
27

Ψη�ίδες �νήμης από το �ρχείο 71 

το περιοδικό ςκούπα εκδό-
θηκε πρώτη φορά το Γε-
νάρη του 1979. οι συντά-

κτριες του περιοδικού αντιλαμ-
βάνονταν ότι η ιατρική, η βιο-
λογία, η ψυχανάλυση είναι επι-
στήμες εχθρικές προς τη γυναί-
κα και ότι χρειαζόταν ένα ισχυρό 
γυναικείο κίνημα για να χτυπηθεί 
ο κυρίαρχος λόγος για τις γυναί-
κες. ςτο συγκεκριμένο άρθρο κα-
ταπιάστηκαν με τον λόγο που ε-
ξέφραζαν οι εφημερίδες της επο-
χής για τις γυναίκες και το γυναι-
κείο κίνημα. Έπειτα από τη συ-
γκέντρωση υλικού διαπίστωσαν 
ότι δίπλα στις «κλασικές» γυναι-
κείες στήλες για το σπίτι, την ο-
μορφιά, την οικογένεια, (οι ο-
ποίες ποτέ δεν έλειψαν), πλέ-

ον εμφανίζονταν άρθρα με θέμα-
τα όπως η ισότητα, η θέση των 
γυναικών, το γυναικείο κίνημα. 
αλλά, αλίμονο, τα συγκεκριμέ-
να άρθρα όχι μόνο ήταν εχθρικά 
προς τις γυναίκες, αλλά ήταν και 
παραπλανητικά και κακογραμμέ-
να. Διαβάζοντας, λοιπόν, αυτό το 
άρθρο καταλαβαίνουμε ότι πρώ-
τον, το γυναικείο κίνημα δεν περ-
νούσε απαρατήρητο από τα αφε-
ντικά και επίσης ότι ήδη είχε αρ-
χίσει να αρθρώνεται εκ νέου ο κυ-
ρίαρχος λόγος για τις γυναίκες εν-
σωματώνοντας αλλά και ταυτό-
χρονα λοιδορώντας τον λόγο του 
γυναικείου κινήματος. Όπως ανέ-
φεραν και οι ίδιες οι συντάκτρι-
ες του περιοδικού «ςτην Ελλά-
δα η γυναικεία αμφισβήτηση πα-

ρουσιάζεται μέσα από τον παρα-
μορφωτικό φακό των μέσων ενη-
μέρωσης, άλλοτε σαν ένα κακό 
προς αποφυγή, σημάδι διαφθο-
ράς μιας ανεκτικής κοινωνίας κι 
άλλοτε σαν ένα καινούργιο –και ι-
διαίτερα προσοδοφόρο- μοντέλο 
προς μαζική κατανάλωση». Κλεί-
νουν μάλιστα το άρθρο σχολιάζο-
ντας τον τρόπο με τον οποίον α-
ναφερόταν στον κυρίαρχο λόγο 
το κίνημα, ως κάτι εξελικτικό και 
γραμμικό, το οποίο θα δώσει στη 
θέση του στο νεοφεμινισμό και 
το μεταφεμινισμό. Ήδη λοιπόν 
από τότε οι γυναίκες που εμπλέ-
κονταν με τα κινήματα έβλεπαν 
πόσο εχθρική ήταν αυτή η άποψη 
για τις γυναίκες και πόσο χρήσιμη 
για τα αφεντικά.

δ
ιαβάζοντας τις εφημερίδες μέρα με τη μέρα είχαμε την αίσθηση ότι μια έντονη με-
τριότητα, αν όχι τίποτα άλλο, ήταν το κύριο χαρακτηριστικό των κειμένων που δη-
μοσιεύονται σε αυτές σχετικά με τη γυναικεία υπόθεση. Αυτή η αίσθηση ήταν που 
μας έκανε να κοιτάξουμε αυτό το θέμα από κάπως πιο κοντά. Έτσι λοιπόν συγκε-

ντρώσαμε τα σχετικά αποκόμματα μερικών μηνών και τα απλώσαμε στα μερικά τετραγωνικά 
ενός δωματίου. Η θέα τους και μόνο μετέτρεψε γρήγορα τη γεύση της μετριότητας σε ασυ-
γκράτητη ναυτία. Στη συνέχεια, η παρατήρηση της σύνθεσης της σχετικής σελίδας  -όταν α-
φιερώνεται ολόκληρη σελίδα-, του συνδυασμού των θεμάτων, της εικονογράφησης ή των α-
περίγραπτων τίτλων που αιωρούνται πάνω από ασήμαντα κείμενα μετέτρεψαν την ασυγκρά-
τητη ναυτία σε ασυγκράτητη οργή για την οικτρή λεηλασία και χρησιμοποίηση ενός γόνιμου 
προβληματισμού και ενός μοναδικού κινήματος, του φεμινιστικού.

Κάποτε, όχι και πολύ παλιά, οι σελίδες, οι στήλες, οι γωνιές που οι εφημερίδες αφιέρωναν στις 
γυναίκες έλεγαν καθαρά το όνομά τους. Ονομάζονταν δηλαδή, σελίδα, στήλη ή γωνιά της γυ-
ναίκας και του απαραίτητου συμπληρώματός της, του παιδιού. Όσο για το περιεχόμενο, ήταν κι 
αυτό χωρίς εκπλήξεις: λίγο μόδα, λίγο ομορφιά, καμία συνταγή μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής, 
ιδέες για ψώνια και πάντα κάτι για το παιδί. Αυτή η λίγη, «ειδική» σε σχέση με τη συνολική, ύλη 
που αφιερωνόταν στη γυναίκα δεν εξηγείται παρά μόνο από το γεγονός ότι η εφημερίδα ήταν έ-
ντυπο που απευθυνόταν στους άντρες. Χωρίς αυτό να έχει πάψει να είναι αλήθεια, μια και τίπο-
τα δεν συνέβη ακόμη που να ανατρέπει ριζικά την τάξη των πραγμάτων (παρόλα όσα λέγονται), 
κάποια αλλαγή μεσολάβησε όχι όμως στα πράγματα αλλά στους χαρακτηρισμούς. Οι σελίδες και 
οι στήλες μόνιμες ή ευκαιριακές που τώρα πια φιλοξενούν θέματα που αφορούν τις γυναίκες α-
ποφεύγουν να πουν το όνομά τους και χρησιμοποιούν χαρακτηρισμούς που δείχνουν να «σπά-
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νε» τις παραδοσιακές και να συμφιλιώνουν παραδοσιακά αντιφατικές κα-
τηγορίες. Ενδιαφέρον παράδειγμα σελίδας του Κυριακάτικου Βήματος ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ή ο τίτλος της στήλης που για ένα διάστημα δημοσί-
ευε η ΑΥΓΗ: Ενδιαφέρει τη γυναίκα και τον άντρα.

Οι απόηχοι της ύπαρξης και της δράσης του φεμινιστικού κινήματος 
στην Ευρώπη και στην Αμερική αλλά και η περιορισμένη και σποραδική 
ντόπια παρουσία του ανάγκασαν τις εφημερίδες, ιδίως αυτές που θεωρούν 
τον εαυτό τους προοδευτικό, να εκσυγχρονίσουν κάπως τα θέματά τους 
για τις γυναίκες. Έτσι τώρα πια πλάι στα παλιά καλά καθιερωμένα θέματα 
(ομορφιά, μόδα, νοικοκυριό, παιδιά) που κάθε άλλο παρά εγκαταλείφθη-
καν, εμφανίζονται και μερικά άλλα που δυσκολευόμαστε να κατατάξου-
με γιατί τα κριτήρια επιλογής τους προς δημοσίευση δεν φαίνεται να είναι 
άλλα από το να ηχούν «μοντέρνα» και να προσφέρονται για εντυπωσιακό 
τίτλο. Σε συντριπτικό ποσοστό πρόκειται για άρθρα «παρμένα» στην τύχη 
από δυτικοευρωπαϊκές και αμερικάνικες εφημερίδες και περιοδικά της ί-
διας προέλευσης που σπάνια αναφέρονται. Το ίδιο σπάνια υπογράφονται 
από τους αρχικούς συντάκτες. Το πιο συνηθισμένο είναι να δημοσιεύονται 
ανυπόγραφα. Οι μεταφράσεις δείχνουν καμωμένες στο πόδι και συχνά πε-
ριέχουν φράσεις εντελώς ακατάληπτες.

Διαβάζοντας αυτά τα κείμενα που τελικά δεν ξέρουμε αν και κατά πόσο 
έχουν υποστεί και άλλες περιπέτειες εκτός από τη μεταφραστική, κάθε 
άλλο παρά έχουμε την αίσθηση ότι προάγεται η γυναικεία υπόθεση. Αντί-
θετα διαστρεβλώνεται συνειδητά ή ασυνείδητα και υποβαθμίζεται με τον 
ίδιο τρόπο. Κακόγουστοι, χυδαίοι, παραπλανητικοί και άσχετοι πολλές φο-
ρές με το περιεχόμενο τίτλοι που τίποτε άλλο δεν επιδιώκουν από τον εντυ-
πωσιασμό, κοσμούν κείμενα που η συμβολή τους στη γενική σύγχυση εί-
ναι αξιέπαινη. Εάν μαϊμούδες ή ποντίκια που με τόση ανιδιοτέλεια προσφέ-
ρονται συνήθως για διάφορες επιστημονικές έρευνες μπορούσαν να υπο-
βληθούν σε ένα τεστ που θα επέβαλε την καθημερινή ανάγνωση των δη-
μοσιευμάτων του ελληνικού, προοδευτικού, παρακαλώ, τύπου πάνω στο 
γυναικείο πρόβλημα, θα βλέπαμε πόσο υποβοηθητικά είναι τα δημοσιεύ-
ματα αυτά στη δημιουργία σχιζοφρενικών καταστάσεων στα όντα που ε-
πιδίδονται συστηματικά στην ανάγνωσή τους. Γιατί ενώ τη μια μέρα το γυ-
ναικείο κίνημα εμφανίζεται να προελαύνει ακάθεκτο προς την πλήρη και ο-
ριστική επιτυχία των επιδιώξεων του, την άλλη μέρα το βρίσκουμε να υπο-
χωρεί μπροστά στη θαυμαστή επάνοδο της σέξι γυναίκας. Αν ρωτάτε για 
τον τίτλο που μας πληροφορούσε για αυτήν την επάνοδο ήταν ο ιδιαίτε-
ρα κομψός: Ζήτω το … σκίσιμο. Τον θριαμβευτικό αυτό τίτλο που εκθειάζει 
την επιταγή της φετινής μόδας με χοντροειδή υπονοούμενα και διφορού-
μενα, ακολουθεί άρθρο που μεταξύ άλλων λέει: Αφού είχε ξεχαστεί για αρκε-
τά χρόνια διωγμένο από τα ατημέλητα μπλου-τζηνς που οι χειραφετημένες και 
απελευθερωμένες γυναίκες φορούσαν για να κρύψουν τη θηλυκότητα τους, 
το σκίσιμο επανέρχεται θριαμβευτικά και σε … αβυσσαλέο ύφος. Τώρα όμως 
που οι γυναίκες κέρδισαν αρκετές μάχες στον πόλεμο για την ισότητά τους με 
τους άνδρες, σκέφτηκαν ότι ήρθε και πάλι η ώρα να δείξουν τα θέλγητρά τους 
χωρίς πια να θεωρηθούν απλά και μόνο σκεύη ηδονής. Ζήτω, λοιπόν, το σκίσι-
μο… (ΤΑ ΝΕΑ, Ιούνιος 79).

Η ίδια εφημερίδα μέσα στον ίδιο μήνα, τον Ιούνιο του 79, σε επίσης ανυ-
πόγραφο άρθρο, λονδρέζικης προέλευσης – το προηγούμενο προερχόταν 
από την Νέα Υόρκη- λέει κάτω από τον υπέρτιτλο: Τα προβλήματα δεν έχουν 
λυθεί και στις προηγμένες χώρες και τίτλο Η καταπίεση της γυναίκας δεν έχει 
πατρίδα, φιλοδοξεί να μας πληροφορήσει για την κατάσταση των γυναικών 
στην Ιρλανδία. Ομολογουμένως δεν καταλαβαίνουμε και πολλά πράγματα 
ούτε για τη  κατάσταση των γυναικών ούτε για τις ενδεχόμενες αντιδράσεις 
τους. Αυτό όμως δεν εμποδίζει το κείμενο να είναι ένα θαυμάσιο δείγμα 
του ταλέντου που διαθέτει ο καθημερινός ελληνικός τύπος στην ενίσχυση 
της διανοητικής νωθρότητας και στον εθισμό του αναγνωστικού κοινού σε 

αλλοπρόσαλλη πληροφόρηση. Πώς αλλιώς μπορεί να ερμηνευτεί το από-
σπασμα που ακολουθεί και που προέρχεται από το παραπάνω άρθρο; Η α-
παγόρευση της χρήσης των αντισυλληπτικών έχει σαν επακόλουθο ότι πολλές 
γυναίκες μένουν έγκυες (παρένθεση δική μας: Μη μου πείτε ότι δε σας θυ-
μίζει αυτόν που ένα τέταρτο πριν πεθάνει ήταν ζωντανός!). Στην περίπτωση 
που δεν είναι παντρεμένες και το παιδί θεωρηθεί εξώγαμο, η κοινωνική απομό-
νωση που υφίσταται είναι απερίγραπτη. Έχει παρατηρηθεί ότι πολλές γυναίκες 
κάτω από την πίεση τεραστίων ψυχολογικών προβλημάτων αναγκάστηκαν να 
αυτοκτονήσουν. Σε περίπτωση που μια έγκυος γυναίκα επιθυμεί να αποβάλει 
το παιδί, απαραίτητη προϋπόθεση είναι μαζί με την έκτρωση να της γίνει και 
στείρωση, ώστε να μην είναι σε θέση να συλλάβει ξανά. (ΤΑ ΝΕΑ 5/6/79). Εν 
τη εννοία, λοιπόν, του νοήματος ότι το νόημα είναι η διάδοση της ανοησί-
ας από τις στήλες έγκυρων εφημερίδων, ιδίως όταν τα άρθρα αφορούν τις 
γυναίκες που έτσι κι αλλιώς δεν πολυκαταλαβαίνουν, δε βαριέσαι, φαίνεται 
να σκέφτονται (;) αυτοί που αποφασίζουν τη δημοσίευση τέτοιων άρθρων.

Άλλο όμως είναι να γίνεται αφελής και απλοϊκή αντιμετώπιση των θεμά-
των και να ενθαρρύνεται ο παιδισμός και να διαβάζεις κείμενο πλήρως α-
καταλαβίστικο, όπως: Η απογραφή στις εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας που έγινε το 1976 έδειξε ότι ο πληθυσμός τους είναι 258.770.000 κάτοι-
κοι. Ο ανδρικός πληθυσμός στο σύνολό του είναι περισσότερος. Και συμβαίνει 
αυτό, διότι ασφαλώς είναι περισσότερες οι γεννήσεις των αρρένων, αλλά και α-
κόμη αν οι περισσότεροι άρρενες επιβιώσουν τους δύσκολους πρώτους δώδε-
κα μήνες της ζωής τους, τότε διατηρούν σταθερά την υγεία τους, και γι αυτό το 
λόγο, τα αγόρια είναι περισσότερα από τα κορίτσια, σε γενική κλίμακα. Μάλι-
στα τα πρωτεία τα έχει η Ιρλανδία από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας. (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 9/10/79). Το παραπάνω προέρχεται από άρθρο (κάτι 
τέτοιο) – ανυπόγραφο πάντα- που έχει τον πολεμοχαρή τίτλο: Η βιολογική 
μάχη των δύο φύλων. Το περί ου ο λόγος άρθρο αρχίζει με το καίριο ερώτη-
μα: Η βιολογία είναι ίση απέναντι στα δύο φύλα; Αν όμως σταματούσα εδώ 
θα σας στερούσα την απόλαυση που θα αντλήσετε διαβάζοντας τα εξής: 
αν έχει κανείς τη διάθεση να κάμει αντιπολίτευση και να υπερασπιστεί τη 
θέση των γυναικών θα απαντήσει αρνητικά: -όχι δεν είναι. Αν βέβαια έχου-
με υπερασπιστές που γράφουν όχι πλέον στο πόδι αλλά με το πόδι, τότε τι 
τους θέλουμε τους αντιπάλους;

Δεν πρόκειται πάντως να συνεχίσουμε εκθέτοντας την πλούσια συλλογή 
μας από αριστουργηματικά δείγματα δημοσιογραφικής δεινότητας γύρω 
από το φεμινισμό. Όσες εφημερίδες δεν έχουν την τιμή να δουν έστω και 
ένα δείγμα του ενδιαφέροντός τους για το φεμινισμό να αναφέρεται αυτή 
τη φορά, ας μη χαρούν ούτε να λυπηθούν γιατί η παράλειψη δεν οφείλεται 
παρά μόνο σε τυχαίο γεγονός.

Με αφορμή τα παραπάνω θα θέλαμε να θυμίσουμε ότι τα κακογραμμέ-
να κείμενα, οι «εφετζίδικοι», παραπλανητικοί ή διαστρεβλωτικοί τίτλοι, η 
κακόγουστη ή κρυπτοπορνό εικονογράφηση, το ιδεολογικό αλαλούμ των 
κειμένων δεν προσφέρουν καμία υπηρεσία στη γυναικεία υπόθεση στην 
περίπτωση φυσικά που υπάρχει παρόμοια πρόθεση. Το φεμινιστικό κίνη-
μα, η θεωρία που επεξεργάζεται, τα ρεύματα σκέψης που τα διαπερνούν, 
οι απόψεις που συγκρούονται στα πλαίσιά του δεν είναι ούτε εκτός τόπου 
και χρόνου ούτε έξω από κάποια κοινωνικά πλαίσια και κάποιες συγκυρί-
ες. Δεν απογειώνεται ούτε κατακρημνίζεται από τη μια μέρα στην άλλη και 
το κυριότερο δεν ακολουθεί ευθύγραμμη πορεία μεταβαίνοντας νομοτε-
λειακά στο νεοφεμινισμό και από κει στο μεταφεμινισμό και δεν ξέρουμε 
που αλλού ακόμη, για να προσφέρει αβασάνιστα και ευκολοχώνευτα κατε-
βατά στις μεσαίες σελίδες των εφημερίδων ανάμεσα στις επιστημονικές α-
νακαλήψεις, τις ιατρικές συμβουλές θεραπείας με νερό του Καματερού και 
το ποδόσφαιρο. 

Μαρίνα Παπαγιαννάκη
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