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Η αόρατΗ 
όικιακΗ εργασια, 
τότε & σΗμερα
Πριν από λίγο καιρό, εκδώσαμε ξανά τη φεμινιστική μπρο-

σούρα «Η δύναμη των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή» 

των Μariarosa Dalla Costa και Selma James, εμπλουτισμέ-

νη με επιπλέον κείμενα για την οικιακή εργασία και τη ση-

μασία της στον καπιταλιστικό κόσμο. Θεωρούμε σημαντική 

τη συμβολή των φεμινιστριών στην ανάδειξη της αόρατης 

και υποτιμημένης γυναικείας εργασίας στο σπίτι. Στην επο-

χή μας, το σπίτι και η οικογένεια παραμένουν οι τόποι όπου 

κτίζεται η καταπίεση και η πειθάρχηση των γυναικών στο 

στερεοτυπικό τρίπτυχο «σύζυγος (μισθωτή ή άμισθη)-μητέ-

ρα-νοικοκυρά». Παρακάτω παραθέτουμε μια συντομευμένη 

εκδοχή του προλόγου που γράψαμε για την έκδοση, όπου 

μιλάμε για το πώς μας απασχολεί το ζήτημα της οικιακής ερ-

γασίας σήμερα, αλλά και για την οπτική μέσα από την οποία 

εξετάζουμε το θέμα.  

Το 2008, μια ολιγομελής γυναικεία ομάδα 
με υπογραφή no woman’s land εξέδωσε 
την μπροσούρα «Η δύναμη των γυναι-
κών και η κοινωνική ανατροπή». [...] Οι no 
woman’s land ξεκίνησαν ένα φεμινιστικό 
εγχείρημα που εξελίχθηκε τα επόμενα χρό-
νια στη μιγάδα, ομάδα-κληρονόμο αυτής 
της έκδοσης και στην ευχάριστη θέση να 
επανεκδώσει εκείνη την μπροσούρα εννέα 
χρόνια μετά.  

Η μπροσούρα γράφτηκε στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970 και κεντρική φιγούρα 

της είναι η εσώκλειστη νοικοκυρά του μεταπολεμικού φορντικού κό-
σμου των 50’s-70΄s, μια φιγούρα που, σύμφωνα με τις φεμινίστριες συγ-
γραφείς, εκτελούσε αόρατη και υποτιμημένη εργασία για την παραγωγή 
και αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Εμείς από την άλλη που τότε 
απαρτίζαμε τις no woman’s land δεν ήμασταν ούτε και αυτοπροσδιορι-
ζόμασταν ως «νοικοκυρές». Ήμασταν και κάναμε διάφορα πράγματα ε-
κτός σπιτιού: δουλεύαμε, σπουδάζαμε, είχαμε δικά μας λεφτά στην τσέ-
πη, απεξαρτημένες απ’ το χαρτζιλίκι της οικογένειας. Οι ηλικίες μας κυ-
μαίνονταν από τα είκοσι μέχρι τα τριάντα, και ούτε κατά διάνοια δεν μας 
περνούσε απ’ το μυαλό ο γάμος και τα παιδιά. Μέναμε μόνες ή με φίλους 
και φίλες μακριά από την οικογένεια, φλερτάραμε και εναλλάσσαμε ερω-
τικούς συντρόφους και, σίγουρα, η φροντίδα του νοικοκυριού δεν ήταν 
επουδενί στις άμεσες προτεραιότητες της καθημερινότητάς μας. Με δυο 
λόγια ήμασταν (ή θεωρούσαμε πως ήμασταν) αντιπροσωπευτικές φι-
γούρες της μοντέρνας γενιάς των 90’s. Ασαφώς στα κεφάλια μας διακρί-
νονταν κάποιες φεμινιστικές ιδέες.  

Άρα; Τι είχε να μας πει μια φεμινιστική μπροσούρα των μακρινών 

70’s για την άμισθη και αόρατη εργασία της οικόσιτης νοικοκυράς που 
εξαρτιόταν οικονομικά από έναν σύζυγο; Τι σχέση είχαμε εμείς με αυτή 
την «απαρχαιωμένη» φιγούρα και το οικιακό περιβάλλον του φορντικού 
κόσμου εντός του οποίου ήταν εγκλωβισμένη; Απολύτως καμία, θα α-
παντούσε εύλογα o κοινός νους. Κι όμως, όταν ανακαλύψαμε αυτή την 
μπροσούρα, ήταν σαν ν’ ανακαλύψαμε ξανά τον κόσμο. Σαν να άνοιξε 
ένα νέο παράθυρο θέασης της θέσης και του ρόλου των γυναικών μέσα 
στην καπιταλιστική κοινωνία. Οι ασαφώς φεμινιστικές ιδέες που διακρί-
νονταν στα κεφάλια μας άρχισαν ν’ αποκτούν προσανατολισμό. 

Πώς συνέβη αυτό; Γιατί μια φεμινιστική μπροσούρα των 70’s βρίσκα-
με ότι αντηχούσε στην καθημερινότητα της μοντέρνας γενιάς μας και 
στις εμπειρίες μας; Η έμμεση απάντηση ήταν ότι νιώθαμε πως η μπρο-
σούρα αυτή δεν μιλούσε τόσο για εμάς (ή έτσι τέλος πάντων νομίζαμε), 
αλλά σίγουρα μιλούσε για τις μανάδες μας και τις σχέσεις τους με τους 
πατεράδες μας. Πράγματι, στην μπροσούρα αυτή είδαμε να αποκτά λόγο 
και μαχητικότητα η τόσο οικεία φιγούρα της οικογένειας με τις χίλιες δυο 
παραλλαγές της: αυτή που ολημερίς καταπιανόταν με τις δουλειές του 
σπιτιού, αλλάζοντας συχνά-πυκνά τη διάταξη των επίπλων στο σαλόνι 
για να σπάσει η μονοτονία. Αυτή που δούλευε ως μισθωτή και γυρνούσε 
σ’ ένα σπίτι μπαχαλεμένο που απαιτούσε για να γίνει λειτουργικό σιγύ-
ρισμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτή που τσακωνόταν με τον πατέρα μας 
για χίλιους δυο λόγους: γιατί είχε ερωμένη, γιατί ήταν σπαγκοραμμένος, 
γιατί πρόσταζε διαρκώς δουλίτσα. Αυτή που παρέμενε άυπνη ως τα ξη-
μερώματα μέχρι να επιστρέψουν τα τέκνα από τη νυχτερινή έξοδο. Αυτή 
με τα νεύρα διαρκώς τσιτωμένα, που κατάπινε κανά ζάναξ και συχνά-
πυκνά μας απηύθυνε την προειδοποίηση «ξέρεις, το μήλο κάτω απ΄ τη 
μηλιά θα πέσει». Σύμφωνα με τις φεμινίστριες των 70’s, η αγάπη τελικά 
της μάνας μας ήταν εργασία1. Και μάλιστα εργασία κοπιώδης και παρα-
γωγική για το κεφάλαιο.

 Η άμεση ωστόσο απάντηση στο ερώτημα του τι είχε να προσφέρει 
η μπροσούρα αυτή σε εμάς τις ίδιες ήταν ότι  η έννοια κλειδί στη φεμινι-
στική αυτή προσέγγιση είναι η εργασία. Η εργασία των γυναικών εντός της 
σχέσης κεφάλαιο ως ερμηνευτικό εργαλείο της καταπίεσής μας. Το γυναι-
κείο ζήτημα εξεταζόταν σε όλες του τις διαστάσεις –σεξουαλικότητα, κα-
θημερινότητα, οικογένεια, βία και βιασμοί- μέσα από το πρίσμα της ερ-
γασίας των γυναικών στην καπιταλιστική κοινωνία, και δη στον τομέα 
της παραγωγής και αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης. Πόσο πλού-
σιο, πόσο δυναμικό και πόσο επίκαιρο αποδεικνυόταν στις μέρες μας 
αυτό το πρίσμα! Η άμισθη εργασία της οικόσιτης νοικοκυράς του μετα-
πολεμικού κόσμου έβρισκε τη συνέχειά της και στις μέρες μας, παραλ-
λαγμένη μεν, εργασία δε. 

Πάμπολλα τα παραδείγματα εδώ: μπορεί πλέον ως γυναίκες σε με-
γάλο βαθμό να εργαζόμαστε εκτός σπιτιού, όμως ξέρουμε ότι το νοικο-
κυριό, η φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων εξακολουθεί να πέ-
φτει στις πλάτες μας. Σε ό,τι μάλιστα έχει να κάνει με το ζήτημα ότι εμείς, 
η σύγχρονη γενιά, δεν είμαστε νοικοκυρές, ήλθαμε πλέον ως μιγάδα α-
ντιμέτωπες με νέα δεδομένα ακόμα και από το εσωτερικό της ομάδας: 
ναι, πράγματι, τόσα χρόνια μετά εξακολουθούμε να μην αυτοπροσδιο-
ριζόμαστε ως νοικοκυρές. Όμως, κάποιες από εμάς έχουμε πλέον παι-
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ψευδαίσθηση ότι ζούμε σε μια μεταφεμινιστική ουτοπία, μιλήσαμε ήδη. 
Υπήρχε όμως και η άλλη πλευρά, πιο περίπλοκη και πιο ύπουλη. Μέσα 
από την πληθώρα των φεμινιστικών ιδεών που παρήχθησαν στα 70’s, 
εδώ συναντήσαμε μια προσέγγιση που συνέδεε ρητά το φύλο με την 
τάξη, μέσα από τη σκοπιά της εργασίας των γυναικών στην παραγωγή 
και αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Μέσα από αυτή τη σύνδεση 
αναδύονταν όμως και ξεκάθαροι εχθροί: το καπιταλιστικό κράτος, τα 
αφεντικά, η κρατικοποιημένη Αριστερά και οι νταήδες σύζυγοι που προ-
στάζουν πειθαρχία στο σπίτι και την οικογένεια. Με άλλα λόγια, η σύνδε-
ση του φύλου με την τάξη δεν ήταν απλώς και μόνο ένα θεωρητικό σχή-
μα των αυτόνομων φεμινιστριών από τις ΗΠΑ και την Ιταλία. Μέσω αυτής 
της σύνδεσης, αναδεικνύονταν και συγκεκριμένοι φορείς εξουσίας και 
υποκείμενα που προστάζουν εργασία και επιβάλλουν την πειθάρχηση 
των γυναικών. Κι όμως, αυτή ακριβώς η σύνδεση του φύλου με την τάξη 
είχε εξοριστεί τελείως από τον δημόσιο λόγο για την έμφυλη καταπίεση 
στη δεκαετία των ζίροους, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εντοπί-
σουμε εύκολα τους εχθρούς μας στη «μεταφεμινιστική» εποχή μας. 

Στη διάχυτη αμηχανία που υπήρχε γύρω από το γυναικείο ζήτημα 
μέσα στη δεκαετία του 2000 σημαντική συμβολή κατείχε και η διάδοση 
του λόγου που παρήχθη από το λεγόμενο τρίτο κύμα του φεμινισμού. 
Μια υπόνοια για τον λόγο αυτό και την αποδυνάμωση των αιχμών του 
φεμινιστικού κινήματος των 70’s  υπάρχει διατυπωμένη στον πρόλογο 
της πρώτης έκδοσης των no woman’s land. Είναι εκεί όπου αναφέρεται 
ότι μέσα στη δεκαετία του 1980 «ένα σεβαστό ποσοστό των φεμινιστριών 
είχε ήδη μπει στη γυάλα των πανεπιστημίων και άρχισε να καταπιάνεται με 
τα άνοστα ιδεολογικά ζητήματα των «ταυτοτήτων» και της «υποκειμενικότη-
τας». Πίσω από τούτη την ξερή και άγαρμπη είναι η αλήθεια διατύπωση, 
που αδικεί άθελά της την ανάδυση νέων έμφυλων ταυτοτήτων, εκδηλω-
νόταν απλά η αδυναμία της γυναικείας εκείνης ομάδας εν έτει 2008 να 
ταυτιστεί με το λόγο των μεταμοντέρνων θεωριών ακαδημαϊκής προέ-
λευσης για το φύλο. Η απόρριψη βέβαια του λεγόμενου τριτοκυματικού 
φεμινισμού δεν προέκυψε μέσα από την εμβριθή μελέτη της έντυπης 
παραγωγής του. Περισσότερο προέκυψε στην πράξη και από την ίδια 
την ταξική σύνθεση της ομάδας. Κοντολογίς: την Butler αδυνατούσαμε 
να την καταλάβουμε (την πιάσαμε για λίγο και την παρατήσαμε), γιατί 
απλά δεν βρίσκαμε πουθενά τις εαυτές μας και τις εμπειρίες μας κατα-
γεγραμμένες εκεί. Μπορεί μεν να συμφωνούσαμε με την ιδέα ότι όλα σε 

Iταλία, Mestre, κάπου το 1975. Μία από τις δεκάδες πορείες των φεμινιστριών 
για το μισθό στη οικιακή εργασία. Aπώτερος στόχος όχι η κατάκτηση ενός 
ικανοποιητικού μισθού, αλλά η καταστροφή της οικιακής εργασίας και της 
φιγούρας της νοικοκυράς.

νέα Υόρκη, Απρίλιος 1976. Συνάντηση για τον μισθό στην οικιακή εργασία. Από 
τη συνάντηση αυτή δημιουργήθηκε και η ομάδα «Black Women for Wages for 
Housework».

διά. Το γεγονός αυτό μας έφερε αντιμέτωπες με όλο το φορτίο εργασί-
ας και το πλέγμα πειθαρχήσεων που συνοδεύουν σήμερα τη μητρότη-
τα. Έχουμε δει στην πράξη τι σημαίνει η προσπάθεια ισορρόπησης ανά-
μεσα στη διατήρηση της κοινωνικότητας, τη διατήρηση της μισθωτής 
δουλειάς και την παραμονή στο σπίτι για τη φροντίδα του παιδιού. Κάτι 
που οι νεαρές τότε σε ηλικία no woman’s land δεν μπορούσαμε καν να 
φανταστούμε.  

Παράδειγμα δεύτερο: Μπορεί η φιγούρα της μοντέρνας γυναίκας 
των lifestyle περιοδικών που κάνει καριέρα, ισορροπώντας άνετα μετα-
ξύ μισθωτής εργασίας και οικογένειας, να κατακλύζει το δημόσιο λόγο, 
όμως αυτό που σκόπιμα παραλείπεται από τούτο το παραμύθι είναι ότι η 
φιγούρα αυτή έχει ως απαραίτητο συμπλήρωμα τη μετανάστρια οικιακή 
βοηθό, την μπέιμπι-σίτερ ή την γιαγιά που κρατάει τα παιδιά·ειδάλλως, 
είναι μια φιγούρα που πολύ απλά είναι αδύνατο να υπάρξει. 

Παράδειγμα τρίτο: Τα επαγγέλματά μας συνειδητοποιήσαμε ότι κι 
αυτά σε μεγάλο βαθμό θεωρούνται αυτονόητα «γυναικεία». Προέκταση, 
με άλλα λόγια, της μαθητείας μας στο σπίτι από μικρή ηλικία: εξυπηρε-
τούμε πελάτες, γι’ αυτό και προτιμούμαστε ως «φύσει» ευγενικές, υπομο-
νετικές και χαμογελαστές. Καθαρίζουμε ως μισθωτές σπίτια τρίτων γιατί 
θεωρείται ότι έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό από μικρές στο σπίτι. Είμαστε 
σερβιτόρες σε καφετέριες, μπαρ και εστιατόρια, γιατί η «θηλυκότητά» 
μας προσελκύει πελάτες. Φροντίζουμε ηλικιωμένους και στελεχώνουμε 
κατά κόρον το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, γιατί η φρο-
ντίδα των ασθενών είναι δεξιότητα κυρίως «γυναικεία». Τακτοποιούμε, 
αρχειοθετούμε, διεκπεραιώνουμε ως γραμματείς και υπάλληλοι υποθέ-
σεις του γραφείου, γιατί θεωρείται ότι είμαστε οργανωτικές. Κοινώς, οι 
γυναίκες συνεχίζουμε να διεξάγουμε υποτιμημένη εργασία στον καπιτα-
λισμό. Αυτή η εργασία εξακολουθεί να περιστρέφεται σε μεγάλο βαθμό 
γύρω από την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης ή αποτελεί συχνά 
προέκτασή της. O σεξισμός και ο έμφυλος καταμερισμός της εργασίας 
παραμένουν δομικά στοιχεία των καπιταλιστικών κοινωνιών μας. 

Τέλος, μέσα από το πρίσμα της γυναικείας εργασίας καταφέραμε να 
δώσουμε μια ικανοποιητική εξήγηση στη συνεχιζόμενη βία, την κακο-
ποίηση και τους βιασμούς στις μέρες μας. Οι γυναίκες που αρνούνται να 
ζήσουν αιωνίως με έναν ερωτικό σύντροφο ή με έναν κακοποιητικό σύ-
ζυγο, οι γυναικοπαρέες που κυκλοφορούν και διασκεδάζουν το βράδυ 
δίχως αντρική συνοδεία και προστασία, αυτές που προτιμούν να κάνουν 
έρωτα με άλλες γυναίκες, όλα αυτά συνιστούν άρνηση εργασίας. Άρνη-
ση απέναντι σε μια συγκεκριμένη διευθέτηση των σχέσεων αντρών-γυ-
ναικών στον κόσμο του κεφαλαίου, άρνηση ενάντια σ’ έναν δοσμένο έμ-
φυλο καταμερισμό της εργασίας που ξεκινάει από την κρεβατοκάμαρα 
και καταλήγει στους χώρους εργασίας.

Να λοιπόν πώς υπό το πρίσμα της γυναικείας εργασίας μπορούσα-
με να διακρίνουμε αντιθέσεις και αιχμές γύρω από το γυναικείο ζήτημα 
στις μέρες μας. Βέβαια, η μπροσούρα «Η δύναμη των γυναικών και η κοι-
νωνική ανατροπή» γράφτηκε απευθυνόμενη στο γυναικείο κίνημα των 
70’s. Παράλληλα, ανατάραξε τα νερά της Αριστεράς των 60’s και 70΄s σε 
ΗΠΑ και Ιταλία, μια Αριστερά που διακήρυττε ότι οι μόνοι αγώνες που έ-
χουν αξία και προτεραιότητα είναι αυτοί των λευκών, αρσενικών εργα-
τών. Αμφισβήτησε ευθέως τα αξιώματα των μαρξιστών αναλυτών που 
αναγνώριζαν ως υποκείμενα εκμετάλλευσης μόνο εκείνους και εκείνες 
που καταγράφονταν στις επίσημες στατιστικές ως «παραγωγικές δυνά-
μεις» στον κόσμο της εμπορευματικής παραγωγής, υιοθετώντας έτσι την 
ιδεολογία της σχέσης κεφάλαιο. [...] Όμως, ακόμα και σήμερα, τα αξιώ-
ματα των μαρξιστών αναλυτών παραμένουν σχεδόν ίδια και απαράλλα-
χτα. Η παρουσίαση της μπροσούρας αυτής σε διάφορους πολιτικούς χώ-
ρους, από την εποχή της έκδοσής της στα ελληνικά κι έπειτα, αντιμετω-
πίστηκε με την ίδια γραμμή σκέψης: η εργασία των γυναικών στο σπίτι 
είναι επουσιώδης για το κεφάλαιο αφού η μακαρονάδα που σερβίρει η 
μάνα ή η σύζυγος στο τραπέζι δεν είναι εμπόρευμα. Το νοικοκυριό σή-
μερα είναι πιο εύκολο γιατί έχουμε τεχνολογία, πλυντήρια, χύτρες, καφε-
τιέρες και ηλεκτρικές σκούπες. Απομένει μόνο να τελειοποιηθούν τα ρο-
μπότ που θα ανατρέφουν παιδιά και οι πλαστικές κούκλες για να κάνουν 
σεξ οι σύντροφοι, ώστε να απαλλαγούμε μια και καλή. Τρία ζήτω λοιπόν 
στην τεχνολογία και την εκμηχάνιση του νοικοκυριού που θα εξαφανίσει 
τις υπηρέτριες από το οικιακό σύμπαν των μαρξιστών αναλυτών. 

Η εστίαση ωστόσο στην εργασία που παρέχουν οι γυναίκες μέσα 
στον καπιταλιστικό κόσμο ήταν χρήσιμη σε εμάς και για άλλους λόγους. 
Μέσα στη δεκαετία του 2000, οι σποραδικές και μειοψηφικές κινηματι-
κές προσπάθειες να αναδειχτεί το γυναικείο ζήτημα στο δημόσιο λόγο 
έπρεπε να περάσουν από συμπληγάδες. Για τη μία βραχώδη πλευρά, τον 
υποτιθέμενο απεγκλωβισμό των γυναικών από το νοικοκυριό και την 
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τούτο τον κόσμο είναι κοινωνικές κατασκευές, όπως η «γυναικεία φύση», 
αλλά εμείς εχθρευόμασταν συγκεκριμένους θεσμούς και φορείς εξουσί-
ας που έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική κατασκευή του φύλου 
μας: το κράτος, την εκκλησία, τους γιατρούς, τα αφεντικά, τους ρατσιστές 
ελληναράδες, τους πατεράδες, τους συζύγους και τους νταήδες συντρό-
φους. Γι’ αυτά τα πράγματα θέλαμε να μιλάμε στις αφίσες μας, τα έντυπά 
μας και τις εκδηλώσεις μας: από τους νταβατζήδες της καθημερινότητάς 
μας μέχρι το θεσμικό, κρατικό νταβατζιλίκι. Ναι, σίγουρα, δεν θέλαμε να 
βλέπουμε τις γυναίκες ως άβουλα, βουβά υποκείμενα που εγγράφονται 
πάνω τους αμάσητα οι εξουσίες. Ναι, σίγουρα, οι γυναίκες έβρισκαν πά-
ντα τρόπους να σπάνε την κανονιστική διευθέτηση των έμφυλων ρόλων 
και να φέρουν στο δημόσιο χώρο το φύλο τους, όπως αυτές το επιθυ-
μούσαν και το βίωναν. Όμως ο κόσμος των 90΄ς κι έπειτα δεν έγινε άξαφ-
να ένας κόσμος προόδου, γεμάτος με ελεύθερες υποκειμενικότητες 
όπου η καθεμιά μπορούσε να επιλέξει απρόσκοπτα κι ατομικά το πώς 
θα «επιτελέσει το φύλο της»2. Θεωρούσαμε ότι τέτοιες ιδέες μπορούσαν 
να καρποφορήσουν περισσότερο στους ακαδημαϊκούς διαδρόμους, και 
όχι στους δρόμους που κυκλοφορούσαμε και δουλεύαμε εμείς. Επίσης, 
κρατούσαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι οι γυναίκες, οι λεσβί-
ες, οι γκέι διεκδίκησαν την ορατότητα και την ανατίμησή τους μέσα από 
κοινότητες αγώνα και μάχης, κατονομάζοντας και εχθρευόμενες συγκε-
κριμένους εχθρούς. Η μπροσούρα, για παράδειγμα, «Η δύναμη των γυ-
ναικών» έχει ως πρόταγμα την καταστροφή της οικογένειας, της σχέσης 
με τον σύζυγο και της σχέσης-κεφάλαιο, την επίθεση στο κράτος και την 
κρατικοποιημένη Αριστερά, που οργανώνουν τις ζωές μας και τις κρε-
βατοκάμαρές μας. Για όλους τους παραπάνω λόγους άλλωστε, η έκδοση 
αυτή κυκλοφόρησε, διαβάστηκε και εξαντλήθηκε γιατί, βάσει και όσων 
ακούσαμε από φίλες και γνωστές που τη μελέτησαν  και τη συζήτησαν, 
«έβγαζε νόημα». 

Σε κάθε περίπτωση, μια φεμινιστική μπροσούρα είναι προϊόν του 
τόπου και του χρόνου της. Αλοίμονο αν διαβάζαμε τις παλιές φεμινιστι-
κές γραφές αναζητώντας αντικειμενικές αλήθειες και συνταγές για το 
σήμερα. [...] Αυτό, συνεπώς, που προτείνουμε να κρατήσει καμιά από τη 
συγκεκριμένη μπροσούρα είναι η μέθοδός της: η εστίαση στην εργασία 
των γυναικών στον καπιταλιστικό κόσμο (έμμισθη ή άμισθη) και στις πει-
θαρχήσεις μέσω των οποίων εποπτεύεται αυτή η εργασία στις μέρες μας. 

Σημασία δηλαδή έχουν ερωτήματα όπως: Πώς και με ποιους τρό-
πους καλούμαστε να εργαστούμε για την αναπαραγωγή της εργατικής 
δύναμης σήμερα; Πώς και με ποιους τρόπους καλούμαστε να εργαστού-
με για την απώλεια του ελέγχου στα σώματά μας; Πώς και με ποιους τρό-
πους καλούμαστε να εργαστούμε για να ανταποκριθούμε στο ιδανικό 
της τέλειας μητέρας, της τέλειας ερωμένης και των τέλειων σωματικών 
αναλογιών; Αλλά και πώς αρνούμαστε όλα τα παραπάνω, τόσο στην κα-
θημερινότητα όσο και στους αγώνες μας; 

Ένα δεύτερο στοιχείο της μεθόδου που αξίζει να κρατήσουμε είναι 
το εξής: το προσωπικό μας βίωμα είναι μεν οδηγός αλλά όχι επαρκής 
όταν αναδεικνύουμε στο δημόσιο λόγο την έμφυλη καταπίεση. Στη δι-
ευθέτηση των έμφυλων ρόλων υπεισέρχεται το κράτος, το κεφάλαιο, οι 
θεσμοί, η εκκλησία, τα κόμματα, οι μκο, το ιατρικό σύστημα3: όλα τους 
δουλεύουν, ενίοτε με εκλεπτυσμένους τρόπους, εναντίον μας. Ας διατη-
ρούμε λοιπόν το βλέμμα μας και πέρα από τις προσωπικές μας εμπειρί-
ες, ας κοιτάμε την ιστορία των κρατικών πολιτικών και των κοινωνικών 
αλλαγών, γιατί η πατριαρχία δεν είναι ίδια και απαράλλακτη στο χρόνο, 

ούτε άλλωστε και ο σεξισμός. Αμφότερα επιβιώνουν και ανανεώνονται 
σε μια ευρύτερη κλίμακα πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων. Η ιστορία 
π.χ. της ελληνικής κοινωνίας και των αλλαγών που υπέστη από το 1980 
κι έπειτα είναι αρκετά διαφωτιστική για την ανανέωση του σεξισμού στις 
μέρες μας.4 Και αρκετά διαφωτιστική για το είδος των εχθρών που έχου-
με απέναντί μας.

Η εργασία των γυναικών μέσα στο σπίτι έχει υποστεί σημαντικές αλ-
λαγές έπειτα από τους φεμινιστικούς αγώνες των 70’s. Το κεφάλαιο, σε 
μια «φυγή προς τα εμπρός», ανέλαβε να επανοργανώσει την κοινωνική 
αναπαραγωγή, υπό τις άμεσες προσταγές του, δημιουργώντας νέες περι-
οχές εκμετάλλευσης της εργασίας και μια νέα εργατική δύναμη.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έκρηξη του τομέα των υπη-
ρεσιών που παρέχουν φαγητό στο σπίτι. Οι αλυσίδες φαγητού είναι ένας 
ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας από τα 80’s κι έπειτα. Εκεί συναντάμε 
ένα πλήθος χαμηλόμισθων εργατών και εργατριών: ο γοργός ψήστης, η 
γρήγορη γκαρσόνα, ο πολυλειτουργικός μάγειρας, ο εποχούμενος δια-
νομέας φαγητού, φιγούρες που εργάζονται σε χώρους με πολυάριθμα 
μηχανήματα παρασκευής φαγητού, ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότη-
τα της εργασίας τους.

Ένας άλλος, εξίσου σταθερά αναπτυσσόμενος κλάδος, είναι αυτός 
του καθαρισμού. Εταιρείες αναλαμβάνουν πλέον, εκτός από την καθα-
ριότητα επαγγελματικών χώρων, και την καθαριότητα των σπιτιών σε 
τιμές προσιτές. Η εργασία της καθαριότητας σε αυτές τις εταιρείες είναι 
οργανωμένη σύμφωνα με όλους τους κανόνες μιας καπιταλιστικής επι-
χείρησης: εδώ θα συναντήσουμε επιστάτες, φύλλα οδηγιών για τη διεξα-
γωγή της εργασίας, νόρμες και διαρκή επιτήρηση. Κι εδώ φιγουράρουν 
χαμηλόμισθες εργάτριες, στην πλειοψηφία τους μετανάστριες, νεαρές ή 
και μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες, που αναλαμβάνουν να καθαρίσουν 
σπίτια είτε φοιτητών που οι γονείς τους έχουν ένα άνετο εισόδημα, είτε 
στελεχών της μεσαίας τάξης, είτε ευκαταστάτων συνταξιούχων.

Αξιοσημείωτη είναι και η έκρηξη της βιομηχανίας της αντρικής δι-
ασκέδασης από τα 80’s κι έπειτα, η οποία έχει αναλάβει τα παραδοσι-
ακά «θηλυκά» καθήκοντα «του να κάνεις τον σύζυγο να χαλαρώνει, να 
διασκεδάζει και να εκτονώνεται». Δεν μιλάμε μόνο για τα γυμναστήρια, 
αλλά και για όλους τους νέους τόπους πορνικής διασκέδασης, τα μασα-
ζάδικα, τα στούντιο, τα στριπτιτζάδικα που ελέγχονται από αφεντικά-
μαφίες και πλουτίζουν από την εργασία γυναικών, οι οποίες εργάζονται 
συχνά σε καθεστώς καταναγκαστικής εργασίας.  

Επίσης, το γεγονός ότι πολλές γυναίκες καθυστερούν να κάνουν παι-
διά έχει δώσει ώθηση στον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης ανα-
παραγωγής. Εδώ, νέες εργατικές φιγούρες, όπως εργάτριες που πωλούν 
τα ωάριά τους ή μισθώνουν τη μήτρα τους και άντρες που πωλούν το 
σπέρμα τους, αναλαμβάνουν χαμηλόμισθα την εργασία της βιολογικής 
αναπαραγωγής.

Οι αλλαγές αυτές δείχνουν ότι κομμάτια της αόρατης εργασίας που 
άλλοτε αναλάμβανε η οικόσιτη νοικοκυρά του φορντικού κόσμου, εντά-
χθηκαν πλέον επισήμως στην εμπορευματική παραγωγή. Ο μισθός του 
άντρα δεν καθορίζει την ένταση της γυναικείας εργασίας και παραγωγι-
κότητας στο σπίτι, όπως παλιά. Η σταθερότητα της σχέσης κεφάλαιο που 
διαφυλασσόταν μέσα από την πειθάρχηση της νοικοκυράς στην εργασία 
αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και στον εγκλωβισμό της στο 
σπίτι, έχει βρει πλέον νέα στηρίγματα. Το κεφάλαιο, καθώς επανοργάνω-
σε τον τομέα της αναπαραγωγής υπό την άμεση εποπτεία του, άνοιξε 
νέους κύκλους καπιταλιστικής συσσώρευσης κάτω από έναν επίσης νέο 
έμφυλο καταμερισμό της εργασίας. 

Εν ολίγοις, οι γκαρσόνες, οι μάγειρες, οι υπάλληλοι των μακντό-
ναλντς, οι καθαρίστριες, οι οικιακές εργάτριες, οι πόρνες στη βιομηχα-
νία του σεξ, οι διανομείς φαγητού, οι ψήστες, οι δότριες ωαρίων και οι 
παρένθετες μητέρες, κάνουν εκείνους τους παραδοσιακούς ύμνους περί 
«ανιδιοτελούς» προσφοράς και βιολογικού πεπρωμένου της οικόσιτης 
γυναίκας-νοικοκυράς του φορντικού κόσμου να ακούγονται πλέον εξω-
πραγματικοί. 
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