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για παράδειγμα αποτελούνταν από γυναίκες που οι περισσότερες είχαν αποχωρήσει 
(απογοητευμένες προφανώς) από οργανώσεις και ομάδες της αριστεράς και του αντι-
εξουσιαστικού χώρου. Οι γυναίκες αυτές δεν ήταν πολλές σε αριθμό ούτε έκρυβαν στο 
τσεπάκι τους κάποιο αλάνθαστο εγχειρίδιο πολιτικής θεωρίας. Ένιωθαν όμως στο πε-
τσί τους και στις καθημερινές τους σχέσεις την υποτίμηση του να είσαι γυναίκα σ’ έναν 
κόσμο καπιταλιστικής πατριαρχίας. Μίλησαν για πρώτη φορά (και αν δεν το έκαναν κα-
νείς άλλος δε θα το έκανε γι’ αυτές) για τις καθόλου κοινωνικά αναγνωρισμένες αλλά 
αναγκαίες υπηρεσίες του νοικοκυριού· για το φθηνό και υποτιμημένο εργατικό δυνα-
μικό των γυναικών στην αγορά εργασίας, (φθηνό και υποτιμημένο ακριβώς επειδή εί-
ναι γυναίκες). Ενώ επιτέθηκαν στους παραδοσιακούς ρόλους, στη γυναίκα ως σεξουα-
λικό αντικείμενο και άβουλο ον, ως μητέρα, σύζυγο και πόρνη, καθώς και κατηγόρησαν 
ανοιχτά το ιατρικό κατεστημένο κλπ. Ο φεμινισμός τους (ως θεωρία και πράξη) προέ-
κυψε από τις πολύ πραγματικές υλικές σχέσεις εξουσίας μέσα στις οποίες ζούσαν, δεν 
ήταν αποτέλεσμα δηλαδή κάποιας ξενόφερτης μόδας -όπως πολλοί κακόβουλοι έσπευ-
σαν να δηλώσουν. Οι ίδιες επέμεναν στην πολιτική αναγκαιότητα ύπαρξης αυτόνομου 
γυναικείου λόγου και πρακτικής -ακόμη περισσότερο και ενάντια σ’ όσους τις κατηγό-
ρησαν για σεχταρισμό. «Γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να γίνει απελευθέρωση 
μας αυτόματα με το σοσιαλισμό που θα μας λύσει τάχα όλα μας τα προβλήματα, αλλά 
συγκεκριμένα παλεύουμε ενάντια σε δομές και θεσμούς μέσα από τους οποίους διοχε-
τεύεται και αναπαράγεται η αστική ιδεολογία και ότι από τώρα μαζί με τον οικονομικό 
αγώνα να γίνεται και η ζύμωση για την αλλαγή της συνείδησης και για να απομυθοποι-
ηθεί η κοινωνική πραγματικότητα».
      Για την ιστορία, τα καλλιστεία για την ανάδειξη της Σταρ Ελλάς τα διοργάνωνε αδι-
αλείπτως η συντηρητική εφημερίδα «Απογευματινή» υπό τη διεύθυνση των αδερφών 
Μπότση, ήδη από το 1954. Τα έσοδα από τις βραδιές των καλλιστείων δινόταν για φι-
λανθρωπικούς σκοπούς, για παράδειγμα στο Άσυλο Ανιάτων. Πάντως, τα καλλιστεία σα 
θεσμός από τη μεταπολίτευση και μετά βρισκόταν σε ύφεση (από το 1982 δε μεταδίδο-
νταν καν από την κρατική τηλεόραση) για να ξαναπάρει πάλι «τα πάνω του» στα 90ς. 
Με την είσοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης, ο Antenna του φιλοβασιλικού εφοπλιστή Κυ-
ριακού ανέλαβε τη διοργάνωση και την τηλεοπτική τους αναμετάδοση (1990 -2010).

Ψηφίδες Μνήμης από το Αρχείο 71

Το 1978 υπήρξε η ιστορική χρονιά όπου για πρώτη φορά οι φεμινίστριες του αυτόνομου γυ-
ναικείου κινήματος εν ελλάδι τόλμησαν  τη δημόσια παρουσία τους στο δρόμο: πραγματο-
ποίησαν  παρέμβαση – διαμαρτυρία έξω από το χώρο διοργάνωσης των ετήσιων καλλιστεί-
ων, στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Αθήνα. Οι ομάδες γυναικών που πήραν την πρωτοβουλία 
και οργάνωσαν αυτή την πρωτοφανή για τα έως τότε εγχώρια κινηματικά δεδομένα ήταν η 
Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών και η Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών. Παρα-
κάτω παραθέτουμε ολόκληρο το σκεπτικό της διαμαρτυρίας, που υπογράφτηκε από τις δυο 
ομάδες και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Για την απελευθέρωση των γυναικών», τον Ιού-
νιο του ίδιου έτους (με εκδότη την πρώτη ομάδα). Στο κείμενο τα καλλιστεία καταγγέλλο-
νται ως ένας καταπιεστικός θεσμός που ξεφτιλίζει συνολικά όλες τις γυναίκες. Ενώ εντάσσε-
ται σ’ ένα γενικότερο μηχανισμό καταπίεσης και εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώ-
ματος,  υποτίμησης και εκμετάλλευσης της γυναικείας σεξουαλικότητας και συγκεκαλυμμέ-
νης πορνείας. Αναφέρεται επίσης και η αντίδραση που επιφύλαξε ο τύπος στη διαμαρτυρία: 
απαξίωση, γελιοποίηση και χυδαία ειρωνεία, όχι κάτι χειρότερο δηλαδή από τα αναμενόμε-
να. Οι κοπέλες προφανώς δε μάσησαν. Τουναντίον ένας απρόσμενος σύμμαχος και μια ευ-
χάριστη έκπληξη προέκυψε στο πρόσωπο της πρώην Σταρ Ελλάς: την ώρα που ανέβαινε για 
να παραδώσει το στέμμα στη διάδοχό της, κατήγγειλε το θεσμό των καλλιστείων και εν συ-
νεχεία έκαψε την κορδέλα της.
       Η ιστορική και πολιτική σημασία αυτής της παρέμβασης έξω από το Χίλτον, έγκειται 
κυρίως στο ότι για πρώτη φορά γυναίκες, μακριά και έξω από τα κόμματα και τις οργα-
νώσεις της αριστεράς, αποφάσισαν να δράσουν αυτόνομα, χωρίς καμιά κάλυψη και μά-
λιστα για ένα θέμα «αμιγώς» γυναικείο. Οι ίδιες είχαν απόλυτη επίγνωση της ιστορικής 
σπουδαιότητας της πράξης τους: «Αυτό όμως που έχει τεράστια σημασία είναι ότι πρώτη 
φορά γυναίκες διαδηλώνουν στο δρόμο, χρησιμοποιώντας αυθόρμητα έναν καινούριο 
τρόπο πάλης που διαφέρει ριζικά από το συνηθισμένο που είχαμε μέχρι τώρα». Να θυμί-
σουμε ότι οι γυναικείες οργανώσεις που εμφανίζονταν μέχρι τότε ήταν στην ουσία «πα-
ραρτήματα» είτε του ΠΑΣΟΚ (Ένωση Γυναικών Ελλάδος, με πρόεδρο τη Μαργαρίτα Πα-
πανδρέου), είτε του ΚΚΕ (Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος), ενώ ήδη από το 1974 υπήρχε 
η Κίνηση Δημοκρατικών  Γυναικών που μέλη της ανήκαν κατά βάσει στο ΚΚΕ εσωτερικού. 
Δεν είναι καθόλου τυχαίο, λοιπόν, ότι η «Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών» 

Από την Κίνηση για την Απελευθέρωση των Γυναικών και την Κίνηση Δημοκρατι-
κών Γυναικών δημοσιεύτηκε η παρακάτω διαμαρτυρία για τα καλλιστεία: 

Η ιδεολογία ότι το βασικό προσόν της γυναίκας είναι η ομορφιά, και ότι 
αυτή θα της εξασφαλίσει την επιτυχία και την κοινωνική άνοδο, είναι 
πολύ παλιά και διαδεδομένη. Σ’ αυτή ακριβώς την ιδεολογία στηρίζε-
ται ο θεσμός των καλλιστείων. Διοργανωμένα από εφημερίδες που θέ-

λουν να αυξήσουν την κυκλοφορία τους παρουσιάζοντας συνεντεύξεις και κου-
τσομπολιά για τις υποψήφιες σταρ, και επιχορηγούμενα από βιομηχανίες καλλυ-
ντικών και ινστιτούτα αισθητικής που θέλουν να διαφημίσουν τα προϊόντα τους, 
τα καλλιστεία επιβάλλουν τα γυναικεία πρότυπα της ομορφιάς και συντελούν 
στην εδραίωση της αντίληψης πως η ομορφιά είναι εμπόρευμα, που πρέπει να 
πουλιέται σε όσο το δυνατό καλύτερη τιμή…

Οι κοπέλες αυτές, αφού περάσουν τα απαραίτητα βασανιστήρια  στα ινστιτού-
τα αισθητικής για να χάσουν τα περιττά εκατοστά, με εξαντλητικές δίαιτες, και 
στις σχολές που αναδεικνύουν την ομορφιά, φτάνουν πανέτοιμες στη διαδικα-
σία των καλλιστείων, όπου θα κομματιαστεί το σώμα τους σε μέση, στήθος, περι-
φέρεια, μπούτια, πρόσωπο. Θα μετρηθεί για να διαπιστωθεί αν πλησιάζει τις ιδα-
νικές αναλογίες. 

Μέσα σ’ αυτή την εξευτελιστική για την ανθρώπινη προσωπικότητα διαδικα-

σία, ευνουχισμένες από το μύθο «ομορφιά»-επιτυχία, βυθισμένες στην ανυπαρ-
ξία του δικού τους εγώ, άβουλες οι ζωντανές κούκλες, περιφέρουν στους διαδρό-
μους των ινστιτούτων και των πολυτελών ξενοδοχείων τα εξαρτήματα της ομορ-
φιάς τους. Την επόμενη της γιορτής ελάχιστες θα ‘ναι οι «τυχερές», ενώ οι υπόλοι-
πες  θα ‘ναι τα θύματα στην υπηρεσία της ανελέητης παραγωγής σταρ. 

Η όλη διαδικασία των καλλιστείων και η συγχρονισμένη προβολή από τα μαζι-
κά μέσα ενημέρωσης αναπαράγουν ιδεολογικά και πρακτικά την νόμιμη εκπόρ-
νευση της γυναίκας. Παράλληλα με την πορνεία, ασφαλιστική δικλείδα της μο-
νογαμίας για τη γυναίκα και της διπλής κοινωνικής ηθικής, όπου η εμπορευμα-
τοποίηση της σεξουαλικότητας φανερώνεται σ’ όλη της την ωμότητα, ο θεσμός 
των καλλιστείων προωθεί και αυτός, με το πρόσχημα της λατρείας της ομορφι-
άς της γυναίκας, την προβολή του γυναικείου κορμιού σε εμπόρευμα – πρόκλη-
ση για αγορά, αποσπώντας έτσι το κορμί από τον εαυτό της γυναίκας ισοπεδώ-
νοντας την προσωπικότητα της.

Η ιδεολογία για την ομορφιά που πλασάρεται από τέτοιους θεσμούς , δεν έχει 
καμιά σχέση με την καθημερινή ζωή της γυναίκας, γιατί πέρα από τους μύθους 
η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες, οι εργαζόμενες , οι νοικοκυρές, οι 
αγρότισσες, δουλεύουν σκληρά, ανατρέφουν παιδιά και φορτώνονται ένα σωρό 
άλλες υποχρεώσεις, για να έχουν τη δυνατότητα, όχι να περιποιηθούν τον εαυτό 
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τους, αλλά ούτε καν να βρουν μια στιγμή ξεκούρασης. Έτσι τα πρότυπα ομορφι-
άς και η διαρκής προβολής τους σε συνδυασμό με την καθημερινή αθλιότητα τους 
δημιουργεί ένα διαρκές άγχος. 

Ο θεσμός των καλλιστείων αποτελεί έτσι μια έκφραση της καταπίεσης της γυ-
ναίκας και της πολύμορφης εκμετάλλευσης της από την καταναλωτική κοινωνία, 
μια ακόμη ένδειξη του αντιφατικού ρόλου που καλείται να παίξει.

Καταγγέλλουμε λοιπόν τα καλλιστεία γιατί εκμηδενίζουν την προσωπικότητα 
του ανθρώπου –γυναίκα γιατί της επιβάλλουν το ρόλο της γυναίκας – αντικείμε-
νο, γιατί κατασκευάζουν καταπιεστικά πρότυπα. Και θα αγωνιστούμε

-για την κατάργηση των γυναικείων προτύπων
-για τη συμφιλίωση μας με το σώμα μας
-για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας μας
-για να βρούμε το πραγματικό μας πρόσωπο. 
Πραγματικά αναπάντεχα και πέρα από τα αναμενόμενα ήταν τα αποτελέσμα-

τα της αυθόρμητης αντίθεσης μας στα καλλιστεία που διαδηλώσαμε μαζί με τις 
γυναίκες από την «Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών», παίρνοντας από κοινού την 
πρωτοβουλία. 

Ολόκληρος ο ημερήσιος τύπος δεν μπόρεσε να αγνοήσει το γεγονός, ακόμη 
και η εφημερίδα που διοργάνωσε τα καλλιστεία, ανεξάρτητα από τις προθέσεις 
του και αυτό είναι που έχει σημασία.

Συγκεκριμένα η «Απογευματινή»  γράφει: Και φεμινιστική «αντικαλλιστειακή» 
διαμαρτυρία  πριν από τον αγώνα (!) απόκτησαν φέτος τα καλλιστεία της «Α» με 
αποτέλεσμα να μην υστερούν πια σε τίποτα από τις ανάλογες μεγάλες ξένες εκ-
δηλώσεις, όπως οι διαγωνισμοί για την «Μις Υφήλιος» και «Μις Κόσμος»… και στη 
συνέχεια του άρθρου: παρατάχτηκαν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το «Βυζα-
ντινό», κρύφτηκαν (!!!) πίσω από ένα πανώ που άνοιξαν μπροστά τους κλπ. Ακό-
μη αναφέροντας χυδαίους σχολιασμούς όπως: … Οι διαμαρτυρόμενες στη συ-
ντριπτική τους  πλειοψηφία δεν είχαν τίποτε να δείξουν σε καλλιστεία… κάτι βέ-
βαια που το περιμέναμε παίρνοντας υπόψη το γενικότερο πνεύμα της εφημερί-
δας όσον αφορά τη γυναίκα. 

    Στην «Ελευθεροτυπία» η περσινή Σταρ Ελλάς Μαρία Σπαντιδάκη λέει: «έμει-
να μισή ώρα μέσα στο αυτοκίνητο δεν αποφάσιζα να πάω: να ανέβω στο Χίλ-
τον για να παίξω το ρόλο μου στην τελετή ή να βγω στο δρόμο μαζί με τις φεμι-
νίστριες να φωνάξω και να καταγγείλω τα καλλιστεία; Όταν άκουσα τις γυναίκες 

και τις είδα να διαδηλώνουν ξαφνιάστηκα και χάρηκα». Και πιο κάτω: «Μέσα στο 
Χίλτον άκουγα γύρω μου ένα σωρό σχόλια μειωτικά για τις κοπέλες, που φυσικά 
απευθύνονταν και σ’ εμένα. Είχα την αίσθηση ότι ό κόσμος αυτός είχε πληρώσει 
για να μπει μέσα και να μας κουρελιάσει. Από τον τίτλο περίμενα ότι θα βοηθού-
σε να συγκεντρωθεί η προσοχή των άλλων πέραν από την εμφάνισή μου. Έγινε 
όμως ακριβώς το αντίθετο. Την φρόντιζα διαρκώς περισσότερο. Έπαθα μια διά-
σπαση που ομολογώ θα μπορούσε να με κάνει να χάσω τελείως την ταυτότητά 
μου. Τι μου έδωσε ο τίτλος λοιπόν; Ότι μ’ έστειλε στην κλινική με νευρικό κλονι-
σμό». Και τελειώνει τις δηλώσεις λέγοντας: «Τώρα μετά από όσα έγιναν αισθάνο-
μαι να γίνομαι καινούριος άνθρωπος. Λυτρώθηκα. Θέλω αυτό να το γράψετε, και 
η διαδήλωση με βοήθησε.»

Είναι ολοφάνερο από τις δηλώσεις της Μαρίας Σπαντιδάκη ότι η πράξη αυτή 
σε συνάρτηση βέβαια με την προδιάθεση της ίδιας, και πιθανόν μερικών άλλων 
γυναικών που συμμετείχαν στα καλλιστεία, ήταν αφορμή για να συνειδητοποιή-
σουν ότι ο θεσμός αυτός εκμηδενίζει την γυναίκα – άνθρωπο και ότι κατανόησαν 
και έλαβαν το μήνυμα μας.

Αυτό όμως που έχει τεράστια σημασία  είναι ότι πρώτη φορά γυναίκες διαδη-
λώνουν στο δρόμο, χρησιμοποιώντας αυθόρμητα έναν καινούριο τρόπο πάλης 
που διαφέρει ριζικά από τον συνηθισμένο που είχαμε μέχρι τώρα.

Εξίσου σημαντικό είναι και το ίδιο το ζήτημα που μας έκανε να κατέβουμε στο 
δρόμο. Τα αιτήματα που διεκδικούν μέχρι σήμερα οι διάφορες ομάδες γυναικών 
δεν είναι παρά μόνο, συνήθως, αύξηση μισθού, καλλίτερες συνθήκες δουλειάς, 
θίγοντας επιφανειακά τα θέματα όπως η γυναίκα μέσα στην κοινωνία σήμερα, η 
βία ενάντια στη γυναίκα κλπ, πράγματα βέβαια πολύ σημαντικά. 

Γιατί δεν πιστεύουμε ότι είναι δυνατό να γίνει απελευθέρωση μας αυτόματα με 
το σοσιαλισμό, που θα μας λύσει τάχα όλα μας τα προβλήματα, αλλά συγκεκρι-
μένα παλεύουμε ενάντια σε δομές και θεσμούς μέσα από τους οποίους διοχετεύ-
εται και αναπαράγεται η αστική ιδεολογία και ότι από τώρα μαζί με τον οικονομι-
κό αγώνα να γίνεται και η ζύμωση για την αλλαγή της συνείδησης και για να απο-
μυθοποιηθεί η κοινωνική πραγματικότητα.

Η συνεργασία αυτή λοιπόν, με την Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών είναι πο-
λύτιμη εμπειρία που συνδυάζει καινούριους τρόπους πάλης ξεφεύγοντας από τη 
σημερινή κατάσταση διάσπασης και κατακερματισμού του γυναικείου ελληνι-
κού κινήματος. 

Πάνω δεξιά: Το χιούμορ όχι μόνο δεν έλειπε αλλά και ήταν 
αναπόσπαστο συστατικό της εφημερίδας «για την απελευθέρωση 
των γυναικών»

Πάνω αριστερά: Από τη διαμαρτυρία στο Χίλτον, το 1978. Στο πανό 
διαβάζουμε «Καλλιστεία επίσημη μαστροπεία, όχι στην καθημερινή 
μιζέρια της γυναίκας».  

Κάτω αριστερά: Από τις… «ξένες» διαμαρτυρίες (εδώ αγγλίδων) 
φεμινιστριών ενάντια στα καλλιστεία για την εκλογή της Μις 
Κόσμος, στο Λονδίνο, το 1970. Σ΄ ένα πλακάτ διαβάζουμε: «Δεν 
είμαστε όμορφες, δεν είμαστε άσχημες, είμαστε θυμωμένες».


