσως, μόλις παρουσιάσουμε την τρίτη κυρίαρχη αντίληψη που κυκλοφο-
ρεί για το νοικοκυριό.  

Η τρίτη λοιπόν άποψη διαφέρει λίγο από τις δύο προηγούμενες, ως προς την αφε-
τηρία της και όχι -όπως θα δούμε- ως προς τα συμπεράσματά της. Αυτή είναι η άποψη 
η οποία φαίνεται πως παίρνει κατά γράμμα το “δόγμα των ξεχωριστών σφαιρών.”Από 
την άποψη αυτή, λέει η Κόουαν, προέρχεται η εντύπωση που μας προκαλεί το άκου-
σμα της λέξης “εκβιομηχάνιση”: η σκέψη μας δεν πάει στα σπίτια, αλλά στα εργοστά-
σια, στις αλυσίδες συναρμολόγησης, στους σιδηρόδρομους και στα φουγάρα. Στα βι-
βλία ιστορίας, οικονομικών ή κοινωνιολογίας, οι όροι “εκβιομηχάνιση” και “σπίτι” συν-
δέονται συνήθως με τη λέξη “επίδραση,” και μας καλούν να αναλογιστούμε τι συνέβη 
όταν η εκβιομηχάνιση προκάλεσε τη μετατόπιση μιας σημαντικής οικονομικής διαδι-
κασίας -όπως είναι η παραγωγική εργασία ή η κατασκευή αγαθών που προορίζονται 
για την αγορά-  έξω από το χώρο του σπιτιού. Μας οδηγούν λοιπόν στο συμπέρασμα 
ότι η εκβιομηχάνιση έλαβε χώρα έξω απο τους τέσσερις τοίχους του σπιτιού. Κάποιοι 
προχώρησαν την άποψη αυτή ένα βήμα παραπάνω, υποστηρίζοντας πως η εκβιομη-
χάνιση δεν πραγματοποιήθηκε απλώς έξω απο το σπίτι αλλά στον αντίποδα αυτού. 
Το σπίτι λοιπόν εξιδανικεύτηκε ως καταφύγιο ανάπαυσης από τη σκληρότητα του βι-
ομηχανοποιημένου κόσμου. 

Οι υποστηρικτές αυτής της ανάλυσης έστρεψαν την προσοχή τους στα χαρακτηρι-
στικά της εργασίας του νοικοκυριού, αντιπαραβάλλοντας τα ένα προς ένα με τα χα-
ρακτηριστικά της εργασίας στο εργοστάσιο, δηλ. της “βιομηχανοποιημένης4” εργασί-
ας. Επισήμαναν δηλαδή ότι τα περισσότερα άτομα που ασχολούνταν με το νοικοκυ-
ριό δεν πληρώνονταν για την εργασία αυτή, παρότι δούλευαν όλη μέρα και δεν εί-
χαν επίσημα καθορισμένα καθήκοντα, ωράριο, συμβάσεις, εργοδότες. Επίσης, ότι δι-
εκπεραίωναν την εργασία τους σε συνθήκες απομόνωσης, αντίθετα με τους σύγχρο-
νούς τους εργάτες της μαζικής παραγωγής οι οποίοι δούλευαν κατά εκατοντάδες ή 
και χιλιάδες. Και τέλος, ότι η εργασία του νοικοκυριού δεν ακολούθησε την τάση της 
αυξανόμενης εξειδίκευσης και του λεπτομερέστερου καταμερισμού της εργασίας, η 
οποία σημάδεψε τους κλάδους της “βιομηχανικής” παραγωγής, αφού μια νοικοκυρά 
καλούνταν να πραγματοποιεί ανα πάσα στιγμή βαριά χειρωνακτική εργασία ταυτό-
χρονα με σύνθετους νοητικούς χειρισμούς, χωρίς να έχει λάβει κάποια σχετική εκπαί-
δευση. Ε λοιπόν, αυτές οι παρατηρήσεις οδήγησαν μια μερίδα αναλυτών στο να δια-
τυπώσουν τον ισχυρισμό πως το νοικοκυριό αποτελεί το κύκνειο άσμα της φεουδαρ-
χίας, ένα προκαπιταλιστικό κατάλοιπο το οποίο (ως εκ θαύματος;) πηδάει πάνω από 
τους αιώνες παραμένοντας... αλώβητο. 

Μετά την περιγραφή των τριών αυτών κυρίαρχων αφηγήσεων για το νοικοκυριό, 
ας εκφράσουμε τώρα κι εμείς με τη σειρά μας κάποιες διαπιστώσεις:

Όπως μπορεί εύκολα να παρατηρήσει κάποια, και οι τρεις απόψεις συγκλίνουν και 
καταλήγουν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι το νοικοκυριό από τον 20ο αιώνα και έ-
πειτα δεν αποτελεί μια παραγωγική εργασία, και ως εκ τούτου η νοικοκυρά δεν παρά-
γει και τίποτα εδώ που τα λέμε. Είτε επειδή της τα κάνουν όλα οι μαγικές της οικιακές 
συσκευές, είτε επειδή ο ρόλος που της έχει απομείνει είναι αυτός της καταναλώτρι-
ας εμπορευμάτων, είτε τέλος επειδή η ίδια ζει και “δραστηριοποιείται” (για να πάρου-
με κατά γράμμα το ότι δεν πρόκειται για εργασία) μέσα σε μια όαση ανέγγιχτη από 
την κόλαση του καπιταλισμού, η νοικοκυρά δεν μπορεί να ανήκει σε καμία περίπτω-
ση στον αληθινό κόσμο της εργασίας. 

Όσον αφορά τις δύο τελευταίες απόψεις, την άποψη δηλαδή που θέλει το σπίτι μια 
απλή μονάδα κατανάλωσης και την άποψη περί της προκαπιταλιστικής του φύσης, 
αυτές έχουν κι ένα επιπλέον (και πονεμένο είναι η αλήθεια) ενδιαφέρον: δεν τις υπο-
στήριξαν μόνο ακαδημαϊκοί κοινωνιολόγοι και δεξιοί φονταμεταλιστές του τεχνολο-
γικού ντετερμινισμού. Αλλά είχαν (και έχουν) και μια... μάχιμη αρσενική μαρξιστική 
εκδοχή, η οποία μας είναι γνώριμη αφενός γιατί την τρώμε συχνά στη μάπα σε διά-
φορες τραγελαφικές παραλλαγές, αφετέρου -και πιο σημαντικό- γιατί ήταν η εκδοχή 
στην οποία εναντιώθηκε το ρεύμα φεμινιστριών της δεκαετίας του ‘70 οι οποίες εισή-
γαγαν το αίτημα του μισθού για την οικιακή εργασία. Αυτές ήταν που έβαλαν τους συ-
ντρόφους τους στο στόχαστρο της πολύτιμης ριζοσπαστικής κριτικής τους. Οι μαρ-

ξιστές της εποχής λοιπόν, κοιτώντας την οικιακή εργασία, δεν έβλεπαν ούτε άντρες 
εργάτες-μάζα να χτυπάνε κάρτα για να ξεκινήσουν τη βάρδια τους, ούτε επιστάτες, 
ούτε εκατομμύρια πανομοιότυπες βίδες να παράγονται στην αλυσίδα. Κι έτσι υπο-
στήριζαν  ότι οι νοικοκυρές δεν επιτελούν παραγωγική εργασία, εργάζονται σε προ-
καπιταλιστικές συνθήκες και ότι δεν παράγουν εμπορεύματα, αλλά αξίες χρήσης. Οι 
αυτόνομες φεμινίστριες αντέτασσαν σ’ αυτούς τους ισχυρισμούς τη θέση ότι το σπίτι 
είναι μια χαρά καπιταλιστικό, αφού ο καπιταλισμός δεν περιορίζεται μέσα στις πύλες 
του εργοστασίου, αλλά αντίθετα, ολόκληρη η κοινωνία είναι οργανωμένη σαν ένα α-
πέραντο καπιταλιστικό εργοστάσιο. Όσο για την οικιακή εργασία, αυτή παράγει και 
αναπαράγει το πιο πολύτιμο για τον καπιταλισμό εμπόρευμα, που δεν είναι άλλο από 
την εργατική δύναμη: την ικανότητα του εργάτη για εργασία. Ο μισθός του αρσενι-
κού εργάτη, συνέχιζαν, προστάζει πέρα από την εργασία του ίδιου στο εργοστάσιο, 
μια επιπλέον τεράστια ποσότητα εργασίας, η οποία περατώνεται απλήρωτη, χωρίς 
ωράριο, σε συνθήκες απομόνωσης, καμουφλαρισμένη από τους μύθους περί γυναι-
κείας παθητικότητας και μητρικού ενστίκτου. Κι αυτή η εργασία υποστηρίζει το εργο-
στάσιο, αφού του προσφέρει έναν εργάτη φαγωμένο, πλυμένο, ξεκούραστο, σεξου-
αλικά εκτονωμένο, έτοιμο να αντέξει τη βία της αλυσίδας5. 

απαντώντας στις κυρίαρχες απόψεις: το νοικοκυριό ως βιομηχανοποιημένη 

εργασιακή διαδικασία
Ας περάσουμε τώρα στις απαντήσεις που δίνει η Κόουαν προκειμένου να αντικρού-
σει τις παραπάνω κυρίαρχες αφηγήσεις για το νοικοκυριό.

Πρώτα απ’ όλα, η Κόουαν ξεμπερδεύει με το δίπολο “σπίτι-εκβιομηχάνιση.” Και εξηγεί 
ότι η εκβιομηχάνιση πραγματοποιήθηκε τόσο στο σπίτι όσο και έξω από αυτό με την 
ίδια ταχύτητα. Ότι οι κουζίνες αποτελούν τόπους βιομηχανοποιημένης εργασίας, όπως 
ακριβώς τα εργοστάσια και τα ανθρακωρυχεία. Ότι τα πλυντήρια ρούχων και οι φούρ-
νοι μικροκυμάτων είναι προϊόντα της εκβιομηχάνισης, όπως ακριβώς τα αυτοκίνητα 
και οι υπολογιστές. ‘Οτι μια γυναίκα η οποία τοποθετεί ένα έτοιμο κατεψυγμένο γεύμα 
μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, εμπλέκεται σε μια εργασιακή διαδικασία η οποία εί-
ναι πολύ διαφορετική από τις μεθόδους μαγειρέματος της γιαγιάς της. ‘Οπως ακριβώς 
διαφέρει το να κατασκευάζει κάποιος μια άμαξα από το μηδέν, από την εργασιακή δια-
δικασία  του να στρίβει βίδες σε μια αλυσίδα παραγωγής αυτοκινήτων. Ότι η εκβιομη-

Οι φωτογραφίες που επιλέξαμε γι' αυτό εδώ το κείμενο προέρχονται όλες από το 
τεύχος του Ιουλίου του 1945 του Ladies' Home Journal, ενός από τα μακροβιότερα 
και δημοφιλέστερα γυναικεία περιοδικά στις ΗΠΑ, αφού κυκλοφορεί από το 1883 
μέχρι σήμερα και ήταν το πρώτο αμερικανικό περιοδικό που έφτασε το 1 εκατομμύριο 
συνδρομητές το 1903. Οι σελίδες του περιοδικού έχουν μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον: 
πρώτο, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο το περιοδικό αυτό είχε μετατραπεί 
σε “επίσημο” όργανο απεύθυνσης της κυβέρνησης προς τις γυναίκες της χώρας στα 
χρόνια του πολέμου. Δεύτερο, καταδεικνύουν τον καταλυτικό ρόλο της αμερικανικής 
βιομηχανίας κατά τη διάρκεια του πολέμου, μέσω της μετατροπής της σε πολεμική 
βιομηχανία. Και τρίτο και πιο σχετικό με το θέμα μας, συνθέτουν το...πανόραμα του 
νέου προτύπου νοικοκυράς του 20ου αιώνα, όλων των “αρετών” και των υποχρεώσεών 
της. Το εξώφυλλο του τεύχους είναι εντυπωσιακό: λίγο πριν κλείσουν τα τελευταία 
μέτωπα του πολέμου για τις ΗΠΑ, οι νοικοκυρές υποδέχονται τους βετεράνους στη 
μεταπολεμική εποχή. 
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χάνιση μετέφερε κάποιες μορφές παραγωγικής εργασίας έξω απο το σπίτι, άλλα άφησε 
πίσω κάποιες άλλες. Αυτή λοιπόν η εργασία, η οποία ονομάστηκε “νοικοκυριό”, έχει με-
ταμορφωθεί τα τελευταία εκατό χρόνια, όπως και τα εργαλεία με τα οποία επιτελείται. 
Αυτή τη διαδικασία ονομάζει η Κόουαν “εκβιομηχάνιση του σπιτιού”.

Συνεχίζοντας, η Κόουαν εντοπίζει τις ομοιότητες του βιομηχανοποιημένου νοικο-
κυριού με την αντίστοιχη εκτός σπιτιού εργασία. Πρώτη ομοιότητα είναι το γεγονός 
ότι το σύγχρονο νοικοκυριό βασίζεται σε πηγές ενέργειας οι οποίες δεν είναι πλέον οι 
άνθρωποι ή τα ζώα, όπως ακριβώς κάνουν και τα πιο προηγμένα εργοστάσια: ο προ-
γραμματιστής υπολογιστών πατάει έναν ηλεκτρονικό διακόπτη προκειμένου να θέσει 
σε λειτουργία το εργαλείο της δουλειάς του. Το ίδιο κάνει και η νοικοκυρά. Αυτοί οι δύο 
λοιπόν εξαρτώνται εξίσου από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή την καύση συγκε-
κριμένων οργανικών ενώσεων (όπως το φυσικό αέριο, η βενζίνη ή το πετρέλαιο), δια-
φορετικά δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Από το πρώτο αυτό σημείο απορ-
ρέει η δεύτερη ομοιότητα, το γεγονός δηλαδή ότι το νοικοκυριό, παρότι πραγματο-
ποιείται σε ένα απομονωμένο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου 
οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Χωρίς την αδιάκοπη επαφή με το σύστημα 
αυτό, το νοικοκυριό δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει -όπως ακριβώς και το συνοικι-
ακό σουπερμάρκετ ή το εργοστάσιο έξω απο την πόλη. Το προ-βιομηχανικό σπίτι, είχε 
τη δυνατότητα -σε περίπτωση ανάγκης- να λειτουργήσει χωρίς μια υποστηρικτική κοι-
νότητα. Η κάθε οικογένεια ήταν ικανή να ικανοποιεί για τον εαυτό της τις ανάγκες επι-
βίωσής της, χρόνο με τον χρόνο. Σήμερα, αναρωτιέται η Κόουαν, πόσοι από μας γνω-
ρίζουν πώς να φτιάξουν οι ίδιοι το ψωμί που καταναλώνουν; Να καλλιεργήσουν δηλα-
δή το σιτάρι, να το προετοιμάσουν, να διατηρήσουν ζωντανή τη μαγιά, να φτιάξουν και 
να συντηρήσουν μια συσκευή για να το ψήνουν; Ζούμε λοιπόν σε απομονωμένα σπίτια, 
αλλά για να έχουμε ψωμί στο τραπέζι μας χρειαζόμαστε τους φούρνους, την αγροτική 
βιομηχανία, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα εργοστάσια ηλεκτρικών συσκευών. 

Στην επιβολή -ενίοτε και με τη βία- αυτής της “εξάρτησης” που περιγράφει η Κόου-
αν, αναφέρεται -με πιο πολιτικά αιχμηρό τρόπο- ο Μπενζαμέν Κοριά: 

[...] η “ορθολογικοποίηση” δρα σε δύο συμπληρωματικές κατευθύνσεις:

-από τη μια μεριά, ευνοώντας την εμφάνιση των μεγάλων βιομηχανικών και οι-
κιστικών συγκεντρώσεων, θα συμβάλλει σταδιακά στον αποχωρισμό  του ερ-
γαζόμενου από τους “οικιακούς όρους” ανασύστασης της εργατικής του δύνα-
μης, μια και τον αποσπά από το αγροτικό ή ημιαγροτικό πλαίσιο από το οποίο 
αποκόμιζε πολλά στοιχεία για την αναπαραγωγή του- σε συνθήκες μη καθαυ-
τό εμπορευματικές. 
-από την άλλη μεριά, όσο η “ορθολογικοποίηση” θα εδραιώνει την ηγεμονία 
της στους τομείς παραγωγής των αναγκαίων αγαθών χρήσης (για την ανασύστα-
ση της εργατικής δύναμης), συμβάλλει στο να καθιστά διαθέσιμα αυτά τα αγα-
θά χρήσης μόνο με τη μορφή εμπορευμάτων· το αποτέλεσμα είναι πως αυτά τα α-
γαθά δεν μπορούν πια να αποκτηθούν παρά με τη μεσολάβηση της χρηματικής 
μορφής, δηλαδή με το μισθό6.

Επιστρέφοντας στην Κόουαν, η τρίτη ομοιότητα μεταξύ νοικοκυριού και εργασίας ε-
κτός σπιτιού που παραθέτει, είναι το γεγονός ότι και τα δύο είδη εργασίας πραγματο-
ποιούνται με εργαλεία τα οποία ούτε κατασκευάζονται ούτε είναι κατανοητά από αυ-
τούς/ές που τα χειρίζονται. Τα βιομηχανοποιημένα νοικοκυριά περιλαμβάνουν πολ-
λά περισσότερα εργαλεία απ’ ότι τα προ-βιομηχανικά, και τα εργαλεία αυτά κατά συ-
ντριπτική πλειοψηφία έχουν κατασκευαστεί σε τόπους τελείως ξένους προς τους τε-
λικούς χρήστες. Επίσης, τα σύγχρονα εργαλεία είναι τόσο πιο πολύπλοκα απ’ ότι αυτά 
του παρελθόντος, που οι περισσότεροι από μας δεν πρόκειται ποτέ να τα επισκευά-
σουμε μόνοι μας: αν έπεφτε ένα τούβλο από ένα τζάκι του 18ου αιώνα, κάποιος απο 

το σπίτι γνώριζε πώς να φτιάξει και να εφαρμόσει τη λάσπη για να το στερεώσει ξανά. 
Αντίθετα, αν ξελασκάρει ένα πηνίο αντίστασης από έναν ηλεκτρικό φούρνο του 20ου 
αιώνα, κανείς στο σπίτι δεν ξέρει τι να κάνει, ούτε έχει τα εργαλεία για να το φτιάξει. 
Μ’ αυτή την έννοια, οι νοικοκυρές είναι τόσο αποξενωμένες από τα εργαλεία της δου-
λειάς τους, όσο ακριβώς και οι εργάτες της αλυσίδας συναρμολόγησης. 

Η Κόουαν στο βιβλίο της αφοσιώνεται στη μελέτη δύο ιστοριών, οι οποίες κατά τη 
γνώμη της συνδέονται με μια σχέση διαλεκτική: την ιστορία του νοικοκυριού και την ι-
στορία των εργαλείων του, δηλαδή της οικιακής τεχνολογίας. Θέτοντας το πλαίσιο της 
μελέτης της, προτείνει δύο έννοιες οι οποίες τη διατρέχουν και κατά τη γνώμη μας είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμες για όποια προσπαθεί να μιλήσει γι’ αυτές τις δύο ιστορίες απο φεμι-
νιστική σκοπιά. Η πρώτη έννοια που εισαγάγει είναι η φράση “εργασιακή διαδικασία”, 
την οποία επιλέγει έναντι της απλούστερης λέξης "εργασία", με σκοπό να υπογραμμίσει 
ότι δεν υπάρχει τίποτα στο νοικοκυριό που να αποτελεί μια απλή, ομοιογενή κίνηση. Ε-
ξηγεί δηλαδή η Κόουαν, ότι μπορεί κάποιος να ισχυριστεί πως το νοικοκυριό συνίστα-
ται από μια σειρά από ευδιάκριτα καθήκοντα- το μαγείρεμα, το καθάρισμα, το πλύσιμο 
των ρούχων, τη φροντίδα των παιδιών κλπ. Ωστόσο, κατά τη γνώμη της Κόουαν, αυτή η 
ανάλυση είναι ελλιπής: για παράδειγμα, το μαγείρεμα περιλαμβάνει τον χειρισμό ωμών 
ή ημι-επεξεργασμένων τροφίμων, τα οποία πρόκειται να καταναλωθούν·αυτό είναι το 
προφανές. Αυτό όμως που δεν θεωρείται τόσο προφανές είναι το γεγονός ότι το μαγεί-
ρεμα προϋποθέτει την προμήθεια αυτών των τροφίμων (την αγορά ή την παραγωγή 
τους), την αποθήκευση και την προετοιμασία τους (την κονσερβοποίηση, το πάστωμα, 
την κατάψυξη), την εξασφάλιση και συντήρηση μιας πηγής ενέργειας (τα ξύλα στην ε-
στία, το κάρβουνο στην κουζίνα, το γκάζι ή το ρεύμα), τη συντήρηση και το καθάρισμα 
των εργαλείων, καθώς και την αποκομιδή των απορριμμάτων που προκύπτουν από τη 
διαδικασία. Αντίστοιχα, το πλύσιμο των ρούχων δεν αφορά μόνο το ίδιο το πλύσιμο, 
αλλά τη μεταφορά τους από ένα μέρος σε ένα άλλο, το στέγνωμά τους, ίσως το σιδέρω-
μά τους, την τακτοποίησή τους, αλλά και την εξασφάλιση των απαραίτητων υλικών -κυ-
ρίως του νερού και του σαπουνιού. Η συνεισφορά της έννοιας της “εργασιακής διαδικα-
σίας” είναι ιδιαίτερα σημαντική, όταν ερχόμαστε αντιμέτωπες με το ερώτημα “αν τελι-
κά η εκβιομηχάνιση έχει καταστήσει το νοικοκυριό ευκολότερο”. Γιατί μας υποδεικνύει 
να μην εστιάσουμε απλά στις αλλαγές που έχει υποστεί μια μεμονωμένη δραστηριότη-
τα, αλλά να εξετάσουμε τη μετατροπή που έχει πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την α-
λυσίδα της οποίας αυτή η δραστηριότητα αποτελεί έναν κρίκο. Αν ας πούμε δούμε τον 
καθαρισμό των χαλιών ως εργασία, τότε είναι λογικό να υποστηρίξουμε πως αυτή γίνε-
ται ευκολότερα και λιγότερο κοπιαστικά με μια ηλεκτρική σκούπα, παρά με την απλή 
σκούπα. Αν αντίθετα δούμε τον καθαρισμό των χαλιών ως εργασιακή διαδικασία, τότε 
θα συμπεράνουμε ότι αυτή περιλαμβάνει ένα σύνολο κινήσεων (τη μετακίνηση του ερ-
γαλείου, των χαλιών, την απομάκρυνση της συσσωρευμένης σκόνης κλπ). Τουλάχιστον 
η μία από αυτές τις κινήσεις (η μετακίνηση του εργαλείου) είναι σίγουρα πολύ δυσκο-
λότερη με την ηλεκτρική σκούπα. Επίσης, αν η ύπαρξη της ηλεκτρικής σκούπας αυξά-
νει τη συχνότητα αυτής της διαδικασίας (αντί να γίνεται σε κάθε αλλαγή εποχής ή κάθε 
χρόνο γίνεται σε εβδομαδιαία βάση), ή απαιτεί την εμπλοκή λιγότερων ατόμων (απαλ-
λάσσοντας τα πιο χειροδύναμα μέλη της οικογένειας από το καθήκον να κουβαλήσουν 
τα χαλιά έξω ή τα νεότερα μέλη από την υποχρέωση να κοπανούν τα χαλιά), τότε το ε-
ρώτημα “αν ο καθαρισμός των χαλιών έγινε ευκολότερη ή γρηγορότερη υπόθεση με 
την έλευση της ηλεκτρικής σκούπας” γίνεται πιο σύνθετο. Ευκολότερο για ποιον; Γρη-
γορότερο για ποιον; Κάτω από ποιες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες;

Η δεύτερη έννοια που προσφέρει η Κόουαν για να οργανώσει τη μέθοδο της με-
λέτης της είναι αυτή του “τεχνολογικού συστήματος”. Κι εξηγεί: όπως οι δραστηριό-
τητες που συνθέτουν το νοικοκυριό είναι πολύπλοκες, συνδεδεμένες και ετερογε-
νείς, έτσι είναι και τα εργαλεία του. Κάθε εργαλείο που χρησιμοποιείται στο σπίτι εί-

Η Έλινορ Ρούζβελτ μέσω ανοιχτής 
επιστολής απευθύνεται στις 

αναγνώστριες, λύνοντας “απορίες” 
σχετικές με την έκβαση του 

πολέμου και προωθώντας την 
άποψη ότι οι γυναίκες τις μεσαίας 

τάξης οφείλουν να γεννούν 
παραπάνω απο ένα παιδιά.
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ναι μέρος μιας αλληλουχίας εργαλείων -ενός συστήματος. Με λίγα λόγια, μια ηλεκτρι-
κή κουζίνα δεν λειτουργεί χωρίς παροχή ρεύματος, ένα πλυντήριο ρούχων δεν λει-
τουργεί χωρίς τρεχούμενο νερό και τριμμένο σαπούνι. Αν είμασταν υποχρεωμένοι να 
μεταφέρουμε νερό από το ποτάμι, τί να την κάναμε τη μπανιέρα; Θα προτιμούσαμε 
ένα ελαφρύ τσίγκινο δοχείο. Οι βαριές χτισμένες μπανιέρες είναι μέρος ενός συστή-
ματος το οποίο περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- δημόσιες δεξαμενές, υπόγειους αγω-
γούς, θερμοσίφωνες, για να μη μιλήσουμε για τη βιομηχανία σαπουνιών και υφασμά-
των (θα πλενόμασταν τόσο συχνά αν δεν είχαμε τόσες πετσέτες;). Κατά τη γνώμη της 
Κόουαν, η έννοια του τεχνολογικού συστήματος είναι σημαντική για να κατανοήσου-
με τη διαδικασία εκβιομηχάνισης του σπιτιού, αφού υπάρχει η άποψη ότι η διαδικα-
σία αυτή ήταν προϊόν των εκατομμύρια ατομικών αποφάσεων και των συνεχώς αυ-
ξανόμενων απαιτήσεων των (Αμερικανών, στους οποίους αναφέρεται η μελέτη της) 
καταναλωτών. Ωστόσο, λέει η Κόουαν, το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό: η εκβιομηχά-
νιση του σπιτιού καθορίστηκε από κοινωνικές διαδικασίες πέρα από τις ατομικές επι-
λογές των χρηστών. Ένα πλυντήριο ρούχων θα ήταν οικονομικά απλησίαστο αν δεν 
παραγόταν μαζικά στην αλυσίδα συναρμολόγησης, και λειτουργικά ακατανόητο χω-
ρίς την κεντρική παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος που εγγυώνται οι βιομηχα-
νοποιημένοι αυτοί κλάδοι. Συνεπώς, η έννοια του “τεχνολογικού συστήματος” μας ο-
δηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι ανώφελο να αντιμετωπίζουμε το πλυντήριο ως μια 
μεμονωμένη ηλεκτρική συσκευή- ως ένα μεμονωμένο τεχνολογικό προϊόν: το πλυ-
ντήριο υφίσταται ως τέτοιο ακριβώς επειδή βρίσκεται σε συνδιαλλαγή με τον εκτός-
σπιτιού κόσμο, έναν κόσμο στον οποίο συντελέστηκαν δομικές κοινωνικές αλλαγές. 

Το σκεπτικό λοιπόν της Κόουαν μας είναι χρήσιμο, αφού μας βοηθάει να καταλή-
ξουμε σε ορισμένα συμπεράσματα. Αφενός, η οικιακή τεχνολογία ως προϊόν της εκ-
βιομηχάνισης επανοργάνωσε ριζικά την εργασιακή διαδικασία του νοικοκυριού. Α-
φετέρου, το ίδιο το βιομηχανοποιημένο νοικοκυριό και η τεχνολογία του, δεν μπο-
ρούν να ιδωθούν έξω από την ιστορική συνθήκη γέννησής τους. Κι αυτή ήταν η συν-
θήκη της καπιταλιστικής μαζικής παραγωγής: το σπίτι επανοργανώθηκε με τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποτελέσει το άλλο μισό του εργοστασίου. Συνεπώς, η τεχνολογία 
του μόνο απελευθερωτική δεν ήταν (ούτε είναι) -εκτός κι αν υπάρχει κάποιος που πι-
στεύει πως η γραμμή συναρμολόγησης απελευθέρωσε τον εργάτη. 

Κι αφού φτάσαμε στον εργάτη, ας δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη συλ-
λογιστική της Κόουαν για να απαντήσουμε στο ερώτημα “πόσο απελευθερωμένες (και 
άεργες) είναι οι νοικοκυρές αυτού του νέου νοικοκυριού". Η Κόουαν διατυπώνει ξεκά-
θαρα την άποψή της για τη “μέση νοικοκυρά” του 20ου αιώνα: περικυκλωμένη σταδια-
κά από ολοένα και περισσότερα προϊόντα της οικιακής τεχνολογίας, δεν ήταν ο ελεύθε-
ρος χρόνος και η άνεση της νοικοκυράς που αυξήθηκαν, αλλά η παραγωγικότητα της. 
Η εργασιακή διαδικασία του νοικοκυριού μεταμορφώθηκε ριζικά, και τα προϊόντα που 
παρήγαγε, άλλαξαν τόσο ως προς το είδος τους όσο και ως προς την ποσότητά τους, 
η οποία αυξήθηκε ραγδαία. Πριν τη διάδοση των σύγχρονων τεχνολογικών συστημά-
των παροχής νερού, οι γυναίκες παρήγαγαν ζεστό νερό για το μαγείρεμα, το λουτρό και 
τη μπουγάδα. Με την εμφάνιση αυτών των συστημάτων, οι γυναίκες παράγουν καθα-
ρές τουαλέτες, μπανιέρες, νεροχύτες. Το προϊόν που παράγουν άλλαξε, αλλά η παρα-
γωγική εργασία τους παρέμεινε γεγονός. Επίσης, τα στάνταρ ατομικής και οικιακής υ-
γιεινής αναβαθμίστηκαν σε εντυπωσιακό βαθμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα: 
τα σεντόνια, τα εσώρουχα και τα ρούχα αλλάζονται πλέον πολύ συχνότερα, τα πατώ-
ματα και τα χαλιά καθαρίζονται πολύ πιο σχολαστικά. Το ίδιο συνέβη και με την εμπέ-
δωση λεπτομερέστερων (και πιο διεισδυτικών) κανόνων υγιεινής διατροφής και ποιοτι-
κής διαβίωσης: το καθημερινό διαιτολόγιο μιας οικογένειας οφείλει να είναι πλέον ποι-
κίλο και πλούσιο σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, η ανατροφή των παιδιών δεν συ-
νίσταται πια στην απλή συντήρησή τους στη ζωή. Δηλαδή, το σπίτι παραμένει ως ο τό-

πος παραγωγής υγιών ανθρώπων και η νοικοκυρά υπεύθυνη γι’ αυτή την παραγωγή, 
αλλά τα προϊόντα αυτής της εργασιακής διαδικασίας άλλαξαν. Με λίγα λόγια, τα υψηλά 
πρότυπα καθαριότητας και διαβίωσης σημαίνουν εντατικοποίηση της εργασιακής δια-
δικασίας του νοικοκυριού. Γιατί λοιπόν δυσκολευόμαστε τόσο να δούμε στο πρόσωπο 
της νοικοκυράς μια εργάτρια και στην καλογυαλισμένη επιφάνεια της κουζίνας την α-
λυσίδα συναρμολόγησης; Μια παύση όμως εδώ, αφού η Κόουαν σπεύδει να διευκρινί-
σει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για τη “μέση νοικοκυρά” νωρίτερα, παρά μόνο μετά το 
τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου έλαβε χώρα το φαινόμενο που ονο-
μάζει η ίδια “ομογενοποίηση του νοικοκυριού.” Κι αυτό γιατί η διάδοση των νέων προϊ-
όντων της οικιακής τεχνολογίας συντελέστηκε με πολύ διαφορετικό ρυθμό στα σπίτια 
των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων και οι νοικοκυρές της κάθε κοινωνικής τάξης α-
ποτελούσαν υποκείμενα τα οποία διέφεραν μεταξύ τους σε τόσους τομείς. 

νοικοκυριό και ταξική κοινωνία στον 20ο αιώνα
Η “ευκατάστατη” λοιπόν νοικοκυρά της πρώτης εικοσαετίας του 20ου αιώνα, ήταν 
“προοδευτική γυναίκα,” σύζυγος κάποιου ανώτερου στελέχους ή πωλητή, επιτυχη-
μένου επιχειρηματία. Ζούσε σε ένα ευρύχωρο σπίτι στο κέντρο ή στα περίχωρα μιας 
μεγάλης πόλης, ή σε κάποια μικρότερη, κοντά σε κάποιο πανεπιστήμιο. Το σπίτι διέ-
θετε χωριστά δωμάτια για κάθε λειτουργία, και προοδευτικά κάποιες πρωτοεμφανι-
ζόμενες για την εποχή ανέσεις, όπως μπάνιο, τρεχούμενο νερό, γκάζι και ηλεκτρικό 
ρεύμα. Η νοικοκυρά αυτή είχε συναίσθηση του καθήκοντός της να υπηρετεί το άνετο 
βιοτικό επίπεδο της οικογένειάς της. Δεν δούλευε όμως μόνη. Παρόλο που πιθανότα-
τα δεν είχε εσωτερική υπηρέτρια, καθώς αυτό συνηθιζόταν στην ανώτερη και όχι στη 
μεσαία τάξη, σίγουρα δεν ήταν διαθέσιμη να ασχοληθεί με τις βαριές δουλειές του 
νοικοκυριού κι έτσι προσλάμβανε καθαρίστριες για τον καθαρισμό του μπάνιου, της 
κουζίνας, τις δουλειές της άνοιξης, το τρίψιμο πατωμάτων και το σιδέρωμα. Ωστό-
σο, η ίδια ασχολούνταν με το εργόχειρο, το μαγείρεμα, την τακτοποίηση των υπνο-
δωματίων, αλλά και με εργασίες συντονισμού, όπως η παραγγελία τροφίμων, η επο-
πτεία των οικιακών εργατριών, η μελέτη των παιδιών και η παρακολούθηση της σχο-
λικής προόδου τους, τα οικονομικά του σπιτιού. Ενημερωμένη για τους νέους κανό-
νες καθαριότητας, υγιεινής και διατροφής, φρόντιζε όλα τα μέλη της οικογένειας να 
φορούν κατάλληλα και καθαρά ρούχα και να ακολουθούν ένα ποικίλο διαιτολόγιο. 
Δεν δούλευε εκτός σπιτιού και βασικές της δραστηριότητες ήταν η εκκλησία, η φι-
λανθρωπία και η διοργάνωση ευχάριστων δείπνων. 

Τα καθήκοντα της “σωστής 
μητέρας” του 20ου αιώνα 
υπερέβαιναν κατά πολύ τη 
συντήρηση ενός παιδιού 
στη ζωή. Περιλάμβαναν 
τη διαρκή έγνοια για 
τη σωστή υγιεινή του, 
την προφύλαξή του 
από τα μικρόβια και τις 
ασθένειες, την αγωνία για 
τη θρεπτική διατροφή 
του. Και κυρίως, την 
επίμονη ενοχοποίηση 
της εαυτής της όταν 
“αποτύγχανε” σε κάποιο 
από αυτά τα μέτωπα.
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Η νοικοκυρά της εργατικής τάξης της ίδιας περιόδου, έμενε σε κάποιο διαμέ-
ρισμα στην πόλη, σε κάποιο ετοιμόρροπο αγροτόσπιτο σ’ ένα κομμάτι γης ή ακό-
μα και σε μια ξύλινη καλύβα στο δάσος. Μοιραζόταν το σπίτι με τον σύζυγό της, 
ένα μεγάλο αριθμό παιδιών, αλλά συχνά και με διάφορα άλλα άτομα, συγγενικά 
της ή όχι, όπως κάποιον οικότροφο που πλήρωνε νοίκι. Ο σύζυγός της ήταν είτε 
μισθωτός αγρότης, είτε ανειδίκευτος εργάτης σε κάποιο εργοστάσιο, με εισόδη-
μα το οποίο ήταν ανεπαρκές για την επιβίωση της οικογένειας. Συνεπώς, η ίδια α-
ναγκαζόταν να δουλεύει, είτε στα χωράφια, είτε στο σπίτι με το κομμάτι, είτε σε 
κάποιο σπίτι ως υπηρέτρια, είτε σε κάποια χαμαλοδουλειά στο εργοστάσιο. Στον 
ένα και μοναδικό συνήθως χώρο του σπιτιού, συνωστίζονταν όλοι οι ένοικοι του 
σπιτιού και όλες οι δραστηριότητες της καθημερινότητας. Οι ανέσεις του τρεχού-
μενου ζεστού και κρύου νερού, της τουαλέτας και της μπανιέρας ήταν αδιανόη-
τες. Η εργασιακή διαδικασία του νοικοκυριού -από το μαγείρεμα μέχρι τη θέρ-
μανση, το μπάνιο, τη μπουγάδα- στηριζόταν στη συσκευή της κουζίνας, η οποία 
λειτουργούσε με ξύλο ή κάρβουνο. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, είναι σαφές ότι 
οι νέοι περίφημοι κανόνες υγιεινής, καθαριότητας και διατροφής δεν ήταν δυνα-
τόν να ακολουθηθούν: τα μέλη της οικογένειας σπάνια πλένονταν ή άλλαζαν και 
έπλεναν τα ρούχα και τα εσώρουχα, το μαγείρεμα περιλάμβανε φαγητό “σε ένα 
τσουκάλι.” Η παιδική θνησιμότητα, είτε λόγω υποσιτισμού είτε λόγω ασθενειών ή 
μολύνσεων, ήταν φαινόμενο με μεγάλη έκταση την περίοδο εκείνη. 

Οι νοικοκυρές της μεσαίας τάξης των δεκαετιών του 1920 και 1930, έζησαν τε-
χνολογικές και κοινωνικές αλλαγές που αναδιάρθρωσαν σημαντικά το νοικοκυριό 
τους, σε σύγκριση με αυτό των μανάδων τους. Όπως περιγράφει η Κόουαν, η γενιά 
αυτή γυναικών δεν είχε πλέον κατά κύριο λόγο να διαχειριστεί την εργασία άλλων 
ατόμων στην υπηρεσία του νοικοκυριού της, αλλά είχε να διαχειριστεί ηλεκτρικές 
συσκευές. Από τη μια μεριά, ήταν η ένταξη της ηλεκτρικής σκούπας, του πλυντηρί-
ου ρούχων, του αυτοκινήτου και του ψυγείου στην καθημερινότητα τους. Από την 
άλλη μεριά, ήταν ο σταδιακός περιορισμός των μισθωμένων υπηρετών, ο οποίος 
οφειλόταν στη νομοθεσία για τον περιορισμό των μεταναστών από την Ανατολι-
κή Ευρώπη, απ’ όπου προέρχονταν πολλές οικιακές εργάτριες, στην ένταξη πολ-
λών γυναικών ως ανειδίκευτων εργατριών στα εργοστάσια και στην ίδια τη συνθή-
κη της Ύφεσης, η οποία περιόρισε τα διαθέσιμα για υπηρέτες εισοδήματα της με-
σαίας τάξης. Τις αλλαγές αυτές επένδυσε γρήγορα μια ιδεολογική μετατόπιση, η ο-
ποία είχε έρθει για να μείνει: η κοινωνική προσταγή για τη νοικοκυρά που “τα κάνει 
όλα μόνη της.” Τα γυναικεία περιοδικά κατακλύζονταν από διαφημίσεις οι οποίες α-
πεικόνιζαν το νοικοκυριό όχι πια ως αγγαρεία, αλλά ως ευχαρίστηση για τη γυναίκα 
και ως έκφραση της τρυφερότητάς της προς τα μέλη της οικογένειάς της: τα φρε-
σκοπλυμένα πουκάμισα του συζύγου από την ερωτευμένη του σύζυγο, η αίσθηση 
σιγουριάς του βρέφους όταν του αλλάζει πάνα η μητέρα του, η εξασφάλιση της υ-
γείας όλων να ακτινοβολεί όπως ένα καθαρό μπάνιο. Όλα αυτά ήταν τα νέα προϊο-
ντα που παρήγαγε η φρέσκια εργασιακή διαδικασία του νοικοκυριού του 20ου αι-
ώνα. Και η νοικοκυρά ήταν η αποκλειστική παραγωγός τους. 

Την ίδια περίοδο που μεσουρανούσε το ιδανικό της νοικοκυράς της μεσαίας τά-
ξης, οι υλικές συνθήκες που θα επέτρεπαν στη νοικοκυρά της εργατικής τάξης να 
πάρει μια γεύση, πόσο μάλλον να “κατακτήσει” κάποια απο τα κριτήρια αυτού του 
προτύπου, ήταν επισφαλείς. Οι μισθοί των αντρών εργατών ήταν υψηλότεροι κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘20 απ’ ότι δέκα χρόνια νωρίτερα, ωστόσο τα αφεντι-
κά απέλυαν από τη μια μέρα στην άλλη και μία ασθένεια ή ένα εργατικό ατύχημα 
του άντρα, δεδομένου ότι οι σχετικές αποζημιώσεις ήταν ελάχιστες, μπορούσε να 
στοιχίσει στην επιβίωση της οικογένειας. Ο νέος θεσμός των δανείων επέτρεψε σε 
κάποιες οικογένειες να αγοράσουν το δικό τους σπίτι, το οποίο περιλάμβανε πλέον 
κάποιες βασικές ανέσεις, αν και οι ηλεκτρικές συσκευές ήταν ακόμη απλησίαστες 
γι΄αυτούς. Το ίδιο το σπίτι βέβαια ήταν πολύ πιθανό να κατασχεθεί ή να απαλλοτρι-
ωθεί λίγο αργότερα, την περίοδο της Ύφεσης. Η γενικευμένη εφαρμογή μέτρων 
δημόσιας υγείας (όπως η παστερίωση του γάλατος, ο καθαρισμός του νερού, η ε-
γκατάσταση αποχετευτικού συστήματος στις φτωχογειτονιές, ο έλεγχος του κρέα-
τος και των πουλερικών) και μέτρων αντιμετώπισης λοιμωδών ασθενειών στις πό-
λεις, συνέβαλε στη μείωση της παιδικής θνησιμότητας. Μέτρα τα οποία αντισταθ-
μίζονταν ωστόσο απο τις υλικές συνθήκες στις οποίες συχνά επέστρεφαν οι οικο-
γένειες σε περιόδους ανεργίας και απλήρωτων χρεών. Θα διακόψουμε για λίγο σ’ 
αυτό το σημείο την εξιστόρηση που μας κάνει η Κόουαν, προκειμένου να εκθέσου-
με τον τρόπο με τον οποίο η ίδια “κλείνει το μάτι” (για να το πούμε κομψά-αφού φαί-
νεται πως την υιοθετεί) στην τόσο διαδεδομένη ρατσιστική αντίληψη του 20ου αι-
ώνα, αναφορικά με την “ανεξέλεγκτη τεκνοποίηση των φτωχών” η οποία “ευθύνε-
ται για τη φτώχεια τους.” Αξίζει λοιπόν καμία να έχει το νου της όταν ακούει τους α-
καδημαϊκούς, το κράτος αλλά και τους αριστερούς (πολλές φορές αυτοί είναι άλλω-
στε τα ίδια πρόσωπα) να μιλούν για τον “τρόπο ζωής” της εργατικής τάξης. Να λοι-
πόν τι μας λέει η Κόουαν για την εργατική τάξη στις ΗΠΑ της περιόδου 1920-1940:  

Το πρόβλημα ήταν πως ούτε οι ανέσεις ούτε τα μέτρα δημόσιας υγείας την 
ελάφρυναν από το βάρος της δουλειάς της. Παρόλο που η νοικοκυρά των 
κατώτερων τάξεων μπορεί να εισήλθε στον 20ο αιώνα όσον αφορά τον η-
λεκτρισμό, το τρεχούμενο νερό και το παστεριωμένο γάλα, δεν εισήλθε σ’ 
αυτόν όσον αφορά τον έλεγχο των γεννήσεων.[...] Είναι βέβαιο πως τίποτα 
δεν επιβαρύνει περισσότερο το νοικοκυριό από την παρουσία παιδιών, ει-

δικά μικρών παιδιών. Όταν υπάρχουν οκτώ ή εννιά στόματα που πρέπει να θρέ-
ψεις, το μαγείρεμα είναι μια δύσκολη επιχείρηση, ακόμα κι όταν το κάνεις σε 
κουζίνα γκαζιού. 

Κρατώντας την Κόουαν σοβαρά χρεωμένη για το παραπάνω απόσπασμα, πάμε 
παρακάτω. 

Συνεχίζοντας τη μελέτη της μας μεταφέρει στα χρόνια μετά τη λήξη του Δεύτερου 
Παγκόσμιου Πολέμου. Η ίδια καταγράφει ως χαρακτηριστική τάση της εποχής αυτής, 
την  “ομογενοποίηση του νοικοκυριού,” η οποία συνίσταται στην επικράτηση ενός λιγό-
τερο αντιθετικού επιπέδου ευημερίας μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, το οποίο μετα-
φράστηκε και στην ευρεία και σ’ ένα βαθμό διαταξική εξάπλωση των προϊόντων της οι-
κιακής τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, η αυξητική τάση του επιπέδου παραγωγικότητας των 
γυναικών συνεχιζόταν απο γενιά σε γενιά: η Κόουαν επισημαίνει ότι η δεύτερη μεταπο-
λεμική γενιά γυναικών δούλευε ακόμη περισσότερες ώρες από τη γενιά των μανάδων 
τους. Κι αυτό γιατί η πλειοψηφία των γυναικών αυτών είχε πλέον διπλό βάρος: το νοικο-
κυριό και την εργασία έξω από το σπίτι. Κι αυτό το σημείο έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Για-
τί, όταν η εθνική οικονομία των ΗΠΑ άρχισε να βασίζεται όχι μόνο στον τομέα της πα-
ραγωγής εμπορευμάτων αλλά και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, η αγορά εργα-
σίας υποδέχτηκε μαζικά τις γυναίκες ως τις πλέον κατάλληλες υποψήφιες για μια γκά-
μα νέων επαγγελμάτων: ως στενογράφους, γραμματίνες, πωλήτριες, ρεσεψιονίστ, σερ-
βιτόρες, δασκάλες, νοσοκόμες. Κι εδώ απο τη μεριά μας θα θέλαμε να επισημάνουμε κι 
εμείς το εξής: τις επιβεβλημένες αρετές που περιλάμβανε το πρότυπο της νοικοκυράς 
του 20ου αιώνα, τις έλαβαν πολύ σοβαρά υπόψη τα αφεντικά των γυναικών στην αγο-
ρά εργασίας. Η (και καλά) παθητικότητα, η υπομονή, η ευγένεια, η ηρεμία, η προσφο-
ρά... όλα αυτά ήταν απαραίτητα συστατικά της εργατικής δύναμης των εργατριών που 
κάλυπταν τα νέα γυναικεία πόστα της αγοράς εργασίας. Κι όμως, αφού το νοικοκυριό 
δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως εργασιακή διαδικασία και ως παραγωγική εργασία, δεν θε-
ωρήθηκε -κατά τρόπο πολύ βολικό για τα αφεντικά- ποτέ ως προϋπηρεσία και ως από-
κτηση εξειδίκευσης. Γι’ αυτό ακριβώς το θέμα θα τα ξαναπούμε στο επόμενο τεύχος.  

Η νοικοκυρά της μεταπολεμικής περιόδου όφειλε να βλέπει την εργασία της ως 
ευχαρίστηση και να εμπνέεται από την πίστη στο μέλλον που υποσχόταν η τεχνολογία 
και τα θαυμαστά προϊόντα της  μαζικής παραγωγής, που δεν θα ήταν πλέον πολεμικά 
αεροπλάνα αλλά πλυντήρια και ψυγεία, φτιαγμένα στα ίδια εργοστάσια που δούλεψαν για 
την εθνική νίκη.


