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Σ τις «ψηφίδες μνήμης», συνηθίζουμε να βάζουμε κείμενα ή ντοκουμέντα από το γυ-
ναικείο κίνημα στην Ελλάδα της περιόδου 1975-1985. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να 
κάνουμε μια παρέκκλιση από τον κανόνα αυτής της στήλης. Διαλέξαμε ένα κείμε-

νο σχετικά με την εμφάνιση των πρώτων αντρικών περιοδικών lifestyle στην Ελλάδα τη 
δεκαετία του 1980, όπως είναι για παράδειγμα το, διεθνώς, γνωστό περιοδικό Playboy. 
Το κείμενο αυτό το εντοπίσαμε στην έκδοση «Η Ελλάδα στη δεκαετία του ’80, Κοινωνικό, 
πολιτικό, πολιτισμικό λεξικό», που εκδόθηκε το 2010 και περιέχει λήμματα γύρω από τα 
νέα φαινόμενα -κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά- τα οποία αναπτύχθηκαν μέσα στην ελ-
ληνική κοινωνία κατά τη δεκαετία του 1980. 
Οι επιμελητές της έκδοσης ανήκουν στο «θεωρητικό», ας πούμε χάριν συνεννόησης, «ε-
πιτελείο» του πασοκ. Στόχος τους είναι να αναλύσουν τα καινοφανή γεγονότα που συνέ-
βησαν στην Ελλάδα την εποχή εκείνη, αλλά ταυτόχρονα να προβάλουν την τεράστια συμ-
βολή του πασοκ στον «εκσυγχρονισμό» της ελληνικής κοινωνίας και να δικαιώσουν, συ-
νεπώς, την ιστορική σημασία του εν λόγω κόμματος σε μια περίοδο, όπως αυτή από το 
2010 κι έπειτα, όπου ο δικομματισμός κατέρρεε και το πασοκ πήγαινε κατά διαόλου. 
Ωστόσο, παρά τον εμφανώς στρατευμένο πολιτικό χαρακτήρα της έκδοσης, το κείμενο 
που δημοσιεύουμε έχει ενδιαφέρον για εμάς τις γυναίκες. Μέσα στη δεκαετία του 1980, 
είναι γεγονός πως δρομολογήθηκαν εξελίξεις, οι οποίες αργότερα αναπτύχθηκαν με γεω-
μετρική πρόοδο και τελικά εδραιώθηκαν σε πολλά πεδία της πολιτικής και της καθημερι-
νότητας. Εκεί, για παράδειγμα, εντοπίζονται τα σπέρματα πολλών αλλαγών στις σχέσεις 
των δύο φύλων στην Ελλάδα: μέσα στην οικογένεια, στη δουλειά, στο δημόσιο λόγο και 
χώρο. Τότε ήταν που άρχισαν να αναπτύσσονται νέες συμπεριφορές, αξίες και ήθη γύρω 
από τη σεξουαλικότητα και τους ρόλους αντρών και γυναικών. Τότε ήταν που το γυναι-
κείο κίνημα στην Ελλάδα είχε κατορθώσει να αφήσει το στίγμα του στα πολιτικά πράγ-
ματα της χώρας, αλλά και τότε ήταν που υποχώρησε αισθητά, παρέα με διάφορες άλλες 
μαχητικές οργανώσεις συλλογικής διεκδίκησης. Τότε ήταν που άρχισαν να κτίζονται νέες 
μορφές και νέοι μηχανισμοί της αντρικής κυριαρχίας. Τότε ήταν που ο σεξισμός ανανεώ-
θηκε και καθιερώθηκε γύρω από τις νέες αξίες που κέρδιζαν έδαφος μέσα στην ελληνική 
κοινωνία: η απενοχοποίηση του πλούτου, το κυνήγι του γρήγορου πλουτισμού, η επέλα-
ση ενός καταναλωτικού ευδαιμονισμού και ηδονισμού, η κουλτούρα του lifestyle, ο ατο-
μισμός ως οδηγός ζωής και αυτοπραγμάτωσης. 

ή εμφάνιση το 1985 μηνιαίων περιοδικών που απευθύνονται ευθέως στο α-
ντρικό κοινό αποτέλεσε σημαντική εκδοτική και πολιτισμική αλλαγή. Το 
πρώτο τεύχος του Playboy (Απρίλιος 1985) έφερνε στο προσκήνιο έναν 
πραγματικό νέο τύπο εντύπου. Εκείνον, που κατ΄αναλογία με τον εξειδι-

κευμένο γυναικείο Τύπο, δίνει έμφαση στις «ιδιαίτερες ανάγκες» του άντρα προσπα-
θώντας να τον ενημερώσει για θέματα σχετικά με την ερωτοπραξία, το σώμα, την αι-
σθητική, τις νέες καταναλωτικές τάσεις και τον πολιτισμό, αλλά ταυτόχρονα επιδιώ-
κει να τον ενημερώσει για εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής, του αθλητισμού, των τε-
χνών. Το περιοδικό που «έχει γίνει ο οδηγός, ο σύμβουλος και η «φωνή» του μοντέρ-
νου νέου άνδρα με τις κάποιες απαιτήσεις, φροντίζοντας να του προσφέρει ύλη που 
τον ψυχαγωγεί και τον ενδιαφέρει συνάμα», όπως υπογράμμιζε ο Χιου Χέφνερ στο 
καλωσόρισμα της εκκληνικής έκδοσης, έγινε αμέσως αποδεκτό κυρίως από άντρες 
κάτω των 35 με υψηλό μορφωτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδοκαι τους κατοί-
κους των μεγάλων αστικών κέντρων και ιδίως του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Η προσπάθεια του πρώην διευθυντή του Θούριου (περιοδικό της ΕΚΟΝ-Ρήγας Φε-
ραίος, νεολαίας του Κ.Κ.Ε. Εσωτ.) Ανταίου Χρυσοστομίδη, που ανέλαβε τη διεύθυν-
ση του εντύπου από το τρίτο του τεύχος (πρώτη διευθύντρια ήταν η Μαριάννα Μου-
τζουρίδου) και του διευθυντή των Αθηναϊκών Εκδόσεων του Ζαν Ζακ Λεσυέρ γνώ-
ρισε αξιοπρόσεκτη επιτυχία από την πρώτη κιόλας χρονιά. Η μέση κυκλοφορία του 
Playboy ανήλθε σε 74.260 τεύχη το 1985, ενώ το περίφημο τεύχος με τις γυμνές φω-
τογραφίες της Ζωής Λάσκαρη στο φακό του Ντίνου Διαμαντόπουλου στα αρχαία 
της Δήλου (τεύχος 10) έσπασε κάθε ρεκόρ πουλώντας περίπου 130.000 τεύχη. Μια 
σειρά φωτογραφίσεων τολμηρών Ελληνίδων ακολούθησε: Δήμητρα Γαλάνη (5/’87), 

άνδρικές Tαυτότητες
η αμφισβήτηση του «άντρα-αγωνιστή» και του «άντρα-κουβαλητή» στον περιοδικό τύπο

Η είσοδος και η απήχηση του μοντέρνου, για τα ήθη των ελληνικών 80’s,  «κυριλέ» πορνο-
περιοδικού Playboy είναι ένας δείκτης της ανανέωσης του σεξισμού στην Ελλάδα την ε-
ποχή εκείνη. Οι άντρες στους οποίους απευθυνόταν το Playboy τη δεκαετία του 1980, ά-
ντρες των μεσαίων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας οι οποίοι άρχισαν να κολυμπούν 
στις χαρές του ατομισμού, του «στυλ», της συστηματικής ενασχόλησης με το σώμα, είναι 
το κοινωνικό υπόστρωμα που εκπαίδευσε και την επόμενη γενιά στην κουλτούρα των α-
νέκδοτων με τις ξανθιές ή τις «Ρωσίδες πουτάνες», στην απαξίωση του φεμινισμού, στην 
περιφρόνηση των γυναικών που δεν συμμορφώνονται στα νέα πρότυπα ομορφιάς. Οι ά-
ντρες που γαλουχήθηκαν στις αξίες του γρήγορου πλουτισμού τη δεκαετία του 1980 εί-
ναι οι άντρες που τη δεκαετία του 1990 είναι πλέον έτοιμοι, αυτοί και οι απόγονοί τους, 
να επεκτείνουν τη σεξουαλική τους επιβολή και να χρηματοδοτήσουν την καταναγκαστι-
κή πορνεία χιλιάδων ανατολικοευρωπαίων γυναικών. Με λίγα λόγια, τη γενεαλογία του 
σύγχρονου σεξισμού και βιασμού θα την εντόπιζε καμιά σε εκείνη τη δεκαετία του 1980.
Κατά τη γνώμη μας, το κείμενο που αναδημοσιεύουμε εντοπίζει εύστοχα τις αλλαγές 
στους «ανδρισμούς» μέσα στη δεκαετία του 1980. Αλοίμονο, καμιά δεν μπορεί να κατη-
γορήσει τους πασοκους διανοούμενους για έλλειψη αντιληπτικής ικανότητας. Φυσικά, τα 
συμπεράσματά στα οποία καταλήγουν παραμένουν για εμάς αμφιλεγόμενα, αλλά γι’ αυτό 
μιλήσαμε στην αρχή.
Κι ένα τελευταίο: έχει ενδιαφέρον που από τη διεύθυνση και τις στήλες του Playboy πα-
ρήλασαν λαμπρά πρόσωπα της τότε «ανανεωτικής Αριστεράς», τα οποία σήμερα θα τα 
βρει καμιά μέσα στο στελεχικό δυναμικό του Συριζα. Ο διευθυντής για ένα διάστημα του 
Playboy, Ανταίος Χρυσοστομίδης, ήταν μέχρι πρότινος εξέχων στέλεχος του Συριζα, και 
όταν απεβίωσε τον περασμένο Αύγουστο ελάχιστα άρθρα κατέγραψαν κριτικά αυτό το 
«μυστήριο» πέρασμά του από το περιοδικό-κορωνίδα του σεξισμού. Βέβαια, καθόλου μυ-
στήριο δεν υπάρχει εδώ: η δεκαετία του 1980 ήταν η δεκαετία που η αριστερά γίνεται ως 
κόμμα αλλά και ως φυσικά πρόσωπα κράτος. Η λεγόμενη ανανεωτική Αριστερά είχε πρω-
τοστατήσει σε πολλές φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις μέσα στη δεκαετία του 1980. Σε αυ-
τήν άλλωστε χρωστάμε την έλευση της ιδιωτικής τηλεόρασης στην Ελλάδα (την ψήφισε 
παρέα με τη νδ το 1989), δικά της πρόσωπα στελέχωσαν κανάλια και τηλεοπτικές σειρές. 
Κοινώς, η κυριαρχία του lifestyle στην Ελλάδα με όλα τα παρεπόμενα, είχε μπόλικη κοκ-
κινο-ροζ συμβολή.
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Πωλίνα (12/’87), Άντζελα Δημητρίου (4/’88), Μάρω Κοντού (12/’88). 
Η κυκλοφορία του περιοδικού κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα όλα τα επόμενα χρό-

νια της δκεαετίας με πτωτική τάση. Το 1990 η μέση κυκλοφορία του είχε πέσει στα 
39.366 αντίτυπα. Η αξιοπρόσκετη επιτυχία οφείλεται σε μια σειρα αιτίες. Πρώτον, 
ήταν ο πρώτος τίτλος lifestyle αντρικού περιοδικού που εκδόθηκε και στην Ελλάδα 
ο οποίος έφερε ένα διεθνές brand name με μεγάλη ιστορία και αναγνωρισιμότητα. 
Δεύτερον, ήταν το έντυπο που γρηγορότερα προσφέρθηκε να καλύψει το «κενό» που 
υπήρχε στην αγορά αντρικών περιοδικών ανάμεσα στους τίτλους «σκληρού πορνό» 
των περιπτέρων της Ομόνοιας και τα πολιτικά-οικονομικά έντυπα όπως ο Οικονομι-
κός Ταχυδρόμος. Τρίτον, το επιτελείο του έγκαιρα και επιτυχημένα διέβλεψε τα όρια 
της ανεκτικότητας της ελληνικής κοινωνίας. Το ελληνικό Playboy ήταν τολμηρό στα 
μέτρα ακριβώς που μπορούσε να αντέξει ο έλληνας αναγνώστης χωρίς να στιγματί-
ζεται ως καταναλωτής-χρήστης πορνογραφικού υλικού.

Το Status, «περιοδικό που απευθύνεται στον άνδρα που αγωνίζεται, δημιουργεί και 
παράγει» όπως σημειώνεται στο πρώτο τεύχος, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του ’88 με 
εκδότη και διευθυντή τον Αντώνη Λυμπέρη. Γνώρισε μεγάλη απήχηση σε ομάδες α-
ναγνωστών με παρεμφερή χαρακτηριστικά με το έντυπο του Λεσυέρ, σημειώνοντας 
όμως μικρότερη επιτυχία στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, αλλά και στις γυ-
ναίκες, καθώς, μόνο 11% του αναγνωστικού κοινού του Status δήλωνε γένους θη-
λυκού, σε αντίθεση με 20% στην περίπτωση του Playboy. Eπίσης, στα πρώτα χρόνια 
κυκλοφορίας του το Status, που ποτέ δεν πλησίασε τις πωλήσεις του Playboy, μένο-
ντας σε κυκλοφορίες κοντά στα 20.000 τεύχη, δεν περιλάμβανε στην ύλη του γυμνές 
φωτογραφήσεις.

Οι ομοιότητες των δύο εντύπων είναι πάντως σημαντικές. Αμφότερα προέβαλαν 
νέες για τον ελληνικό χώρο αναπαραστάσεις για τους ανδρισμούς που έρχονται σε 
αντίθεση με αντίστοιχες άλλες, παραδοσιακές και στενά συνδεδεμένες με το πρότυ-
πο του «άντρα-κουβαλητή» και οικογενειάρχη που υπηρετούσε η πρωταρχική σημα-
σία του γάμου, τους οικογενειακού θεσμού και της τεκνοποιίας. Ο αντρικός Τύπος της 
δεκαετίας του 1980 αμφισβήτησε έντονα αντίστοιχης υφής ιεραρχίες προβάλλοντας 
νέες προτεραιότητες: επαγγελματική επιτυχία, γρήγορος πλουτισμός, επιδεικτική κα-
τανάλωση, έμφαση στη σημασία της εξωτερικής εμφάνισης και «νομιμοποίηση» του 
αντρικού ναρκισσισμού, έντονη σεξουαλική δραστηριότητα, επιδοκιμασία της υπέρ-
βασης των ταμπού και της συστηματικής εναλλαγής γοητευτικών παρτενέρ, ποιοτική 
διασκέδαση, εξωτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, συστηματική ενασχόληση με την σω-
ματική αισθητική και υγεία. Επιπρόσθετα, οι καινούριες αναπαραστάσεις προωθού-
σαν ανδρισμούς σε αρμονία με το αναδυόμενο κλίμα του ενδυναμωμένου οικονο-
μικού ατομικισμού (του οποίου η μορφή του εργαζόμενου στη χρηματιστηριακή α-
γορά αποτελεί την κορωνίδα) και σε απόσταση από το μοντέλο του «άντρα-επανα-
στάτη» που επιδιώκει την κοινωνική ανατροπή και τη συμμετοχή στη μαζική δράση 
και του οποίου η μαχητική και ενίοτε μιλιταριστική αρρενωπότητα διαμόρφωσε πυ-
κνά την εικόνα των νέων αντρών της Μεταπολίτευσης. Με άλλα λόγια, η «επιτυχία» 
που συνεπάγεται αυξημένη αποδοχή από το άλλο φύλο και «προνομιακή πρόσβαση» 
στον κόσμο του εύκολου σεξ και των όμορφων γυναικών αποσυνδέεται από τις ηγε-
μονικές αντρικές ταυτότητες της πρώτης μεταπολιτευτικής περιόδου, όπως του «φοι-

τητή», του «συνδικαλιστή», του «αγωνιστή», και επισυνάπτεται σε αντίστοιχες, καινο-
φανείς στην ελληνική πραγματικότητα, όπως  του «τεχνοκράτη» ή του «γιάπη». Ενδει-
κτικό της αποκοπής του κυρίαρχου αντρικού προτύπου από την πολιτική δραστηριό-
τητα είναι ότι ο πρώτος πολιτικός που δέχτηκε να παραχωρήσει συνέντευξη στο Play-
boy  τον Φεβρουάριο του ’86 ήταν ένας πολιτικός με «αμιγώς εκσυγχρονιστικό» προ-
φίλ εκείνα τα χρόνια, ο Μιλτιάδης Έβερτ.

Προς το τέλος της δεκαετίας, πάντως, τα δύο περιοδικά φιλοξένησαν πολιτικούς 
απ’ όλους σχεδόν τους πολιτικούς χώρους: συνεντεύξεις του Λεωνίδα Κύρκου στο 
Playboy στις παραμονές των εκλογών του ’89 (που μάλιστα αποτέλεσε «κόκκινο πανί» 
για τις αριστερές φεμινιστικές οργανώσεις της εποχής) ή του Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη και του Ανδρέα Παπανδρέου στο συντάκτη του Status Θανάση Λάλα την άνοιξη 
του ’90 πιστοποιούσαν τη γρήγορη ένταξη των εντύπων σε ένα αναγνωρίσιμο είδος 
δημοσιογραφίας, καθώς και την αποδυνάμωση τους αμιγώς καταναλωτικού χαρα-
κτήρα τους. Άλλωστε, πολλά γνωστά ονόματα της δημοσιογραφίας συνεργάστηκαν 
μαζί τους όπως οι Γιάννης Καλαμίτσης, Ζάχος Χατζηφωτίου, Μανόλης Μαυρομμάτης, 
Γιώργος Τράγκας, Στέλιος Κούλογλου, Θανάσης Παπανδρόπουλος.

Ως προς τη διαμόρφωση της ύλης των δύο περιοδικών αξίζει να σημειωθούν οι 
θεματολογικές ρήξεις με το στερεότυπο του «σκληρού αρσενικού» και εικόνες αντρι-
προσωπευτικών μορφών ανδρισμού που δεν προσδιορίζονται από την παραδοσι-
ακή εξουσιαστική εικόνα και τη σωματική ρώμη, ακόμα κι εάν αναπράγουν αλλιώς 
τους μηχανισμούς αντρικής κυριαρχίας. Για τους «νέους άντρες» η χρησιμοποίηση 
καλλυντικών δεν είναι ντροπή· η ενασχόληση με τη γυμναστική, την υγιεινή διατρο-
φή, τη μόδα, αλλά και τις σεξουαλικές και συναισθηματικές ανάγκες της συντρόφου 
δεν είναι στίγματα, ούτε χαρακτηριστικά αντρών που είναι «λιγότερο άντρες», αλλά 
προτερήματα για όσους συμβαδίζουν με τη «νέα εποχή» που τα έντυπα ισχυρίζονται 
ότι εκφράζουν. 

Η επιτυχία αυτών των ιδεολογικά αμφιλεγόμενων αναγνώσεων του ανδρισμού δεν 
είναι, ωστόσο, ιστορικά απροσδόκητη. Οι προβαλλόμενες εικόνες συμβάδιζαν με μετα-
σχηματισμούς που επιτελούνταν στο πεδίο των έμφυλων σχέσεων. Ο ενισχυμένος ρό-
λος των γυναικών στη δημόσια σφαίρα, που εκφράστηκε δυναμικά μέσω της δυναμι-
κότερης εισόδου τους στην αγορά εργασίας και την ανώτερη εκπαίδευση, όσο και μια 
σειρά αλλαγές τις οποίες προώθησαν οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου κατο-
χυρώνοντας μια τυπική αλλά διευρυμένη ισότητα των φύλων και βελτιώνοντας την κοι-
νωνική θέση των γυναικών είχαν ήδη αμφισβητήσει την παραδοσιακή γυναικεία συν-
θήκη της ετερονομίας και της υποταγής της στα καθήκοντα ιδιωτικού χώρου.

Η απήχηση όμως των δύο περιοδικών δεν οφείλεται σε αντανακλαστική αντιμε-
τώπιση των εξελίξεων στο πεδίο των γυναικείων ταυτοτήτων. Περισσότερο οφείλε-
ται στην ικανότητά τους να καλύψουν ανησυχίες σημαντικού μέρους μιας καινούρ-
γιας γενιάς αντρών, εξ ολοκλήρου γαλουχημένης στο περιβάλλον αφθονίας και στα-
θερότητας της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, εντός του οποίου πλέον πολλές διαθέ-
σιμες εκδοχές «ανδρικού εσύ» έδιναν μάχη για την ηγεμονία. Σε μια εποχή δυναμικής 
συνύπαρξης πολλαπλών αντρικών ταυτοτήτων, η πρωτοκαθεδρία του προτύπου του 
«άντρα-κουβαλητή» και πατέρα είχε τεθεί σε –μερική έστω- αμισβήτηση. 

Παναγιώτης Ζεστανάκης

Λεζάντα (δική μας):
Η ιστοσελίδα του Playboy εν έτει 2016: Η αμφισημία 
μας άφησε χρόνους. Η απενοχοποίηση του σεξιστικού 
κυνισμού βασιλεύει: «έχω προσπαθήσει πολλές φορές 
πλαγίως να την πείσω να κάνει πλαστική στήθους. Πώς 
να την πείσω;»


