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Πρέπει να γράψουμε νέο σενάριο του ανδρισμού; 

με τα οικιακά. Αυτές οι ανατροπές παίρνουν εδώ ονόματα όπως, «απώλεια της ανδρι-
κής ταυτότητας», «ανδρικές ανασφάλειες», «κλονισμός του ανδρισμού». Βρε τι πάθα-
νε οι λεβέντες!

Η ανατροπή των ρόλων που έφερνε η γυναικεία χειραφέτηση  μέσα στην οικογένεια 
ήταν ήδη ορατή και άκρως τρομακτική για τους άντρες-συζύγους-εραστές. Ο κλονι-
σμός του έμφυλου καταμερισμού της εργασίας από την κουζίνα μέχρι το κρεβάτι, το γε-
γονός ότι οι γυναίκες έπαψαν να το βουλώνουν μπροστά στον Αφέντη, ήταν η μεγαλύ-
τερη προσβολή που είχε δεχτεί το κυρίαρχο αντρικό πρότυπο στη νεότερη ιστορία της 
Ελλάδας. Γι΄αυτό και οι πρώτες αντρικές άμυνες ήταν η λοιδωρία των φεμινιστριών και 
η κατηγορία πως ο φεμινισμός σκοπεύει να υποτάξει τους άντρες στις γυναίκες. Από κει 
κατάγεται τούτο το ιδεολόγημα που βαστάει άλλωστε μέχρι τις μέρες μας .

Στο άρθρο τούτο, τόσο ο αναγνώστης που στέλνει επιστολή στην στήλη της εφη-
μερίδας όσο και η συντάκτρια που του απαντά συμφωνούν σε ένα πράγμα: οι γυναί-
κες δεν ξέρουν ακριβώς τι θέλουν, κάποιες θέλουν τους άντρες έτσι και μετά γκιουβέ-
τσι, στο μεταξύ οι εποχές αλλάζουν, άρα δεν βλάπτει πού και πού να φοράει ποδιά και 
ο Αφέντης. Πάντως, δεν μπορείτε να πείτε. Τούτη η αντίληψη επιβιώνει σαν δεινόσαυ-
ρος μέχρι τις μέρες μας. Και το παραδοσιακό σενάριο του ανδρισμού εδώ που τα λέμε 
δεν τα πάει κι άσχημα.  
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Αντί να αναδημοσιεύσουμε, όπως συνηθίζουμε σε τούτη τη στήλη, κάποιο άρθρο, προκή-
ρυξη ή μπροσούρα από το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα της περιόδου 1975-1985, θα πα-
ραθέσουμε αυτή τη φορά ένα άρθρο που γράφτηκε το 1979 στην εφημερίδα «το Βήμα της 
Κυριακής» με τίτλο: «Πρέπει να γράψουμε νέο σενάριο του ανδρισμού;». Η συγκαλυμμένη 
αγανάκτηση του τίτλου εξηγείται στο περιεχόμενο του άρθρου: οι φεμινίστριες κλόνισαν το 
ανδρικό πρότυπο, οι άντρες δεν ξέρουν πια πώς να φερθούν στις γυναίκες, στους συζύγους 
δεν αρέσει η κουζίνα και το ξεσκάτισμα, και όταν αναγκάζονται να ασχοληθούν με αυτά τα 
οικιακά καθήκοντα τους πιάνουν οι ντροπές. Τι θα γίνει; Πρέπει να γραφτεί νέο σενάριο του 
ανδρισμού (ή μήπως να παραμείνουμε στο παλαιό και παραδοσιακό); 

Σκεφτήκαμε πως τούτο το άρθρο έχει στοιχεία αρκετά ενδεικτικά της αναταραχής που 
προκάλεσαν οι φεμινίστριες στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Καταρχάς, μια εφημερίδα 
εμβέλειας... Βήματος είναι αναγκασμένη να διαθέτει πλέον γυναικεία στήλη και μάλιστα 
με το όνομα «στο σπίτι και στο δρόμο», συνέπεια του γεγονότος ότι οι γυναίκες δεν ασχο-
λούνται πλέον μόνο με το άμισθο νοικοκυριό, αλλά έχουν βγει έξω από τους τέσσερις τοί-
χους και διεκδικούν παρουσία στο δημόσιο χώρο και οικονομική ανεξαρτησία. Κατά δεύ-
τερον, το άρθρο αναδεικνύει (από μια εχθρική για τις γυναίκες σκοπιά) τις ανατρεπτι-
κές αλλαγές στις σχέσεις αντρών-γυναικών, οι οποίες πηγάζουν από αυτή ακριβώς την 
έξοδο των γυναικών από το σπίτι και την άρνηση να ασχολούνται αποκλειστικά αυτές 
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Γ ράμμα από έναν άντρα, φίλο της στήλης: «Πιστεύω», γράφει, «ότι σ’ αυτούς 
τους ταραγμένους καιρούς, ο άντρας χάνει επικίνδυνα την ταυτότητά του 
και υπεύθυνος γι΄αυτό, ως ένα βαθμό, είναι ο φεμινισμός. Ο άντρας άλλο-
τε είχε ένα αρκετά σαφές πρότυπο: Έπρεπε να είναι δυνατός, να εργάζεται 

για να συντηρεί την οικογένειά του, να είναι προστάτης των γυναικών και των παιδι-
ών, να είναι καλός στρατιώτης, έντιμος πολίτης, σκληρός για ν’ αντέχει, σοβαρός για να 
εμπνέει εμπιστοσύνη, να μπορεί να επιβάλλεται και ταυτόχρονα να είναι ευγενικός, να 
έχει την ικανότητα να κατακτά τις γυναίκες και τη ζωή…

«Μπορεί το πρότυπο αυτό να μην ήταν τέλειο, αλλά ήταν ένα πρότυπο κοινωνικά 
αποδεκτό κι ένας οδηγός στο μεγάλωμα των αγοριών. Σήμερα τέτοιο σαφές πρότυπο 
δεν υπάρχει και ο άντρας αντιμετωπίζει αμέτρητες εσωτερικές συγκρούσεις. Μια προ-
οδευτική μερίδα της κοινωνίας τον θέλει συναισθηματικό, τρωτό, μαλακό, πραγματι-
κό σύντροφο της γυναίκας, «μητρικό» πατέρα, ικανό και για το νοικοκυριό. Μια άλλη 
ακραία παράταξη  τον θέλει κομμένο και ραμμένο πάνω στ’ αχνάρια του κλασικού πα-
τριάρχη. Αλλά ανάμεσα στις  δύο αυτές παρατάξεις είναι μια άλλη μεγαλύτερη, που 
προκαλεί και τη σοβαρότερη σύγχυση. Απ΄ τη μια απορρίπτει  τον κλασικό τύπο και 
θεωρητικολογεί για έναν «καινούριο άντρα». Στην ουσία, απαιτεί απ΄ αυτόν να εκπλη-
ρώσει τις «παραδοσιακές» του υποχρεώσεις, χωρίς ν΄ ανέχεται όμως και την άσκηση 
των «παραδοσιακών» του δικαιωμάτων...

«Ξέρω μια φεμινίστρια, που ενώ πρέσβευε τον τύπο του συναισθηματικού, του τρω-
τού, εγκατέλειψε το σύζυγό της, που είχε αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά, γιατί, είπε, 
την κούρασαν. Γνωρίζω επίσης πολλές γυναίκες, που ενώ θέλουν τον άντρα τους πε-

ρισσότερο στο σπίτι, τρυφερότερο πατέρα, υποστηριχτή της δικής τους καριέρας και 
ασχολούμενο με το νοικοκυριό, παραδέχονται ότι δεν θ΄ανέχονταν να δουλεύουν αυ-
τές για να τον συντηρούν, αν η θεωρία τους γίνονταν κάποτε πράξη κι έπαιζε ο σύζυ-
γος το ρόλο της νοικοκυράς-μητέρας.

«Στο ερώτημα μου για το ποιος επιτέλους είναι ο ορισμός του σημερινού (και του 
αυριανού) άντρα μπορεί να μην είστε σε θέση να απαντήσετε. Αλλά πιστεύετε τουλά-
χιστον ότι θα μπορέσουμε να ξαναγράψουμε, πριν είναι πολύ αργά, το σενάριο του 
«ανδρισμού»; Νιώθουν οι γυναίκες την ανασφάλεια μέσα στην οποία ζουν οι άντρες 
για την ταυτότητά τους;».

Δεν είναι  υποταγή η απελευθέρωση 
Νομίζω πως ναι, οι γυναίκες –μερικές γυναίκες, τουλάχιστον- νιώθουν την ανασφάλεια 
που κατέχει τους άντρες σχετικά με τον ορισμό του «αντρισμού». Έχουν οι περισσότε-
ρες συζύγους και γιους και το θέμα τις αφορά άμεσα.

Αλλά γιατί βλέπουν οι άντρες τη γυναικεία απελευθέρωση σαν έναν οιωνό της δι-
κής τους υποταγής; Ο στόχος δεν είναι η δημιουργία ενός μονοδιάστατου άνθρωπου 
(γυναίκας ή άντρα) αλλά ενός ανθρώπου που μπορεί να βγει απ’ το καβούκι του για 
ν’ ανταμώσει τη φύση του, ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι ισχυρός και μαζί ανί-
σχυρος, τρυφερός και ταυτόχρονα ατρόμητος, ανταγωνιστικός χωρίς να είναι βίαιος, 
εξαρτώμενος από τη δύναμή του χωρίς να είναι αδιάφορος για τους άλλους, που μπο-
ρεί να κερδίζει χωρίς να υποτάσσει τις πνευματικές αξίες στον υλισμό, που έχει δύνα-
μη του χαρακτήρα, κι όχι μόνο μυική δύναμη, που δεν εκφράζεται με αλαζονεία αλλά 
που δεν είναι μια αναιμική μίμηση του άντρα (ή της γυναίκας).
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Εντάξει, είπαμε και προηγουμένως, πως το 
Βήμα της Κυριακής στα τέλη των 70’ς είναι 
αναγκασμένο να διαθέτει γυναικεία στήλη, 
αλλά ο δρόμος που πρέπει να διανύσει η 
συντάκτριά της στο γυναικείο ζήτημα είναι 
ακόμα μακρύς. Αν προσέξετε ολόκληρη τη 
σελίδα, θα δείτε μια τρανή επιβεβαίωση 
του ρητού «το παλαιό δεν έχει πεθάνει, το 
νέο δεν έχει γεννηθεί ακόμη...». Τι άλλο 
να πει κανείς όταν π.χ. το άρθρο με τίτλο 
«Όχι, η απελευθέρωση δεν μας σκοτώνει...» 
συνοδεύεται από τον υπότιτλο: «ο μύθος που 
συνδύασε την έξοδο της γυναίκας στη ζωή με 
τις καρδιοπάθειες καταρρίπτεται».

Η σημερινή τάση είναι περίπου αυτή –όχι η αντίστροφη των ρόλων. Οι γυναίκες 
θέλουν, και για τους άντρες και για τους εαυτούς τους, μια επιδέξια κίνηση ανάμεσα 
στους δύο πόλους. Ο φεμινισμός, εκτός απ΄τις πιο ακραίες τάσεις του, δε θέλησε ποτέ 
να βάλει τον άντρα στην κουζίνα και τη γυναίκα στην εξουσία. Ζήτησε μόνο να δο-
θούν οι ευκαιρίες ώστε οι γυναίκες που είναι ικανές για κάτι περισσότερο από τις οικι-
ακές εργασίας να μπορέσουν να  αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους. Και οι άντρες, που 
κατάλαβαν ότι το να κρατούν για πάντα τα σκήπτρα είναι μάταιο, να καταδεχτούν να 
μπουν και στην κουζίνα.

Έχουν κι οι γυναίκες πρόβλημα ταυτότητας   
 Οι γυναίκες έχουν κι αυτές ανάλογο πρόβλημα ταυτότητας. Πολλοί καινούριοι δρόμοι 
ανοίγονται μπροστά τους και δεν ξέρουν ποιον να ακολουθήσουν. Η διείσδυση μέσα 
απ΄ την πανοπλία του κοινωνικού χαρακτήρα είναι οδυνηρά δύσκολη, όπως πολύ 
καλά ξέρουν όσοι έχουν ασχοληθεί με την ψυχολογία. Για το αντρικό φύλο είναι ιδιαί-
τερα δύσκολη όμως, γιατί η ανατροφή τους τούς έχει σχεδιάσει ώστε να έχουν «ανδρι-
κό χαρακτήρα», να καλύπτουν δηλαδή τα στοιχεία ηπιότητας, παθητικότητας και συ-
ναισθηματισμού που επιτρέπονται στις γυναίκες. 

Άλλη δυσκολία είναι ότι η «απελεύθερωση του άντρα» δεν έχει το προσόν που έχει 
η «γυναικεία απελευθέρωση», το να υπάρχει δηλαδή ένας «δυνάστης». Η κοινωνία μας 
έκανε τον κάθε άνδρα δυνάστη του ίδιου του του εαυτού. Αν είναι δύσκολο για τη γυ-
ναίκα να πολεμήσει την άπιαστη δύναμη που την καταπιέζει, για τον άντρα είναι ακό-
μη δυσκολότερο. 

Ειδικά επειδή η επιτυχημένη απελευθέρωση έρχεται σε αντίφαση με τους ίδιους 
τους ορισμούς της επιτυχίας που ο άντρας έχει μαθεί. Όταν ο άντρας διαλύει το ρόλο 
του του δυνατού και του απρόσιτου, μοιάζει σαν να παλινδρομεί στην παιδική του ηλι-
κία. Όταν δεν τονίζει αρκετά την επαγγελματική του επιτυχία και την κοινωνική  του 
δύναμη δεν ελευθερώνεται μόνο από τις ευθύνες του, αλλά μοιάζει να στερείται, να 
πέφτει απ΄το επίπεδό του. 

Γνωρίζω κι εγώ έναν άντρα που θέλησε ν’ αποτινάξει τον παραδοσιακό του ρόλο και 
απέτυχε –και όχι γιατί είχε η γυναίκα του κάποια αντίρρηση. Είναι συγγραφέας, πολύ 
προοδευτικός άνθρωπος, που προσφέρθηκε να μοιραστεί με τη σύζυγο τις ευθύνες 
στο μεγάλωμα του νεογέννητου μωρού τους. Με πολλή λαχτάρα περίμενε τη «χαρά 
της τρυφερότητας», ώσπου το παιδί γεννήθηκε και η γυναίκα του το απόθεσε στα χέ-
ρια του για να πάει στη δουλειά της.

Δυο μήνες μετά ο φίλος μας έλεγε: «όταν οι άνθρωποι που μόλις γνωρίζω με ρωτούν 
τι δουλειά κάνω, ντρέπομαι να τους πως ότι είμαι «νοικοκυρά» και «μητέρα». Όταν 
βγάζω το μωρό περίπατο, κάνω ότι είμαι ένας πατέρας που η γυναίκα του του ανέθε-
σε να φυλάει το μωρό προσωρινά επειδή είχε λίγο χρόνο ελεύθερο. Νιώθω τύψεις που 
όλη μου η ενέργεια πηγαίνει στην ανατροφή του μικρού…».

Είναι φυσικό, ανάμεσα στην ιδέα του νέου προτύπου του αντρισμού και στην πραγ-
ματικότητα να πέφτουν σκιές. Πριν επιδοθούν οι άντρες σε ρόλους καινούργιους, πλα-
τύτερους από τον ρόλο του παραδοσιακού αντρισμού, θα πρέπει να έχουν οικονομική 
και ψυχολογική ασφάλεια και την ικανότητα να ξανααξιολογήσουν την παραδοσιακή 
σημασία της επιτυχίας – αποτυχίας.  


