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Γυχαριστίες
Ζ

παξνχζα

ΖΡΑΚΛΔΗΣΟ

δηαηξηβή εθπνλήζεθε

ζην

πιαίζην

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΠΔΑΔΚ απφ

ην Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακείν θαη Δζληθνχο

Πφξνπο. Ζ

ζπκβνιή ηνπ

πξνγξάκκαηνο ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Κχξθν Γνμηάδε, θαζψο θαη
ηα κέιε ηεο επηηξνπήο Έθε Αβδειά θαη Γεξάζηκν Κνπδέιε γηα ηελ πνιχηηκε
βνήζεηα, ηελ ζηήξημε, ηελ ζπλέπεηα θαη ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία φια απηά ηα
ρξφληα. Θέισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ηελ Μαξία Κνκλελνχ πνπ κε θαζνδήγεζε ζηα
πξψηα βήκαηα ηεο ζεσξεηηθήο απηήο δηαδξνκήο, δίλνληάο κνπ ηηο βάζεηο ζηελ
ζεσξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη θαηεπζχλνληάο κε ζηνλ ιαβχξηλζν ηεο ζρεηηθήο
βηβιηνγξαθίαο. Δπραξηζηψ επίζεο ηελ Μάξσ Παληειίδνπ, ηεο νπνίαο ην κάζεκα πνπ
παξαθνινχζεζα αξθεηά ρξφληα πξηλ (πξηλ ηελ επίζεκε εγγξαθή κνπ ζην Π.Μ. .
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Κνηλσληνινγίαο), κε επεξέαζε βαζχηαηα, θηλψληαο κνπ ην
ελδηαθέξνλ γηα ηελ κειέηε ηνπ θχινπ.
Δπηπιένλ, είκαη επγλψκσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ, πνπ κνπ επέηξεςε λα παξαθνινπζήζσ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα
κεζνδνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Essex (Essex Summer School in Social Science
Data Analysis & Collection, University of Essex), ην νπνίν κε βνήζεζε πνιχ ζηελ
επεμεξγαζία ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ απηήο ηεο εξγαζίαο.
Σέινο, ζ έ ι σ λα επραξηζηήζσ φιεο θαη φινπο πνπ κε ηα ζρφιηα, ηηο ηδέεο θαη
ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζπλεηζέθεξαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαηξηβήο κνπ.
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Α’ Μέρος : Θεωρητικό / Μεθοδολογικό Πλαίσιο
1.

Γισαγωγή
Αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο απνηεινχλ νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ έκθπισλ

ηαπηνηήησλ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 60, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θηικηθφ είδνο ηεο αηζζεκαηηθήο θνκεληί. Ζ αλάιπζε
γίλεηαη ζε ηέζζεξηο ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ηαηλίεο ηεο πεξηφδνπ: Σν μύιν βγήθε από ηνλ
Παξάδεηζν (1959) θαη Σα θίηξηλα γάληηα (1960) ηνπ Αιέθνπ

αθειιάξηνπ, Γεζπνηλίο

Γηεπζπληήο (1964) ηνπ Νηίλνπ Γεκφπνπινπ θαη Νύρηα Γάκνπ (1967) ηνπ Γηάλλε
Γαιηαλίδε, θξηηήξηα επηινγήο ησλ νπνίσλ ππήξμαλ (α) ε ζπλάθεηα κε ην ζέκα, (β) ε
εηζπξαθηηθή ηνπο επηηπρία εθείλε ηελ επνρή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απήρεζή ηνπο
ζήκεξα, (γ) ε ηππνινγία ησλ ραξαθηήξσλ θαη (δ) ε ρξνληθή θαηαλνκή ησλ ηαηληψλ
φζνλ αθνξά ηελ ππφ κειέηε πεξίνδν.
Παξφιν, φκσο, πνπ ππάξρεη ζαθήο ηεθκεξίσζε σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ
δείγκαηνο, ζα κπνξνχζε θαλείο λα αληηηείλεη φηη ππάξρνπλ θαη πνιιέο άιιεο ηαηλίεο
νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. Δδψ ππεηζέξρεηαη ά ι ι ν έλα
θξηηήξην, πην πξνζσπηθφ, ην νπνίν αθνξά ηελ δηθή κνπ πξνηίκεζε. Μηα ά ι ι ε
έλζηαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ην δείγκα είλαη πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν
ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο ηεο πεξηφδνπ. Σν δεηνχκελν απηήο ηεο εξγαζίαο,
σζηφζν, δελ είλαη ε εμαληιεηηθή πεξηγξαθή ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαηλνκέλνπ πνπ
ζπληζηά ν παιηφο ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο, α ι ι ά πεξηζζφηεξν ε δηαπινθή απηνχ
ηνπ πξντφληνο καδηθήο θαηαλάισζεο κε ηνπο ιφγνπο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηα
πνιιαπιά λνήκαηα πνπ απηνί παξάγνπλ, φπσο πξνθχπηνπλ ζην επίπεδν ηεο ιατθήο
θνπιηνχξαο. Δπνκέλσο απηφ πνπ κε απαζρνιεί δελ είλαη ε πξνζέγγηζε κεγάινπ
αξηζκνχ ηαηληψλ ή ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πνζνηηθή αλάιπζε, α ι ι ά ε

αλάιπζε βάζνπο ελφο

ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο ηαηληψλ.
πγθεθξηκέλα, κηα θηικηθή αθήγεζε κηιά γηα πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα,
απφ φζα πεξηιακβάλεη ε έθδειε ζεκαηνινγία ηεο, πεξηιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα έλα
πνιηηηθφ, ηδενινγηθφ, πνιηηηζκηθφ, ηζηνξηθφ θ.ν.θ επίπεδν αλάγλσζεο, ην νπνίν ζπρλά
απνθαιχπηεη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ φζα είρε άκεζε πξφζεζε λα ζίμεη ν δεκηνπξγφο
ηεο. Καζψο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν έρνπκε επηπιένλ (α) ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία
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δηαιφγσλ θαη εηθφλαο θαζψο θαη (β) ηελ ζπκκεηνρή ελφο επξχηαηνπ θαη ζπρλά
εηεξφθιεηνπ

επηηειείνπ

ζπληειεζηψλ

ζηελ

παξαγσγή

κίαο

ηαηλίαο,

πνιιαπιαζηάδνληαη θαη νη ζπληζηψζεο παξαγσγήο άδεισλ κελπκάησλ. Με ά ι ι α
ιφγηα, είλαη πηζαλφηεξν ζην λήκα ηεο αθήγεζεο, πέξαλ απφ ηελ ξεηή ηδενινγηθή
δηαπξαγκάηεπζε θάπνηνπ δεηήκαηνο ζην επίπεδν ηνπ ζελαξίνπ, λα «ηξππψζνπλ» θαη
εηεξφθιεηα ζηνηρεία, άζρεηα απφ ηελ «πινθή».
Σν ζηνηρείν απηφ ηεο δηαπινθήο κίαο πιεζψξαο λνεκαηηθψλ επηπέδσλ δελ
αθνξά απνθιεηζηηθά θάπνην «απαηηεηηθφ» δείγκα αθήγεζεο, ηνπ νπνίνπ ε ίδηα ε
δνκή εκπξφζεηα επηδηψθεη θάηη ηέηνην. Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηή ηεο αθήγεζεο ηζρχεη γηα
θάζε είδνπο θείκελν. Αληίζεηα απ φ,ηη ζπκβαίλεη κε ηηο πεξηζζφηεξν ιφγηεο
θσδηθνπνηήζεηο, κάιηζηα, «νη έκκεζεο θαηαγξαθέο δίλνπλ πην πινχζηεο εηθφλεο» θαη
«φζν πην καδηθφ ην θνηλφ ζην νπνίν ζηνρεχνπλ (..) νη θάζε είδνπο παξαγσγνί
πνιηηηζκηθψλ αγαζψλ, αλεμαξηήησο πνηφηεηαο, ηφζν πην έληνλα εθθξάδεηαη ζηα έξγα
ηνπο ε ζπλζεηφηεηα ηεο επνρήο θαη νη αληηθάζεηο ηεο».1 Δπνκέλσο, «πξνζεθηηθέο
αλαγλψζεηο ησλ ηαηληψλ παξέρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο ηδενινγηθέο ζπληζηψζεο θαη
γεληθφηεξα ηηο λννηξνπίεο -ζπρλά κε ππθλφηεηα δπζεχξεηε ζε ά ι ι ν π ηχπνπ πεγέοπνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζε κία νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηεο

ειιεληθήο

θνηλσλίαο».2 Με ιίγα ιφγηα, νη θηλεκαηνγξαθηθέο αθεγήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ
κία πνιχ ππθλή πνιπζεκία θαη γηα απηφ απνηεινχλ έλα πξφζθνξν πεδίν γηα ηελ
κειέηε ησλ θπξίαξρσλ εηθφλσλ θαη πξνηχπσλ, θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ
ζπγθξφηεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ.
Σα θηικηθά θείκελα παξέρνπλ ηα ζπκβνιηθά πιηθά κέζα απφ ηα νπνία νη
ζεαηέο θαηαζθεπάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηζηνξνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο.3 Οη
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο εκπιέθνληαη, έηζη, ζηελ παξαγσγή εμνπζηαζηηθψλ ιφγσλ,
παξέρνληαο ην πιηθφ απφ ην νπνίν ζπγθξνηνχκε ηηο ηαπηφηεηέο καο κε φξνπο
ηαμηθνχο, εζλνηηθνχο, θπιεηηθνχο, έκθπινπο θιπ. θαη ζεκειηψλνπλ ηελ δηάθξηζε
αλάκεζα ζε «εκάο» θαη ηνπο «άιινπο». Δπηπιένλ παξάγνπλ, επηθαινχληαη ή
πξνβάιινπλ ηα ζχκβνια, ηνπο κχζνπο ή ηηο αμίεο ηα νπνία αληηιακβαλφκαζηε σο ηελ

1

Αιέμαλδξνο-Αλδξέαο Κχξηζεο, «Πνιηηηζκηθέο θαη ηδενινγηθέο εθθξάζεηο ηεο κεηεκθπιηνπνιεκηθήο
λενηεξηθφηεηαο», ζην Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (1945-1967), Ίδξπκα
άθε Καξάγησξγα, Αζήλα, 1994, ζ ε ι . 413.
2
Μαξία ηαζηλνπνχινπ, «Ση γπξεχεη ε ηζηνξία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν;», Σα Ηζηνξηθά 23, 1995, ζ ε ι .
421-422.
3
Μαξία Κνκλελνχ, Από ηελ αγνξά ζην ζέακα: Μειέηε γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο δεκόζηαο ζθαίξαο θαη ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ ζηε ζύγρξνλε Διιάδα, 1950-2000, Παπαδήζεο, Αζήλα, ρ.ρ., ζ ε ι . 141.
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«ζπιινγηθή καο θνπιηνχξα». 4 Καηά απηφ ηνλ ηξφπν απνθαιχπηνπλ ηηο θπξίαξρεο
εηθφλεο θαη ηα πξφηππα πνπ έρνπκε γηα ηνλ θφζκν.
ε απηή ηε βάζε, ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζα δνχκε πψο νη πνηθίινη
ιφγνη πνπ αλαδχνληαη απηή ηελ επνρή γχξσ απφ ηηο έκθπιεο ηαπηφηεηεο θαη ην ζψκα,
θαη ηδίσο ηε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο απφ πιεπξάο ησλ γπλαηθψλ,
αλαδεηθλχνληαη φρη κφλν σο πξνλνκηαθφο ηφπνο απεηθφληζεο ησλ

θπξίαξρσλ

αληηιήςεσλ γχξσ απφ ηα ήζε, α ι ι ά θαη σο κεηαθνξά 5 γηα ηηο επξχηεξεο κεηαβνιέο
ηεο ειιεληθήο

θνηλσλίαο, ηελ

δηθνξνχκελε

απνηίκεζε

ηνπ αηηήκαηνο ηνπ

εθζπγρξνληζκνχ θαη ηνλ θφβν κπξνζηά ζην θαηλνχξγην.
ζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο, ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε.

ην πξώην κέξνο

πεξηγξάθσ ηελ κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζσ θαη ηα ζεσξεηηθά ξεχκαηα απφ ηα
νπνία αληιψ, θαη επηπιένλ επεμεγψ θάπνηεο θνκβηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ
ζεσξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. ην δεύηεξν κέξνο αθνινπζεί ε θαζαπηή αλάιπζε ησλ
ηαηληψλ, ε νπνία γίλεηαη μερσξηζηά γηα θάζε ηαηλία ζηνπο δχν πξψηνπο άμνλεο
(άμνλαο αληηθεηκέλσλ θαη άμνλαο ηξόπσλ εθθνξάο), θαη απφ θνηλνχ γηα ηνπο άιινπο
δχν (άμνλαο ελλνηώλ θαη άμνλαο ζεκαηηθώλ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο άμνλεο
αληηθεηκέλσλ θαη ηξόπσλ εθθνξάο πεξηγξάθσ δηεμνδηθά θαζεκία απφ ηηο θηικηθέο
αθεγήζεηο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηεο, ελψ ζηνπο άμνλεο
ελλνηώλ θαη ζεκαηηθώλ πξνζεγγίδσ απφ θνηλνχ ηηο ηαηλίεο ηεο αλάιπζεο, πξνθεηκέλνπ
λα θαηαδείμσ πψο αλαπαξίζηαηαη θηικηθά ε αλαιπηηθή θαηεγνξία ηνπ θχινπ.

2.

Κεθοδολογία
θνπφο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο είλαη λα πξνζεγγίζσ ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο

ηαηλίεο: Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν, Σα θίηξηλα γάληηα, Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο
θαη Νύρηα Γάκνπ θαηά ηξφπν, ψζηε λα απνθαιπθζεί ε ζρέζε ηεο εζσηεξηθήο ινγηθήο
δνκήο ησλ θηικηθψλ θεηκέλσλ κε ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο ηνπο, φπσο απηή
δηακεζνιαβείηαη απφ ηνλ θηικηθφ ιφγν. Αληηθείκελν κίαο ηέηνηαο αλάιπζεο είλαη λα

4

Douglas Kellner, Media Culture: cultural studies, identity and politics between the modern and the
postmodern, Routledge, Λονδίνο, 1995 στο Jacob Torfing, New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe
and Žižek, Blackwell Publishers, Οξφόρδη, 1999, σελ. 210.
5
Για την έννοια της μεταφοράς βλ. Jean Pierre. Oudart, “Notes for a Theory of Representation”, στο ,
Nick Browne (επιμέλεια), The Politics of Representation / Cahiers du Cinema 1969-1972, Routledge,
Λονδίνο, 1990, σελ. 212 και στο Christian Metz, “The Imaginary Signifier”, Screen, Vol. 16, no 2,
Summer 1975.
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εμεηάζσ ηηο ζπγθεθξηκέλεο κπζνπιαζηηθέο αθεγήζεηο σο πξνο ηελ πνιηηηθή ηνπο
ζεκαζία, δειαδή λα κειεηήζσ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ ηηο δηέπνπλ.
Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ζηεξίδεηαη ζηηο ζεσξεηηθέο ζέζεηο ηνπ
Foucault, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζην έξγν ηνπ Ζ Αξραηνινγία ηεο Γλώζεο6, κε ηνλ
ηξφπν, σζηφζν, πνπ ζπζηεκαηνπνηεί ηελ κέζνδν απηή ν Γνμηάδεο.7 Απηφ πνπ
πξφθεηηαη πξαθηηθά λα θάλσ είλαη λα «ραξηνγξαθήζσ» κε ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή
αθξίβεηα ην αληηθείκελν αλάιπζήο κνπ ζηελ βάζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαιπηηθψλ
αμφλσλ θαη λα κεηαρεηξηζηψ ηνλ ιφγν (ηφζν ηνπο δηάινγνπο, φζν θαη ηελ εηθφλα) σο
αληηθείκελν, ηνπ νπνίνπ ζα επηδηψμσ ηελ ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή. θνπφο απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο, σζηφζν, δελ είλαη λα απνθαιχςσ ηηο καξηπξίεο θάπνηνπ θξπκκέλνπ
λνήκαηνο, α ι ι ά λα κειεηήζσ ηνλ ίδην ηνλ ιφγν σο ηέηνηνλ, σο δειαδή κία πξαθηηθή
πνπ ππαθνχεη ζε θάπνηνπο θαλφλεο. Με ά ι ι α ιφγηα, ρξεζηκνπνηψ ηελ «αξραηνινγηθή
κέζνδν» πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςσ ηνπο θαλφλεο ζρεκαηηζκνχ ελφο ζπλφινπ
εθθεξνκέλσλ. 8
Ωζηφζν, ε κεζνδνινγία πνπ ζα εθαξκφζσ ζηελ αθφινπζε αλάιπζε δελ είλαη
«αξραηνινγηθή» κε ηελ ζηελή έλλνηα, θαζψο ην πιηθφ πνπ επέιεμα λα αλαιχζσ δελ
αλαθέξεηαη ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ιφγν ελ γέλεη, νχηε θαλ απνηειεί ην ζχλνιν ηνπ
έξγνπ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ δεκηνπξγνχ. Θεσξψ, σζηφζν, φηη θάζε θηλεκαηνγξαθηθή
ηαηλία ζπληζηά ηξφπνλ ηηλά κία θιεηζηή αθεγεκαηηθή

ελόηεηα, έλα

ζχλνιν

εθθεξνκέλσλ πνπ ζπγθξνηεί έλαλ ιφγν. 9 Καη ζε ζρέζε κε απηφλ, ζα πξνζπαζήζσ λα
εθαξκφζσ ηηο γεληθέο κεζνδνινγηθέο αξρέο ηεο «αξραηνινγίαο ηεο γλψζεο»
πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλσ κία αλάγλσζε ηεο παξνχζαο αθήγεζεο, ε νπνία δελ ζα
αθνξά ηελ γξακκηθή δηαδνρή ησλ εθθεξνκέλσλ, α ι ι ά , κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ
ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαξηίδνπλ ην αθεγεκαηηθφ θείκελν, ζα ζπληζηά κία
ζθηαγξάθεζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ ηελ δηέπνπλ.
Οη άμνλεο ζηελ βάζε ησλ νπνίσλ ζα θάλσ ηελ αλάιπζε είλαη νη εμήο: ν
άμνλαο αληηθεηκέλσλ, ζηνλ νπνίν ζα πεξηγξάςσ φια ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη
ζηελ ηαηλία θαη ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά, δειαδή (θαη) έμσ απφ ηελ κπζνπιαζηηθή
αθήγεζε, ν άμνλαο ηξόπσλ εθθνξάο, ν νπνίνο αθνξά (i) ηηο πιηθέο (εμσηεξηθέο)
ö

Michel Foucault, The Archaeology ofKnowledge, Tavistock, Λονδίνο, 1972.
Βλ. Οδηγό Σπουδών 2005-2006 του Π.Μ.Σ. Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας (Ε.Κ.Π.Α.),
την περιγραφή του μαθήματος «Ανάλυση Λόγου» του Κύρκου Δοξιάδη, σελ. 52-55.
8
M. Foucault, The Archaeology..., ό.π.
9
Η μεθοδολογία που παραθέτω εφαρμόστηκε σε επιμέρους αφηγηματικά κείμενα και στο μάθημα
«Ανάλυση λόγου» του Κ. Δοξιάδη στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πολιτική
Επιστήμη και Κοινωνιολογία από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000 και έπειτα.
7
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ζπλζήθεο εθθνξάο ηνπ θεηκέλνπ θαη (ii) ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο, δειαδή
ηνλ ηξφπν αθήγεζεο, θαηφπηλ, ν άμνλαο ελλνηώλ, πνπ αθνξά ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο
ζηελ βάζε ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη ν ιφγνο, θαζψο επίζεο θαη ηελ ρξήζε
ξεηνξηθψλ ηερλαζκάησλ θαη πθνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη, ηέινο, ν άμνλαο ζεκαηηθώλ, ν
νπνίνο αλαθέξεηαη ζηα δεηήκαηα πξνβιεκαηηζκνχ πνπ ζέηεη ην ππφ κειέηε θείκελν
θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα είλαη ν πην άκεζα ηδενινγηθφο.
(α) Πην αλαιπηηθά, ζηνλ άμνλα αληηθεηκέλσλ ζα αλαθέξσ φια ηα ζηνηρεία εθείλα, ηα
νπνία ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά, δειαδή έμσ απφ ηελ κπζνπιαζηηθή αθήγεζε (ηελ
εθάζηνηε ηαηλία), κε ζθνπφ λα απνθαιχςσ ηηο ζρέζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κπζνπιαζηηθνχ θηλεκαηνγξαθηθνχ ιφγνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Με ά ι ι α ιφγηα, ν
άμνλαο αληηθεηκέλσλ αλαθέξεηαη ζηελ ζρέζε ησλ εζσηεξηθψλ ζρέζεσλ ηεο
αθήγεζεο (ηεο αθήγεζεο σο «θιεηζηνχ» θεηκέλνπ) κε ηελ αθήγεζε εμεηαδφκελε απφ
ηελ ζθνπηά ησλ ζπλδέζκσλ ηεο κε φ,ηη βξίζθεηαη έμσ απφ απηήλ, δειαδή ηελ πιηθή
πξαγκαηηθφηεηα, ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, άιινπο ιφγνπο θιπ. Γηα παξάδεηγκα ε
Πιαηεία Οκνλνίαο ζηελ Αζήλα δελ απνηειεί απνθχεκα ηεο θαληαζίαο ηνπ εθάζηνηε
δεκηνπξγνχ. ππάξρεη, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζε
θάπνην πιάλν ή λα γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ζε απηήλ ζην πιαίζην ηεο κπζνπιαζίαο.
Θέισ λα επηζεκάλσ, σζηφζν, φηη ιέγνληαο «αληηθεηκεληθά» δελ ελλνψ φηη ηα
ζηνηρεία πνπ ζα πεξηγξάςσ ζηνλ άμνλα απηφ είλαη «αιεζηλά» ππφ ηελ έλλνηα φηη
αληαλαθινχλ ηελ

πξαγκαηηθφηεηα φπσο είλαη. Σν γεγνλφο δειαδή φηη νη

πξσηαγσληζηέο θέξνληαη λα θαηνηθνχλ ζε πνιπηειή ζπίηηα ή δηακεξίζκαηα δελ
ζεκαίλεη φηη απηφ απεηθνλίδεη ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο δηακνλήο ησλ αλζξψπσλ
εθείλε ηελ επνρή ελ γέλεη, α ι ι ά φηη έλα πνιπηειέο ζπίηη είλαη θάηη πνπ ππάξρεη θάπνπ,
θαη ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κέλνπλ ζε απηφ. Γελ είλαη θάηη ην νπνίν θαληάζηεθε ν
δεκηνπξγφο ηεο ηαηλίαο, φπσο ι.ρ. νη λεξάηδεο θαη νη δξάθνη απνηεινχλ δεκηνχξγεκα
ηεο ιατθήο κπζνπιαζίαο ή ν Μφκππ Νηηθ γελλήζεθε ζηελ θαληαζία ηνπ Μέιβηι. Με
ά ι ι α ιφγηα, ν ζθελνζέηεο επηιέγεη απφ ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ, θαη ηα ζπλζέηεη θαηά
ηξφπν, ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηελ κπζνπιαζηηθή αθήγεζε πνπ ζέιεη λα δηεγεζεί.
Έηζη, ινηπφλ, ζηνλ άμνλα αληηθεηκέλσλ ζα εληνπίζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία ηα
νπνία πεξηγξάθνπλ ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο
νπνίεο ιακβάλεη ρψξα ε κπζνπιαζηηθή αθήγεζε.

Σα ζηνηρεία απηά ζπληζηνχλ

δεδνκέλα ηα νπνία ηζρχνπλ θαη έμσ απφ ηελ θηλεκαηνγξαθηθή κπζνπιαζία θαη καο
δίλνπλ, έηζη, κία εηθφλα ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζκηθνχ ζπκθξαδφκελνπ ηεο αθήγεζεο,
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ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξφλν ησλ αλαθεξνκέλσλ.

10

πλεπψο, δηα κέζνπ ηεο αλάιπζεο

ηνπ πξνθείκελνπ άμνλα, απνζθνπψ λα απνθαιχςσ ηηο ζρέζεηο ηνπ ιφγνπ κε ηελ
αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
(β)

ηνλ άμνλα ηξόπσλ εθθνξάο εμεηάδνληαη νη εμσηεξηθέο θαη νη εζσηεξηθέο

ζπλζήθεο εθθνξάο, δειαδή νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ππφ εμέηαζε ιφγνπ, σο ιφγνπ.
πγθεθξηκέλα, ν άμνλαο απηφο ρσξίδεηαη ζε δχν ζ θ έ ι ε : (i) ηηο πιηθέο (εμσηεξηθέο)
ζπλζήθεο εθθνξάο ηνπ θεηκέλνπ θαη (ii) ηηο εζσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο. Πην
αλαιπηηθά:
(i) εμσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο:
ηηο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο πεξηγξάθνληαη νη πιηθέο ζπλζήθεο
δεκηνπξγίαο ηνπ θεηκέλνπ, δειαδή νη ζπλζήθεο θαη ζπληειεζηέο παξαγσγήο, θαζψο
θαη ην ηζηνξηθνθνηλσληθφ πιαίζην ζπγθξφηεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αθήγεζεο.
Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα ζπλνιηθφηεξε εηθφλα παξαηίζεληαη, εθφζνλ ππάξρνπλ,
θξηηηθέο ησλ ηαηληψλ εθείλεο ηεο επνρήο, θαζψο θαη άιιεο γεληθέο πιεξνθνξίεο πνπ
αθνξνχλ ηα ππφ εμέηαζε θηικηθά θείκελα.
(ii) εζσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο:
Αληηθείκελν απηνχ ηνπ ζθέινπο ηνπ ελ ιφγσ άμνλα είλαη ην ππνζεηηθφ
ππνθείκελν εθθνξάο ηνπ ιφγνπ, κε ιίγα ιφγηα, δειαδή, «πνηνο κηιάεη». Μαο
απαζρνιεί, ζπλεπψο, πνηα είλαη ε ζρέζε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο αθήγεζεο (ηνπ εγώ ηνπ
αθεγεηή) θαη ησλ ραξαθηήξσλ ηεο ηζηνξίαο (ηνπ απηόο/ή ησλ ραξαθηήξσλ), κεηαμχ
δειαδή ηνπ ιφγνπ θαη ηεο ηζηνξίαο.
Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ ζα δαλεηζηψ ηελ ηππνινγία πνπ πξνηείλεη ν Todorov
ζηελ αθεγεκαηηθή ζεσξία ηνπ. 11 χκθσλα κε απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε πνπ αθνξά ηελ
«αθεγεκαηηθή ζθνπηά» δηαθξίλνπκε:
(1) Σνλ παληνγλσζηηθό ηχπν αθήγεζεο.

ηελ πεξίπησζε ηνπ παληνγλσζηηθνχ

ηχπνπ αθήγεζεο «ην εγώ ηνπ αθεγεηή εκθαλίδεηαη ζηαζεξά κέζσ ηνπ απηόο
ηνπ ήξσα». Απφ απηήλ ηελ ζέζε ν αθεγεηήο γλσξίδεη ηα πάληα γηα ηνπο
ραξαθηήξεο ηεο αθήγεζεο, π.ρ. ην πψο ζθέθηνληαη ή ην πψο αηζζάλνληαη ηελ
θάζε ζηηγκή. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, «ν ιφγνο ππνζθειίδεη ηελ ηζηνξία».
(2) Σνλ αληηθεηκεληθό ηχπν αθήγεζεο.

ηαλ έρνπκε αληηθεηκεληθφ ηχπν

αθήγεζεο, παξαηεξνχκε φηη «ην εγώ ηνπ αθεγεηή εμαιείθεηαη (…) απφ ην

10

Κχξθνο Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη Σειεόξαζε: Γηα ηε δηαζθεπή ελόο κπζηζηνξήκαηνο, Πιέζξνλ, Αζήλα,
1993, ζ ε ι . 36.
11
Tzvetan Todorov, The Poetics of Prose, Cornel University Press, Νέα Τφξθε, 1977.
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απηόο ηνπ ήξσα». Με ά ι ι α ιφγηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ν αθεγεηήο δελ γλσξίδεη
ηίπνηα γηα ηνλ ήξσά ηνπ, απιψο παξαθνινπζεί θαη πεξηγξάθεη ηα ιφγηα, ηηο
θηλήζεηο θαη ηηο ρεηξνλνκίεο ηνπ.

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε «ε ηζηνξία

ππνζθειίδεη ηνλ ιφγν».
(3) Σνλ ππνθεηκεληθό ηχπν αθήγεζεο.

ηνλ ππνθεηκεληθφ ηχπν αθήγεζεο ν

αθεγεηήο πξνζθνιιάηαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο θαη παξαθνινπζεί
ηα ηεθηαηλφκελα ηεο πινθήο κέζα απφ ηελ δηθή ηνπ ζθνπηά. Καζψο, ινηπφλ,
«θαη νη δχν πιεξνθνξνχληαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν γηα ηελ εμέιημε ηεο
δξάζεο», κπνξνχκε λα πνχκε φηη πθίζηαηαη κία ζρέζε ηζφηεηαο, ηξφπνλ ηηλά,
αλάκεζα ζην εγώ ηνπ αθεγεηή θαη ζην απηόο ηνπ ήξσα. 1 2
Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε ηππνινγία απηή δηαηππψζεθε κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε
ινγνηερληθψλ αθεγήζεσλ, ζα πξέπεη απηή λα πξνζαξκνζηεί, κε έλαλ ηξφπν, ζηα
δεδνκέλα ηεο θηικηθήο αθήγεζεο. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, δειαδή,
ζα ρξεηαζηεί λα ιεθζνχλ ππ φςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ιφγνπ.
Δθ πξψηεο φςεσο ην δήηεκα απηφ θαληάδεη δπζεπίιπην, ζηνλ βαζκφ πνπ
απνπζηάδεη ε «θσλή» ελφο αθεγεηή (ή κίαο αθεγήηξηαο)13, αληίζηνηρνπ εθείλνπ ηεο
ινγνηερληθήο αθήγεζεο. Δπνκέλσο πνηνο εθθέξεη ηνλ ιφγν; Αο ππνζέζνπκε φηη
(πξαθηηθά ηνπιάρηζηνλ), ππνθείκελν ηεο εθθνξάο είλαη ην «κάηη ηεο θάκεξαο». Λέσ
αο ππνζέζνπκε, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην «κάηη ηεο θάκεξαο» απνηειεί εμ νξηζκνχ κηα
αθαίξεζε, εθφζνλ ζηελ δηαδηθαζία «γξαθήο» κίαο ηαηλίαο παξεηζθξένπλ πνηθίια
ζηνηρεία (ε αθεγεκαηηθή γξακκή ηνπ ζελαξίνπ, ζθελνζέηεο, νπεξαηέξ, ην κνληάδ, νη
απηνζρεδηαζκνί ησλ εζνπνηψλ θιπ). Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ίζσο δελ έρεη λφεκα λα
αλαδεηήζνπκε πνηνο θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ θάκεξα, α ι ι ά λα κειεηήζνπκε ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε θαζαπηή σο αθεγεκαηηθή ελφηεηα, δειαδή σο θείκελν,
εθφζνλ ζην πιαίζην ηεο ηδενινγηθήο αλάιπζεο κίαο ηαηλίαο απηφ πνπ έρεη ζεκαζία
δελ είλαη ε πξφζεζε, α ι ι ά νη πηζαλέο αλαγλψζεηο ηεο. Άιισζηε, έλα θείκελν δελ
απνηειεί κία γξακκηθή ζεηξά κνλνζήκαλησλ εθθνξψλ, απφ φπνπ αλαδχεηαη κηα
έλλνηα κνλαδηθή, α ι ι ά έλαο ρψξνο κε πνιιαπιέο δηαζηάζεηο, έλα ζχλζεην πιέγκα

12

Γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ αθεγεκαηηθψλ ηχπσλ βι. Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη …, ό.π., ζ ε ι . 67.
Δλίνηε ζηνλ (νκηινχληα) θηλεκαηνγξάθν γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο ηνπ voice over, σζηφζν
ρξεζηκνπνηείηαη κνλάρα επθαηξηαθά θαη ιεηηνπξγεί παξαπιεξσκαηηθά ζηελ θαζαπηή εμέιημε ηεο
πινθήο. Γηα λα θαηαζηήζσ πην ζαθή ηελ δηαθνξά, ζπκίδσ ηηο ηαηλίεο ηνπ βσβνχ θηλεκαηνγξάθνπ ζηηο
νπνίεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε πινθή απνπζία δηαιφγσλ, εκθαλίδνληαλ νη ιεδάληεο, σο
θηλεκαηνγξαθηθφ αληίζηνηρν ηνπ αθεγεηή ζηελ ινγνηερλία, ή ππήξρε παξψλ έλαο πξαγκαηηθφο
αθεγεηήο (βι. Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη …, ό.π., ζ ε ι . 102, 118).
13
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πνιιαπιψλ αλαθνξψλ.

14

Έηζη ινηπφλ, γηα λα πξνζδηνξίζσ ην ππνθείκελν ηεο

εθθνξάο κίαο θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο (δειαδή ελφο θιεηζηνχ θεηκέλνπ κε
ζαθψο θαζνξηζκέλα φξηα) ζα πξέπεη λα ην αλαδεηήζσ κέζα ζηνλ ιφγν, δειαδή ζην
εζσηεξηθφ ηεο αθήγεζεο.
Ωο εδψ θαιά. Ωζηφζν, ε αθήγεζε πνπ παξαθνινπζνχλ νη ζεαηέο κέζα απφ ην
θάδξν ηνπ «καηηνχ ηεο θάκεξαο» παξνπζηάδεηαη απφ κηα ζθνπηά νπδέηεξε; Πξφθεηηαη
γηα κία απνζηαζηνπνηεκέλε πεξηγξαθή ησλ δξψκελσλ ζην πιάλν, κε ηνλ ίδην ηξφπν
κε ηνλ νπνίν ν ζεαηήο κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο ζα παξαθνινπζνχζε ηα
ηεθηαηλφκελα ηνπ έξγνπ, απφ κία ζηαηηθή ζέζε ζην ζεσξείν; Ή αθφκε παξαπέξα,
πξφθεηηαη γηα κηα δηάθαλε απεηθφληζε κηαο αθήγεζεο πνπ πξνυπήξρε ηεο ιήςεο ηνπ
πιάλνπ; Δίλαη θαλεξφ πσο φρη. Σν «κάηη ηεο θάκεξαο», φρη απιψο νξηνζεηεί ην ηη ζα
δνχκε, α ι ι ά θαη ην πώο, απφ πνηα απφζηαζε, ππφ πνηα γσλία, απφ πνην χςνο θιπ.,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κία νξηζκέλε ζρέζε εγγχηεηαο κε ηνλ ζεαηή. Δπνκέλσο
δελ απεηθνλίδεη απιψο, α ι ι ά παξάγεη κία αθήγεζε. Με ά ι ι α ιφγηα, ν,ηηδήπνηε
δηαθξίλεη ν ζεαηήο ζηελ νζφλε εμαξηάηαη απφ ηηο θηλήζεηο ηεο θάκεξαο θαη ην κνληάδ,
δειαδή απφ έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν αλαπαξάζηαζεο ηνπ ρώξνπ.
Δπνκέλσο,

κηα

πξσηαξρηθή

ηδηαηηεξφηεηα

πνπ

δηαθνξνπνηεί

ηελ

θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε απφ ηελ ινγνηερληθή, ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη, ελψ
ζηελ ινγνηερλία είλαη ν ρξόλνο, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ν ρώξνο πνπ γίλεηαη
θπξίσο αληηιεπηφο.15 Θα εμεγήζσ ηη ελλνψ. Δίλαη ζαθέο φηη ζηελ ινγνηερλία
απνπζηάδεη παληειψο ε δηάζηαζε ηνπ ρψξνπ κε ηελ θαξηεζηαλή έλλνηα. Σν
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δηεμάγνληαη ηα δξψκελα πθίζηαηαη κφλν κέζα απφ ηελ
πεξηγξαθή ηνπ, ελψ αληηιακβαλφκαζηε ηελ πξνψζεζε ηεο πινθήο νπζηαζηηθά κέζα
απφ ηελ δηάζηαζε ηνπ ρξόλνπ. Απηφ θαζίζηαηαη θαλεξφ αλ αλαινγηζηνχκε φηη, ελψ
έλα ζηαηηθφ θηλεκαηνγξαθηθφ πιάλν ζπληζηά, ηξφπνλ ηηλά, απηφλνκε αθήγεζε, αλ
ζηακαηήζνπκε ζε κία ιέμε ζηελ ινγνηερληθή αθήγεζε, απηνκάησο παχεη λα
παξάγεηαη λφεκα. Με ά ι ι α ιφγηα, ην λφεκα -απνπζία ηεο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνππαξάγεηαη κφλν κέζσ ηεο ξνήο ηνπ ιφγνπ, ε νπνία είλαη αδηαρψξηζηε απφ ηελ

14

Roland Barthes, «Ο ζάλαηνο ηνπ ζπγγξαθέα» ζην Δηθόλα, κνπζηθή, θείκελν (δ έθδνζε), Πιέζξνλ,
Αζήλα, 2001.
15
Αληιψ απφ ηηο ζέζεηο ηνπ Γνμηάδε πνπ αθνξνχλ ηελ ινγνηερληθή θαη ηελ θηικηθή αθήγεζε (βι. Κ.
Γνμηάδεο, Ηδενινγία θα…, ό.π.). Σν ζπγθεθξηκέλν απηφ επηρείξεκα, σζηφζν, είλαη ηνπ Christian Metz,
ην νπνίν επεμεξγάδεηαη εθηεηακέλα ν Stephen Heath ζην άξζξν ηνπ “Narrative Space” (ζην Screen,
Volume 17, Number 3, ζ ε ι . 68-112).
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δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, «ε εκπεηξία ηεο αλάγλσζεο είλαη κία
16

άκεζα ρξνληθή εκπεηξία» .
Αληίζεηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ πεξίπησζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ε
αθήγεζε εμαξηάηαη πιήξσο απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ.

17

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη

φηη νη ραξαθηήξεο, ν πεξηβάιισλ ρψξνο θαη ηα δξψκελα ελ γέλεη, είλαη νξαηά απφ ηνλ
αλαγλψζηε θαη έηζη ε παξνπζία ηνπο ζηελ αθήγεζε δελ εμαξηάηαη απφ ηα ιεθηηθά
εθθεξφκελα ηνπ αθεγεηή. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε παξνπζία ηνπο απηή, αθνξά
πεξηζζφηεξν ηελ ρσξηθφηεηα, παξά ηελ ρξνληθφηεηα ηεο αθήγεζεο. Δπνκέλσο,
ινηπφλ, ν ρξφλνο ιφγνπ (ν ρξφλνο ηεο αθεγεκαηηθήο πξάμεο) δελ κπνξεί λα ππάξμεη
αλεμάξηεηα απφ ηελ ζπλερή ξνή ησλ εηθφλσλ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε
θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε είλαη δέζκηα ηνπ ρψξνπ. Ζ ζέζε ησλ ραξαθηήξσλ κέζα
ζην πιάλν, ην ζθεληθφ πεξηβάιινλ, ην κνληάδ, ε ρξήζε ηερλαζκάησλ φπσο ην γθξνπιαλ 1 8 θιπ, αθνξνχλ δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη γίλνληαη νξαηέο ζην
δπαδηθφ ζχζηεκα αμφλσλ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο (ή ηεο ηειενπηηθήο) νζφλεο. Καηά
ζπλέπεηα, ινηπφλ, ε δηάθξηζε ινγνηερληθνχ θαη θηικηθνχ θεηκέλνπ αθνξά «ηελ
ρξνληθόηεηα ηνπ πξψηνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ ρσξηθόηεηα ηνπ δεχηεξνπ».19
Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή έρεη νξηζκέλεο πξαθηηθέο ζπλέπεηεο.

πσο είδακε, ε

ινγνηερλία ραξαθηεξίδεηαη απφ εθηελείο πεξηγξαθέο, πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ζηνλ
θηλεκαηνγξάθν γίλνληαη άκεζα αληηιεπηέο δηακέζνπ ηεο εηθφλαο. Καη απηφλ ηνλ
ηξφπν, παξφιν πνπ θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ππάξρεη ε δηακεζνιάβεζε ηνπ
δεκηνπξγνχ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν/ε ζθελνζέηεο (νπεξαηέξ θ.ν.θ.) είλαη εθείλνο/ε πνπ
επηιέγεη ηη ζα δείμεη θαη νξγαλψλεη ην εθάζηνηε πιάλν, δεκηνπξγείηαη ζηνπο ζεαηέο
κία ςεπδαίζζεζε ακεζφηεηαο, δειαδή ε εληχπσζε φηη ην εθάζηνηε πιάλν «ππάξρεη»,
αληαλαθιψληαο κηα αδηακεζνιάβεηε «πξαγκαηηθφηεηα». Με ά ι ι α ιφγηα, παξφιν
πνπ, φπσο ζηελ ινγνηερλία νη ζπγγξαθείο επηιέγνπλ ην πεξηερφκελν, ηηο ιέμεηο, ην
χθνο, ηελ ζχληαμε, έηζη θαη νη ζθελνζέηεο επηιέγνπλ ηφζν ην ηη ζα δείμνπλ
(θαδξάξηζκα), φζν θαη ηνλ ηξφπν (ζηήζηκν ηνπ πιάλνπ, γσλία ιήςεο, θσηηζκφο

16

Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη…, ό.π., ζ ε ι . 45.
«Ο ρψξνο απνηειεί κία θαζνξηζηηθή ζπληζηψζα γηα ηελ δφκεζε θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα θάζε
ζπλνιηθήο αθήγεζεο, α ι ι ά θαη θάζε επηκέξνπο πιαηζίνπ κέζα ζηελ αθεγεκαηηθή ζπλέρεηα. κία
ζπληζηψζα εμίζνπ θαζνξηζηηθή κε ην θείκελν γηα λα ηνπνζεηεζνχλ νη ήξσεο, γηα λα ζεκαηνδνηεζνχλ
νη πξάμεηο ηνπο, γηα λα δνζεί κία ηάμε ζηα γεγνλφηα, γηα λα εθηηκεζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο ή γηα λα
αλαδεηρηεί ην ρηνχκνξ ηνπο» (βι. Πέηξνο Μαξηηλίδεο, πλεγνξία ηεο παξαινγνηερλίαο, Πνιχηππν,
Αζήλα 1982, ζ ε ι . 56-57). Μπνξνχκε λα δερηνχκε φηη ε παξαηήξεζε ηνπ Μαξηηλίδε γηα ηα θφκηθο
ηζρχεη θαη γηα ηνλ ρψξν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.
18
Γθξν πιαλ = θνληηλφ πιάλν
19
Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη …, ό.π., ζ ε ι . 45.
17
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θιπ.), ζηνλ θηλεκαηνγξάθν νη ζεαηέο ηείλνπλ

λα μερλνχλ ηελ

ελεξγεηηθή

δηακεζνιάβεζε ηεο θάκεξαο, θαζψο είλαη νη ίδηνη πνπ βιέπνπλ λα μεηπιίγνληαη ηα
δξψκελα κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο. Ξερλνχλ επίζεο φηη απηφ πνπ δίλεη ηελ
ςεπδαίζζεζε ηελ ζπλέρεηαο ζηελ αθεγεκαηηθή ξνή ηνπ θηικηθνχ θεηκέλνπ είλαη ε
ζπξξαθή ησλ πιάλσλ (κνληάδ). Με ά ι ι α ιφγηα, ελψ είλαη θαλεξφ φηη ζηελ
ινγνηερλία ε «πξαγκαηηθφηεηα» αλαπαξίζηαηαη δηακέζνπ ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, νη
ζεαηέο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηείλνπλ λα μερλνχλ ηελ ζπκβνιηθή θ χ ζ ε ηεο
θηλεκαηνγξαθηθήο αληηιεπηηθφηεηαο, θαζψο ε θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε δελ
αλαπαξηζηά ηνλ θφζκν κε γξαπηέο ιέμεηο (φπνπ είλαη αλά πάζα ζηηγκή θαλεξή ε
δηακεζνιάβεζε ηνπ θώδηθα), α ι ι ά δαλείδεηαη ηα ζχκβνιά ηεο απφ ηελ πιηθή /
«αιεζηλή» πξαγκαηηθφηεηα.
Σν γεγνλφο απηφ -ην νπνίν αθνξά ηελ επξχηεξε ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ
κε ηελ ρσξηθφηεηα θαη ηεο ινγνηερλίαο κε ηελ ρξνληθφηεηα- θαζίζηαηαη πην θαλεξφ
αλ εμεηάζνπκε εηδηθφηεξα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ, ζηελ ινγνηερληθή θαη ηελ
θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε αληίζηνηρα. Δίλαη θαλεξφ, επηζεκαίλεη ν Chatman, φηη ν
θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα ππάξμεη κνλάρα ζε παξνληηθφ ρξφλν.20 Απελαληίαο, ζηελ
ινγνηερλία ν ρξφλνο είλαη ξεπζηφο. Ζ αθήγεζε πεξλά απφ ηνλ ελεζηψηα ζηνλ
αφξηζην θαη απφ ηνλ αφξηζην ζηνλ κέιινληα, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ε αθεγεκαηηθή
ξνή. 2 1 Δπνκέλσο, ζε αληίζεζε κε ηελ ινγνηερλία «ην θηικ ζηελ θαζαξή, ακνληάξηζηή
ηνπ κνξθή, είλαη απφιπηα πξνζδεκέλν ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν λα δηαβάζεηο ηελ
θξάζε “ν Γηάλλεο ζεθώζεθε,

ληύζεθε, πήξε έλα ηαμί θαη πήγε ζην αεξνδξόκην”

απαηηεί δεπηεξφιεπηα. Σν λα ην παξαθνινπζήζεη θαλείο [ζην θηικ] ζα δηαξθνχζε
ζεσξεηηθά ηφζν, φζν ζα ρξεηαδφηαλ λα επηηειεζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Αιιά,
πξνθαλψο, ζρεδφλ φιεο νη ηαηλίεο είλαη ειιεηπηηθά κνληαξηζκέλεο (ηα πεηξάκαηα ηνπ
Andy Warhol θαη ηνπ Michael Snow απνηεινχλ ζπάληεο εμαηξέζεηο)»22. Δίλαη
πξνθαλέο, ινηπφλ, φηη ηφζν ζηελ ινγνηερλία, φζν θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (φπσο
άιισζηε ζε θάζε είδνπο αθήγεζε) ν ρξφλνο ηνπ ιφγνπ είλαη ζπλήζσο πην ζχληνκνο

20

Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη ε αλαθνξά ζε παξειζνληηθφ ρξφλν (π.ρ. κέζσ ηεο ρξήζεο
ηνπ flash back) πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ ζεαηή σο παξφλ. Ο αφξηζηνο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ππάξρεη
κφλν ζην επίπεδν ηεο ιεθηηθήο εθθνξάο, αληιψληαο απφ ηνλ ινγνηερληθφ θψδηθα.
21
Θα αλαθαιέζσ, ζην ζεκείν απηφ, ηελ ηαηλία ηνπ Αληνληφλη, «Δπάγγεικα Ρεπφξηεξ», ζηελ νπνία
παξαηεξνχκε κηα πιήξε ξήμε ηεο αθεγεκαηηθήο ρξνληθφηεηαο κε πεξάζκαηα απφ ην παξφλ ζην
παξειζφλ (αλάκλεζε) ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα, ρσξίο λα δηαθφπηεηαη ην πιάλν (ρσξίο, δειαδή, λα
κεζνιαβεί “cut”). Θπκίδσ, σζηφζν, φηη πξφθεηηαη γηα εμαίξεζε, ε νπνία ζπγθεθξηκέλα απνζθνπεί λα
αζθήζεη θξηηηθή ζηελ έλλνηα ηεο θιαζηθήο αλαπαξάζηαζεο.
22
Seymour Chatman, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, Cornell University
Press, Ithaca and Λνλδίλν, 1978, ζ ε ι . 84.
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απφ ηνλ ρξφλν αλαθεξνκέλσλ. Με ά ι ι α ιφγηα, ε (θάζε) αθήγεζε ζπκππθλψλεη ηα
νπζηαζηηθά ζηνηρεία ζε κία ππθλή δηήγεζε θαηά ηξφπν, ψζηε λα δηαηεξείηαη ακείσην
ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαγλσζηψλ / ζεαηψλ, παξαιείπνληαο φιεο ηηο βαξεηέο ή αλνχζηεο
γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πινθήο ιεπηνκέξεηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε αθήγεζε έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα θάλεη ζεκαληηθά ρξνληθά άικαηα, δίρσο λα δηαηαξάζζεηαη ε
αθεγεκαηηθή ζπλέρεηα. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν ρξόλνο αλαθεξνκέλσλ

(ην

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πεξηγξάθεη ε αθήγεζε) δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξόλν ιόγνπ (ν
θπζηθφο ρξφλνο αλάγλσζεο ελφο βηβιίνπ ή παξαθνινχζεζεο κίαο ηαηλίαο). Βέβαηα,
θαη απηφ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ ηχπσλ αθήγεζεο,
ηα πξάγκαηα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη πνιχ πην μεθάζαξα. Θα εμεγήζσ ηη ελλνψ.
ηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα θηικ ή έλα βηβιίν πνπ αλαθέξεηαη ι.ρ. ζηελ γέλλεζε
ηνπ ζχκπαληνο είλαη ζαθέο φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή κεηαθνξά ζα ζπκππθλψλεη ηελ
αθήγεζε ζε 90΄ ή έζησ ζε ηξεηο ψξεο ή θαη πνιιαπιά επεηζφδηα, ελψ ην βηβιίν ζε
200 ή 500 ή έζησ θαη ρίιηεο ζειίδεο, ηηο νπνίεο θαη ν πην αξγφο αλαγλψζηεο ζα
νινθιεξψζεη (εθφζνλ επηιέμεη λα ηειεηψζεη ην βηβιίν) ζε ιηγφηεξν απφ φ,ηη
ρξεηάζηεθε ν θφζκνο καο γηα λα πάξεη ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή! Σα πξάγκαηα,
σζηφζν, πεξηπιέθνληαη φηαλ ν ρξφλνο αλαθεξνκέλσλ είλαη πνιχ ζχληνκνο. Αο
πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε κίαο αθήγεζεο ηεο νπνίαο ε πινθή
εθηπιίζζεηαη ζε κνλάρα 24 ψξεο ή αθφκε θαη ζε κηα λχρηα. Ζ θηλεκαηνγξαθηθή
δηαζθεπή κίαο ηέηνηαο αθήγεζεο ζα είλαη πάλσ-θάησ δχν ψξεο, θαη ελ πάζε
πεξηπηψζεη ν ρξφλνο ιφγνπ ζα είλαη θαηά πνιχ πην ζχληνκνο, παξά ηνλ πεξηνξηζκέλν
ρξφλν αλαθεξνκέλσλ. Ση γίλεηαη φκσο ζηελ πεξίπησζε ηεο αληίζηνηρεο ινγνηερληθήο
αθήγεζεο; Δίλαη πηζαλφ έλαο αλππφκνλνο αλαγλψζηεο λα δηαβάζεη κε κηαο φιν ην
βηβιίν, νπφηε ηζρχεη φ,ηη θαη γηα ηελ ηαηλία. Δίλαη, φκσο, πηζαλφ λα ην δηαβάζεη ζηγά
ζηγά, γηα πνιιέο κέξεο θαη επνκέλσο έρνπκε λα θάλνπκε κε κία πεξίπησζε αθήγεζεο
ζηελ νπνία ν ρξφλνο ιφγνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ρξφλν αλαθεξνκέλσλ.
Με απιά ιφγηα, ν ξπζκφο αλάγλσζεο ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ δηαθέξεη απφ
αλαγλψζηε ζε αλαγλψζηε, ελψ δελ ηζρχεη ην ίδην θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, θαζψο ε
ηαηλία θηλείηαη απφ κφλε ηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη δηαθξίλνπκε κηα πιήξε ειαζηηθφηεηα
ηνπ ινγνηερληθνχ ρξφλνπ ηνπ ιφγνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ γξακκηθή ρξνληθφηεηα
ηεο ζπλερνχο δηαδνρήο ησλ πιάλσλ ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε. Απηή ε
ξεπζηφηεηα ηνπ ρξφλνπ ζηελ ινγνηερληθή αθήγεζε έρεη, ινηπφλ, λα θάλεη θαηά βάζε
κε ην γεγνλφο φηη ν ρξφλνο αλάγλσζεο δελ είλαη έλαο ρξφλνο ζπλερήο. Ζ ξνή ηνπ
αλαθφπηεηαη ηελ ζηηγκή πνπ ζεθψζνπκε ην βιέκκα καο απφ ην βηβιίν. Βέβαηα, θαη
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θάπνηνο πνπ παξαθνινπζεί κία ηαηλία ζην βίληεν/dvd κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα
αλαθφςεη ηελ ξνή ηεο αθήγεζεο ζηακαηψληαο ηελ ηαηλία, φκσο νζεζδήπνηε θνξέο
θαη λα ην θάλεη, ε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο θαζαπηή παξακέλεη ε ίδηα γηα φινπο ηνπο
ζεαηέο.
ι α απηά ηα γξάθσ γηα λα θαηαιήμσ ζην φηη (i) ε αθήγεζε ζηνλ
(αθεγεκαηηθφ) θηλεκαηνγξάθν είλαη πνιχ πην ζπλνπηηθή/ζπκππθλσκέλε ζε ζρέζε κε
ηα αλαθεξφκελά ηεο (ηδίσο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηεο λα βξίζθεηαη πξνζδεκέλε
ζην παξφλ) θαη, σο εθ ηνχηνπ (κε εμαίξεζε ίζσο θάπνηεο πεηξακαηηθέο ηαηλίεο), ν
ρξφλνο ιφγνπ είλαη πάληνηε πην ζχληνκνο απφ ηνλ ρξφλν αλαθεξνκέλσλ θαζψο θαη
φηη (ii) ν ρξφλνο ιφγνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ ινγνηερλία, είλαη αλειαζηηθφο θαη
ζπλερήο. Αλ θαη ίζσο θαίλεηαη φηη θξνχσ αλνηθηέο ζχξεο, πηζηεχσ φηη φια απηά έρνπλ
θάπνηα ζεκαζία αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηελ αλαπαξάζηαζεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.
Έηζη, παξφιν πνπ, φπσο πξναλέθεξα, ε θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε δαλείδεηαη ηα
ζχκβνια δηακέζνπ ησλ νπνίσλ αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηνλ πιηθφ /
νξαηφ θφζκν, δίλνληαο κάιηζηα ηελ ςεπδαίζζεζε φηη απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν
δηάθαλν θαη αδηακεζνιάβεην ηελ πξαγκαηηθφηεηα (θαη πάιη, ίζσο, κε ηελ εμαίξεζε
νξηζκέλσλ πεηξακαηηθψλ ηερληθψλ ι ή ς ε ο θαζψο θαη ηελ ηερληθή π.ρ. ηνπ voice over,
πεξίπησζε, σζηφζν, φπνπ ε θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε ρξεζηκνπνηεί έλαλ γλήζηα
ινγνηερληθφ θψδηθα), ν ρξφλνο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηνλ
πξαγκαηηθφ ρξφλν, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί ηελ πην πξνθαλή, ίζσο, έλδεημε ηνπ φηη
ν θηλεκαηνγξαθηθφο ιφγνο είλαη δηακεζνιαβεκέλνο, ή αιιηψο αλαπαξαζηαζηαθόο.
πκβαίλεη κάιηζηα ην παξάδνμν φηη «αλ θαη θαηλνκεληθά πνιχ πην απνκαθξπζκέλνο
απφ ηελ αθεγεκαηηθή γξαθή [ν αθεγεκαηηθφο θηλεκαηνγξάθνο] αθνινπζεί ηελ
γξακκηθφηεηα ηνπ ινγηθνχ ρξφλνπ (…) πην ππνηαθηηθά απ φζν κηα απφ ηηο
πιεζηέζηεξεο ζηελ νκηιία κνξθέο, δειαδή ην ινγνηερληθφ θείκελν» 23 . Με ά ι ι α
ιφγηα, παξφιν πνπ «ν ρξφλνο ηζηνξίαο είλαη ςεπδαίζζεζε, έηζη θη αιιηψο, θαη ζηηο
θηλεκαηνγξαθηθέο

ηαηλίεο θαη ζηα κπζηζηνξήκαηα»24, ζηελ

πεξίπησζε

ηνπ

θηλεκαηνγξάθνπ «νη θηλήζεηο ζηελ νζφλε είλαη (…) ηφζν φκνηεο κε ηηο θηλήζεηο ηεο
πξαγκαηηθήο δσήο πνπ κηκνχληαη, ψζηε ε ςεπδαίζζεζε ηεο παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ
απινχζηαηα δελ κπνξεί λα απνθνπεί απ απηέο»25. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε αθήγεζε

23

Κ. Δοξιάδης, Ιδεολογία και ..., ό.π., σελ. 46.
Στο ίδιο, σελ. 47.
25
Seymour Chatman, “What Novels Can Do that Films Can't (and Vice Versa)”, Critical Inquiry, Vol.
7, No. 1, On Narrative (Autumn, 1980), σελ. 121-140, αναφερόμενο στο: Κ. Δοξιάδης, Ιδεολογία και
..., ό.π., σελ. 47.
24
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δείρλεη ζαλ λα μεηπιίγεηαη απιψο κπξνζηά ζηα κάηηα ησλ ζεαηψλ θαη έηζη «ην
αθεγεκαηηθφ ππνθείκελν, κε ηελ κνξθή κηαο ππνλννχκελεο θσλήο πνπ μέξεη ηα
26

πάληα θαη κπνξεί λα πεη ηα πάληα, εθ πξψηεο φςεσο ηνπιάρηζηνλ, δελ ππάξρεη» . Με
απηφλ ηνλ ηξφπν επαλεξρφκαζηε ζην δήηεκα ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ, ή κε ά ι ι α
ιφγηα, ηνπ πνηνο (πνηα) δηακεζνιαβεί ζηελ εθθνξά ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ιφγνπ,
δειαδή πνην είλαη ην ππνθείκελν ηεο εθθνξάο.
Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο θηικηθήο αθήγεζεο, δειαδή, ζα ρξεηαζηεί λα ιεθζνχλ
ππ φ ς ε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ιφγνπ. Απηφ ζεκαίλεη, θαηαξράο,
φηη ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί ε έλλνηα ηεο αθήγεζεο θαηά ηξφπν, ψζηε λα
πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ παξάγεηαη λφεκα, δειαδή
φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ θηικηθφ αθεγεκαηηθφ θψδηθα: (i)
νηηδήπνηε «αθνχγεηαη» ή ιέγεηαη απφ ηνπο ραξαθηήξεο ή ηνλ αθεγεηή (εθφζνλ
ππάξρεη), δειαδή ηα ιεγφκελα ησλ εζνπνηψλ εληφο θάδξνπ ή ζε voice off27, α ι ι ά θαη
ε κνπζηθή, νη ήρνη ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηα αλαθεξφκελα θάπνηνπ θαληαζηηθνχ
αθεγεηή ή ελφο ραξαθηήξα ζε voice over 28 , θαζψο θαη (ii) ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο παξάγεηαη ε «ςεπδαίζζεζε ηεο δσήο» κέζα απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο
θίλεζεο, ην κνληάδ, ηα ρξψκαηα (ή ηελ απνπζία ηνπο) θαη θπξίσο ηελ γσλία ι ή ς ε ο
ηνπ πιάλνπ, ηελ νπνία κπνξνχκε λα παξαιιειίζνπκε κε ην «κάηη ηεο θάκεξαο».
Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο επθξίλεηαο θαη ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνζθέξεη ε
γιψζζα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαζηαηηθή ππθλφηεηα θαη ηα πνιιαπιά βάζε πεδίνπ
ζηελ νξγάλσζε ηεο θάζε εηθφλαο. ην ζεκείν απηφ ζ έ ι σ λα ηνλίζσ φηη θαζέλα απφ
απηά ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγεί παξαπιεξσκαηηθά κε ηα ππφινηπα θαη ππφ απηή ηελ
έλλνηα δελ κπνξνχκε λα ην εμεηάζνπκε απνκνλσκέλν. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ι.ρ. ην
ζεκαηλφκελν ηεο ιέμεο «θηεξφ» είλαη αζαθέο, αλ απηή δηαβαζηεί απνκνλσκέλε απφ
ηελ πξφηαζε ζηελ νπνία πεξηέρεηαη (θηεξφ = πνχπνπιν, θηεξφ αεξνπιάλνπ, θηεξφ
πνπιηνχ, θηεξφ απηνθηλήηνπ;), έηζη θαη ζηελ παξαθνινχζεζε κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο
αθήγεζεο δελ κπνξνχκε λα απνκνλψζνπκε ηνλ ήρν απφ ηελ εηθφλα πξνθεηκέλνπ λα
ηα αλαιχζνπκε, αθνχ ζπληζηνχλ απφ θνηλνχ ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ίδηαο εθθνξάο.
26

Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη …, ό.π., ζ ε ι . 48.
“voice off”: ηερληθή θαηά ηελ νπνία αθνχγεηαη ε θσλή θάπνηνπ ν νπνίνο δελ είλαη ζην πιάλν, ν
νπνίνο σζηφζν φκσο αλήθεη ζηνλ αθεγεκαηηθφ ρψξν.
28
Σν “voice over” ιεηηνπξγεί σο π α ξ ά ι ι ε ι ε ιεθηηθή δνκή κε ην κάηη ηεο θάκεξαο. πλίζηαηαη ζην λα
αθνχγεηαη ε θσλή θάπνηνπ πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη βξίζθεηαη ζηελ ζέζε ηεο θάκεξαο, δηφηη δελ
βξίζθεηαη νχηε ζην πιάλν, α ι ι ά νχηε ζηνλ αθεγεκαηηθφ ρψξν γεληθφηεξα (ή αλήθεη ζηνλ αθεγεκαηηθφ
ρψξν, α ι ι ά αθνχγνληαη νη ζθέςεηο ηνπ).
27
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Γηαθξίλνπκε, σζηφζν, θαη πάιη ηεο επηθπξηαξρία ηεο εηθφλαο, δειαδή ηνπ ρψξνπ, ππφ
ηελ έλλνηα φηη κπνξνχκε εχθνια λα θαληαζηνχκε έλα πιάλν κεγάιεο δηάξθεηαο δίρσο
νκηιία, ελψ απελαληίαο είλαη αλέθηθην έλα πιάλν ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη νκηιία
29

δίρσο εηθφλα.

Αλαθεθαιαηψλνληαο ινηπφλ, είδακε φηη ε δηάζηαζε πνπ θπξηαξρεί ζηελ
θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε είλαη ε ρσξηθόηεηα θαη επνκέλσο ζα πξέπεη ζε ζρέζε κε
απηήλ λα αλαδεηήζνπκε ην ππνθείκελν

ηεο εθθνξάο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην

θηλεκαηνγξαθηθφ αληίζηνηρν ηνπ αθεγεηή ηεο ηππνινγίαο ηνπ Todorov ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο «αθεγείηαη» ην «κάηη ηεο θάκεξαο». Οη
ηξφπνη απηνί ζπλίζηαληαη ζην θαδξάξηζκα30 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε πνηθίισλ
ηερληθψλ ιήςεο θαη ηελ ζπξξαθή ησλ πιάλσλ, δειαδή ην κνληάδ.
Σν θαδξάξηζκα είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζθελνζεηείηαη ε αλαπαξάζηαζε
ζην εζσηεξηθφ ηνπ πιάλνπ, παξνπζηάδνληαη δειαδή νη δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο, νη
ζπκκεηξίεο θαη ηα πνηθίια ηερλάζκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ πξνβάιιεηαη ε ηδενινγηθή
ζέζε ηεο αθήγεζεο θαζψο θαη ε ςπρνινγία ησλ εξψσλ (π.ρ. κέζα απφ ην
ππνθεηκεληθφ πιάλν, ην γθξν-πιαλ θ.ά.). Μέζα απφ απηέο ηηο ηερληθέο, εθηφο απφ ηελ
θαιχηεξε απνηχπσζε ηνπ πιάλνπ, επηηπγράλεηαη θαη ε ςπρνινγηθή εγγχηεηα ησλ
ζεαηψλ κε ηνλ ήξσα/ηελ εξσίδα. Έηζη, ε «θάκεξα» πιεζηάδεη ηνλ ραξαθηήξα γηα λα
θαηαδείμεη ηα ζπλαηζζήκαηα ή ηεο ζθέςεηο ηνπ, πξνθαιψληαο ηελ ζπκπάζεηα, ηνλ
ζαπκαζκφ, ηνλ νίθην θιπ. ησλ ζεαηψλ. Με ά ι ι α ιφγηα, δηακέζνπ ηεο πεξηγξαθήο ηεο
ζπλείδεζεο ηνπ ραξαθηήξα, επηηπγράλεηαη ε δηαδηθαζία ηαχηηζεο ηνπ αθεγεηή κε ην
ππνθείκελν ηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ. Αληηζηνίρσο, ε θάκεξα απνκαθξχλεηαη φηαλ
επηδηψθεηαη λα πάξνπλ απφζηαζε νη ζεαηέο απφ απηφλ, π.ρ. γηα λα ηνπνζεηεζεί
απέλαληί ηνπο αληηθεηκεληθά ή φηαλ ε εγγχηεηα ζα έθαλε ηνπο ζεαηέο κεηφρνπο ησλ
θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηνλ ήξσα/ηελ εξσίδα. 3 1 Παξάιιεια απνηππψλεηαη θαη ε
ςπρνινγηθή ζρέζε ηνπ ραξαθηήξα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά ην
χςνο απφ ην νπνίν βιέπνπκε ηνλ ήξσα/ηελ εξσίδα απμάλεη, φζν πην απεηιεηηθφο γηα

29

Αθφκε θαη αλ θαληαζηνχκε κία ζθελή φπνπ, γηα παξάδεηγκα, έρεη γίλεη δηαθνπή ξεχκαηνο θαη, σο εθ
ηνχηνπ, δελ δηαθξίλνπκε ηίπνηα, εμαθνινπζνχκε λα βιέπνπκε θάηη πνπ παξάγεη λφεκα, ην νπνίν είλαη ε
αλαπαξάζηαζε ηνπ ζθνηαδηνχ.
30
«Σν θάδξν είλαη έλα εζσηεξηθφ παξάζπξν», ππνζηεξίδεη ν Pierre Masson, «πνπ αλνίγεη ην άηνκν ζε
έλα ρψξν ηνλ νπνίν επηιέγεη λα θαηαζηήζεη ζεκαίλνληα». ,ηη αλήθεη ζ ΄ απηφ ηνλ ρψξν εκθαλίδεηαη
σο κεησλπκία, δηαζέηεη φκσο αμία κεηαθνξηθή (βι. Γηάλλεο θαξπέινο, Ηζηνξηθή κλήκε θαη
ειιεληθόηεηα ζηα θόκηθο, Κξηηηθή, Αζήλα, 2000, ζ ε ι . 71, αλαθεξφκελνο ζην Pierre Masson, Lire la
Bande dessinée, Presses Universitaires de Lyon, Λπψλ, 1985).
31
ην ίδην. Παξφιν πνπ ν θαξπέινο αλαθέξεηαη ζηα θφκημ ζεσξψ φηη, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ην
θαδξάξηζκα, ππάξρεη κηα εγγελήο ζπγγέλεηα αλάκεζα ζηα θφκημ θαη ην θηλεκαηνγξάθν.
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απηφλ/ήλ γίλεηαη ν πεξίγπξφο ηνπ/ηεο, αθεγεκαηηθή ζχκβαζε ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα
32

επδηάθξηηε θαη ζηα θφκημ.

ε απηφ ην πιαίζην κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κία ζεκειηψδε δηαθνξά
αλάκεζα ζηνλ ινγνηερληθφ θαη ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ θψδηθα. Αλαθέξνκαη ζηελ
γλσζηή ζέζε ηνπ Metz φηη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ε ζέζε ηνπ αθεγεηή είλαη ε ζέζε ηνπ
ζεαηή, κία δηάζηαζε πνπ ιείπεη απφ ηελ ινγνηερληθή αθήγεζε. Σελ ηνπνζέηεζή ηνπ
απηή ηελ ηεθκεξηψλεη αληιψληαο απφ ηελ ιαθαληθή ζεσξία, πξνηείλνληαο έλαλ
ζπζρεηηζκφ αλάκεζα ζην ζηάδην ηνπ θαζξέθηε θαη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή εκπεηξία, γηα
λα θαηαιήμεη φηη ζην πξσηνγελέο επίπεδν έρνπκε ηαύηηζε ηνπ ζεαηή κε ηελ θάκεξα.

33

Δπνκέλσο, φπσο επηζεκαίλεη ν Γνμηάδεο «ν θηικηθφο ζεαηήο, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο
ηαχηηζεο, είλαη ήδε παξψλ κέζα ζην ίδην ην θηικηθφ θείκελν. Δθ

φζνλ εδψ

αλαθεξφκαζηε ζε κηα ηαχηηζε κε ηελ θάκεξα, ηνπιάρηζηνλ ζην πξσηνγελέο επίπεδν,
ν ζεαηήο είλαη ήδε εκπιεγκέλνο ζην θηικηθφ θείκελν κέζσ ησλ θηλήζεσλ ηεο
θάκεξαο, ησλ γσληψλ ι ή ς ε ο θαη ησλ πιάλσλ (…)».34
Σν κνληάδ ζπλίζηαηαη ζε κία ζπξξαθή πιάλσλ, ε νπνία ζπάεη ηε γξακκηθή
ζπλέρεηα ηνπ θπζηθνχ ρξφλνπ, γίλεηαη φκσο θαηά ηξφπν ηέηνην, ψζηε νη ζεαηέο λα
κελ ηελ αληηιακβάλνληαη σο αζπλέρεηα, α ι ι ά λα πξνζιακβάλνπλ ηελ ξνή ηεο
αθήγεζεο σο ζπλερή θαη αδηάζπαζηε, ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηή θάπνηα ξσγκή ζηελ
δηήγεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε παξαζχξεη ηνπο ζεαηέο
ζηνλ δηθφ ηεο ρξφλν (ρξφλν ιφγνπ), θάλνληάο ηνπο λα μερλνχλ ηελ ξνή ηνπ θπζηθνχ
ρξφλνπ, κε

απνηέιεζκα ν

ζπκππθλσκέλνο

ρξφλνο

ηεο αθήγεζεο

θαη ηα

ζπλεπαθφινπζα πεξάζκαηα απφ πιάλν ζε πιάλν λα κελ δηαξξεγλχνπλ ηελ ηαχηηζε
ηνπ ζεαηή κε ηελ θάκεξα. Έηζη, ην βιέπνλ ππνθείκελν ζπκκεηέρεη ζην «μεηχιηγκα»

32

Πέηξνο Μαξηηλίδεο, «Κόκηθο»: Σέρλε θαη Σερληθέο ηεο Δηθνλνγξαθήγεζεο, Α É Α.Δ., Αζήλα, 1991,

ζει. 77.
33

Ο ζπζρεηηζκφο πνπ πξνηείλεη ν Metz αλάκεζα ζην ζηάδην ηνπ θαζξέθηε θαη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή
εκπεηξία απέρεη απφ ην λα ππνζηεξίμεη φηη απηά είλαη ηαπηφζεκα. Ζ δηαθνξά βξίζθεηαη ζην γεγνλφο
φηη «δελ είλαη ην είδσιν ηνπ εαπηνχ ηνπ απηφ πνπ βιέπεη ν ζεαηήο, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε
ηνπ παηδηνχ κπξνζηά ζηνλ θαζξέθηε, νπφηε δελ ηαπηίδεηαη (ζην πξσηνγελέο επίπεδν) κε θάηη
βιεπφκελν, α ι ι ά κφλν κε θάηη βιέπνλ» -κε ηελ έλλνηα ηνπ παληαρνχ νξψληνο αφξαηνπ ππνθεηκέλνπ
πνπ θαηαιακβάλεη ηελ ζέζε ηνπ ζεκείνπ θπγήο ηεο κνλνθζάικηαο πξννπηηθήο, πνπ ν θηλεκαηνγξάθνο
δαλείζηεθε, φπσο είπακε, απφ ηελ δσγξαθηθή- (βι. Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη…, ό.π., ζ ε ι . 37-38).
«Απηφ πνπ θαζηζηά δπλαηή ηελ απνπζία ηνπ ζεαηή απφ ηελ νζφλε», [δίρσο λα ράλεηαη ε δπλαηφηεηα
πξσηνγελνχο ηαχηηζεο] -ή κάιινλ ηελ θαηαλνεηή εμέιημε ηεο ηαηλίαο παξ φιε απηήλ ηελ απνπζία-,
[νθείιεηαη ζην] γεγνλφο φηη ν ζεαηήο έρεη ήδε γλσξίζεη ηελ εκπεηξία ηνπ αιεζηλνχ θαζξέθηε θαη είλαη
επνκέλσο ηθαλφο λα ζπγθξνηήζεη έλαλ θφζκν αληηθεηκέλσλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη πξψηα λα
αλαγλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζε απηφλ» (Christian Metz, Psychoanalysis and Cinema: The
Imaginary Signifier, Macmillan, Λνλδίλν 1983, ζ ε ι . 46). Γηα πεξαηηέξσ βι. Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία
θαη…, ό.π.
34
Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη …, ό.π., ζ ε ι . 49.
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ηεο πινθήο, κε ά ι ι α ιφγηα θαηαιακβάλεη ηελ ζέζε ηνπ νκηινχληνο ππνθεηκέλνπ
(αθεγεηή). Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, φηη νη ζεαηέο αληηιακβάλνληαη ην κνληάδ
κνλάρα (ή θπξίσο) δηα ηεο απνπζίαο ηνπ (φηαλ δειαδή είλαη θαθφ).

35

ε απηή ηελ

πεξίπησζε, απηφ ην νπνίν θαη νπζία ελνριεί, είλαη ην γεγνλφο φηη δελ κπνξνχκε λα
παξαζπξζνχκε απφ ηελ δηήγεζε, δειαδή λα ηαπηηζηνχκε κε ηελ ζέζε ηεο θάκεξαο,
θαζψο απαλσηέο βίαηεο ξήμεηο ζηελ αθεγεκαηηθή ξνή καο ππελζπκίδνπλ δηαξθψο φηη
απηφ πνπ βιέπνπκε δελ είλαη αιεζηλφ. Δίλαη βέβαηα πξνθαλέο φηη γλσξίδνπκε εμ
αξρήο φηη φζα βιέπνπκε δελ είλαη πξαγκαηηθά (φζν θαιφ θαη λα είλαη ην κνληάδ). Ωο
ζεαηήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, επηζεκαίλεη ν Metz, γλσξίδσ φηη βιέπσ θάηη θαληαζηηθό
(θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν αθφκε θαη νη αθξαίεο αλαιεζνθάλεηεο δελ κε ελνρινχλ
ηδηαίηεξα) θαη επηπιένλ γλσξίδσ φηη είκαη απηόο/ή πνπ βιέπεη. Δηδηθφηεξα, γλσξίδσ
φηη πξαγκαηηθά βιέπσ θάηη (απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ νζφλε είλαη πξαγκαηηθά νξαηφ,
δελ ην θαληάδνκαη) θαη επηπιένλ φηη είκαη εγώ πνπ βιέπσ, θαζψο κέζα απφ ηελ δηθή
κνπ π ξ φ ζ ι ε ς ε φζσλ βιέπσ, ην θαληαζηηθφ (φζα βιέπσ ζηελ νζφλε) πεξλά ζηελ
πιεπξά ηνπ ζπκβνιηθνχ (ππφ ηελ έλλνηα φηη ηαμηλνκψ φζα βιέπσ ζηελ βάζε ελφο
πνιηηηζκηθά πξνζδηνξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαθνξψλ). Με ά ι ι α ιφγηα, ν ζεαηήο
ηαπηίδεηαη κε ηνλ εαπηό ηνπ σο βιέπνληα, σο απνηεινχληα, δειαδή, πξνυπφζεζε γηα
ηελ χπαξμε φζσλ βιέπεη θαη, ππφ απηή ηελ έλλνηα, κε έλα είδνο ππεξβαηηθνύ
(παληαρνχ νξψληνο) ππνθεηκέλνπ, ην νπνίν πξνυπάξρεη φισλ φζσλ ζπκβαίλνπλ ζηελ
νζφλε. 36 Απηή ε δηηηή γλψζε πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ ζεαηή ζπκίδεη ηελ έλλνηα ηεο
απνθήξπμεο (Verleugnung) φπσο ηελ νξίδεη ν Freud 37 («Σν μέξσ όηη… αιιά»), ηελ
νπνία αλ εθαξκφζνπκε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, πξνθχπηεη ε εμήο ελδηαθέξνπζα
αλαινγία: ην μέξσ όηη (ε γπλαίθα δελ έρεη θ α ι ι φ / απηά πνπ βιέπσ ζηελ νζφλε δελ
είλαη πξαγκαηηθά) αιιά …(εγψ πηζηεχσ φηη έρεη / εγψ πηζηεχσ φηη είλαη).

35

Δλίνηε θάπνηνη θηλεκαηνγξαθηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηδηαίηεξεο ηερληθέο ιήςεο (φπσο π.ρ. ε θάκεξα
ζην ρέξη) ή ι.ρ. έλα πνιχ γξήγνξν κνληάδ πνπ ζπκίδεη video clip ή αθφκε θαη ηελ εζθεκκέλε εηζαγσγή
«παξάηαηξσλ» πιάλσλ θαη ηελ ρξνληθή αληηζηξνθή ησλ ηεθηαηλφκελσλ (βι. γηα παξάδεηγκα ηελ ηαηλία
Weekend (1967) ηνπ Jean-Luk Godard) ακθηζβεηνχλ ή/θαη δηαξξεγλχνπλ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ γξακκηθνχ
ρξφλνπ θαη θαη επέθηαζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξνθαλψο
θαη δελ πξφθεηηαη γηα εξαζηηερληθή ι ή ς ε ή θαθφ κνληάδ, α ι ι ά γηα ηερλάζκαηα -ηα νπνία απνζθνπνχλ
ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αηζζεηηθφ ή ηδενινγηθφ απνηέιεζκα- πνπ μεθεχγνπλ, θαηά θάπνην ηξφπν, απφ ηηο
ζπκβάζεηο ηνπ θιαζηθνχ αθεγεκαηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη σο ηέηνηα, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη
μερσξηζηά (Βι. ζρεηηθά “The Open Text Film”ζην Richard Neupert, The End: Narration and Closure
in the Cinema, Wayne State University Press, Νηηηξφηη, Μίζηγθαλ, 1995).
36
Christian Metz, “The imaginary signifier” ζην J. Hollows / P. Hutchings / M. Jankovich (επηκέιεηα),
The Film Studies Reader, Arnold, Λνλδίλν, 2000, ζ ε ι 216.
37
Sigmund Freud, “Fetishism” ζην J. Evans / S. Hall (επηκέιεηα), Visual Culture: the Reader, Sage,
Λνλδίλν, 1999, ζ ε ι . 325.

- 19 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

Αλαθεθαιαηψλνληαο, είδακε φηη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ηελ ζέζε ηνπ αθεγεηή
ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ θαηαιακβάλεη ε θάκεξα. Δπηπιένλ, φηη κέζα απφ κηα
δηαδηθαζία πξσηνγελνχο ηαχηηζεο ηνπ ζεαηή κε ηελ θάκεξα, ηελ αθεγεκαηηθή ζέζε
θαηαιακβάλεη ν ίδηνο ν ζεαηήο. Δπνκέλσο, ην «κάηη ηεο θάκεξαο» / βιέκκα ηνπ ζεαηή
ιεηηνπξγεί σο ην «εγψ» ηνπ αθεγεηή. Σν «κάηη ηεο θάκεξαο» είλαη απηφ πνπ
επηβάιιεη κία ζπγθεθξηκέλε αθεγεκαηηθή ζθνπηά δίλνληαο πξνλνκηαθή ζέζε ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ραξαθηήξεο / ππνθείκελα ηεο αθήγεζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο νπνίνπο
ζπγθξνηείηαη θαη λνεκαηνδνηείηαη ε παξνπζία φισλ ησλ ππφινηπσλ ραξαθηήξσλ. Με
ά ι ι α ιφγηα, ην απηόο ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα ζπγρσλεχεηαη κε ην εγώ ηνπ αθεγεηή,
θαηαιακβάλνληαο ηελ αθεγεκαηηθή ζέζε θαη έηζη ε αθήγεζε μεδηπιψλεηαη
αλαθνξηθά κε ηνλ ραξαθηήξα απηφ, δειαδή παξνπζηάδεηαη απφ ηελ δηθή ηνπ ζθνπηά.
Βέβαηα, ζε αληίζεζε κε ηελ ινγνηερλία φπνπ -φηαλ ν αθεγεηήο πξνζθνιιάηαη ζε
θάπνηνλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο θαη παξαθνινπζεί ηα ηεθηαηλφκελα ηεο πινθήο κέζα
απφ ηελ δηθή ηνπ νπηηθή- ν πξνλνκηαθφο απηφο ραξαθηήξαο βξίζθεηαη ζε έλαλ
ελδηάκεζν ρψξν, ηξφπνλ ηηλά, αλάκεζα ζηνλ αλαγλψζηε θαη ηελ αθήγεζε, κέζα ζηελ
αθήγεζε, α ι ι ά θαη έμσ απ απηήλ, ν θεληξηθφο ραξαθηήξαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν δελ
κπνξεί λα θαηαιάβεη άκεζα ηελ ζέζε ηνπ αθεγεηή, εθφζνλ θαη ν ίδηνο βξίζθεηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηελ πιεπξά ηνπ αθεγεκαηηθνχ αλαπαξηζηάκελνπ ρψξνπ, θαη ππφ
απηή ηελ έλλνηα δελ δηαζέηεη θακία παξνπζία δίρσο ηελ δηακεζνιάβεζε ηεο θάκεξαο.
Ζ κνλαδηθή πεξίπησζε φπνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί δίρσο λα ππφθεηηαη νινθιεξσηηθά
ζηελ επηθπξηαξρία ηεο θάκεξαο -δηακέζνπ ηεο νπνίαο ζπγθξνηείηαη πεξηζζφηεξν σο
αληηθείκελν παξά σο ππνθείκελν ηεο αθήγεζεο, εμαηηίαο ηεο θπζηθήο ηνπ παξνπζίαο
ζηνλ αθεγεκαηηθφ ρψξν- είλαη είηε κέζα απφ ηελ ηερληθή ηνπ voice over (ε νπνία,
φπσο πξναλέθεξα, αληιεί απφ θψδηθεο ηεο ινγνηερλίαο), ή κέζσ ππνθεηκεληθώλ
πιάλσλ38, απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ελ ιφγσ ραξαθηήξα. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ε
θάκεξα είλαη ηνπνζεηεκέλε έηζη, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη βιέπνπκε κε
ηα κάηηα ηνπ ραξαθηήξα πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ αθεγεκαηηθή ζέζε. Σππηθφο
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη απηφ ην απνηέιεζκα είλαη λα βιέπνπκε ηνλ
ραξαθηήξα λα θνηηάεη θάηη, θαη ζην επφκελν πιάλν λα εκθαλίδεηαη ην πξφζσπν ή ην
αληηθείκελν πνπ ππνηίζεηαη φηη θνηηάδεη. Αθφκε πην άκεζν είλαη ην απνηέιεζκα φηαλ
π.ρ. βιέπεη κέζα απφ θηάιηα, κία θιεηδαξφηξππα θ.ν.θ. ψζηε ην αθφινπζν πιάλν λα
δείρλεη ηελ νπηηθή κέζα απφ ην ελ ιφγσ πιαίζην. Έλαο άιινο ζπλήζεο ηξφπνο ιήςεο

Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη ηειεόξαζε, ό.π., ζει. 71 θ.ε.
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ππνθεηκεληθνχ πιάλνπ είλαη θαδξάξνληαο κέξνο ηεο πιάηεο θαη ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ
θεθαιηνχ ηνπ ραξαθηήξα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πιάλνπ, ελψ
ε θάκεξα ηνπνζεηείηαη ζην χςνο ησλ καηηψλ ηνπ. Έηζη, ην βιεπφκελν αληηθείκελν
πνπ δηαθξίλεηαη ζην βάζνο θαίλεηαη λα απεηθνλίδεηαη απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ραξαθηήξα.
Δλίνηε, ππνθεηκεληθφ πιάλν κε ηελ επξεία έλλνηα ζπληζηά επίζεο θαη ην γθξν
πιαλ, ην νπνίν θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ εζηίαζε ηεο θάκεξαο ζηνλ ραξαθηήξα θνληά
ζηελ αθεγεκαηηθή ζέζε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζνχλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ.
απηή ηελ πεξίπησζε, σζηφζν, ην αθεγνχκελν ππνθείκελν ζπληζηά θαη πάιη
βιεπόκελν

αληηθείκελν, θαη κάιηζηα κεγελζπκέλν.

απηή ηελ πνιχ εηδηθή

πεξίπησζε ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη έρνπκε λα θάλνπκε θαη κε κηα κνξθή
παληνγλσζηηθνχ ηχπνπ αθήγεζεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ιήςεο
απνηειεί έλαλ ηξφπν ε θάκεξα/αθεγεηήο λα εηζρσξήζεη ζηελ ζπλείδεζε ηνπ
ραξαθηήξα. Αθξηβέζηεξα, ζηνλ βαζκφ πνπ ε αθεγεκαηηθή «παληνγλσζία» ηεο
θάκεξαο είλαη αλέθηθηε κε ηελ ζηελή, θπξηνιεθηηθή ηεο ζεκαζία, φπσο δειαδή
πεξηγξάθεηαη ζηελ πεξίπησζε 1 ηεο ηππνινγίαο (εθηφο, θαη πάιη απφ ηελ ρξήζε ηνπ
voice over), ην θνληηλφ πιάλν, ππνγξακκίδεη ν Γνμηάδεο, «ζπληζηά ηελ κφλε δπλαηή
θηλεκαηνγξαθηθή πξνζέγγηζε ζηελ πεξηγξαθή ηεο ζπλείδεζεο ελφο ραξαθηήξα».39
Βιέπνπκε ινηπφλ, γηα λα επαλέιζνπκε ζηνλ Todorov, φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηελ ζέζε ηεο αθήγεζεο, δειαδή «πνηνο
κηιάεη», θαηά ηξφπν έκκεζν, ιακβάλνληαο ππ φςε ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο ζρεηηθά
κε ην πνηνο είλαη ην ππνθείκελν ηεο εθθνξάο, δειαδή απφ πνηα ζέζε εθθέξεηαη ν
ιφγνο. Απηέο νη ελδείμεηο αθνξνχλ ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο θάπνηνπ ραξαθηήξα
ζηελ ηαηλία θαζψο θαη ηελ παξνπζία ηνπ ζε θνκβηθέο ζηηγκέο ηεο δηήγεζεο, ηελ
εγγχηεηά ηνπ κε ηελ εμέιημε ηεο βαζηθήο πινθήο, ηελ ζπρλφηεηα θαη ηελ
αθεγεκαηηθή ζεκαζία ησλ ππνθεηκεληθψλ πιάλσλ θαη ησλ γθξν πιαλ ηνπ ελ ιφγσ
ραξαθηήξα θαζψο θαη ησλ αλαθνξψλ ζε απηφλ, ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο
παξνπζηάδεηαη απφ ηελ θάκεξα ελ γέλεη, ηελ ζέζε ηνπ ζην θάδξν (πψο, δειαδή,
ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρψξν, ζε ζρέζε κε ην θέληξν εζηίαζεο ηεο θάκεξαο, π.ρ. κπξνζηάπίζσ, ζην θέληξν ή ζε κία άθξε ηνπ πιάλνπ), ηνλ ξφιν ηνπ αλαθνξηθά κε ην ηέινο
θ.ν.θ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν θπζηθφο ρψξνο ηνλ νπνίν θαηαιακβάλεη έλαο
ραξαθηήξαο ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ πιάλσλ είλαη αλάινγνο ηεο εγγχηεηάο ηνπ κε
ηελ αθεγεκαηηθή ζέζε. Έηζη, αθφκε θαη αλ ηα εθάζηνηε πιάλα δελ είλαη

Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη …, ό.π., ζει. 73.
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ππνθεηκεληθά απφ πιεπξάο ηνπ, γλσξίδνπκε φηη ε ζπλνιηθή αθήγεζε πηνζεηεί ηελ
ηδενινγηθή ζέζε ηνπ ήξσα/ηεο εξσίδαο. Με ά ι ι α ιφγηα, παξαηεξνχκε φηη ε ζέζε ηεο
αθήγεζεο βξίζθεηαη δηαξθψο θνληά ζηελ δώλε ραξαθηήξα

40

ηνπ ήξσα/ηεο εξσίδαο,

αθφκε θαη φηαλ ην πιάλν είλαη αληηθεηκεληθφ. Σα ηερλάζκαηα απηά επηηξέπνπλ,
ινηπφλ, έκκεζα ηελ πηνζέηεζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο νπηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ
αθεγεκαηηθή ζέζε, παξέρνληάο καο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ην πνηνο είλαη ην ππνθείκελν
ηεο εθθνξάο.
(γ) Ζ θηικηθή αλαπαξάζηαζε δελ είλαη παξά έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο θαηαγξαθήο
θαη απεηθφληζεο ηνπ θφζκνπ. Απνηειεί κηα ηαμηλνκεηηθή κήηξα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
πνπ δνκείηαη γχξσ απφ θάπνηεο θεληξηθέο έλλνηεο, δειαδή γχξσ απφ νξηζκέλεο
εηθφλεο γηα ηνλ θφζκν, νη νπνίεο πξνβάιινληαη κέζα απφ ηηο κπζνπιαζηηθέο
αθεγήζεηο ησλ ηαηληψλ. Ο άμνλαο ελλνηώλ αθνξά απηέο ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο πνπ
δηαηξέρνπλ ηα θηικηθά θείκελα, θαη πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ηνπ ιφγνπ ηεο αθήγεζεο κε
άιινπο ιφγνπο. Με ά ι ι α ιφγηα, ην πεδίν ηνπ εθάζηνηε θηικηθνχ ιφγνπ ζπλέρεηαη απφ
ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ θνκβηθψλ ελλνηψλ, γχξσ απφ ηηο νπνίεο ζπλαξζξψλνληαη
νη δηάθνξνη ιφγνη. ηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα είλαη, ινηπφλ, λα δνχκε πψο νη
έλλνηεο απηέο ελζσκαηψλνληαη θαη ελλνηνινγνχληαη κέζα απφ ηνλ ιφγν ησλ ηαηληψλ,
αλαπαξάγνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε π ξ φ ζ ι ε ς ε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Ζ βαζηθή έλλνηα γχξσ απφ ηελ νπνία νξγαλψλεηαη ε δηθή κνπ αλάγλσζε ησλ
θηικηθψλ αθεγήζεσλ είλαη ε έλλνηα ηνπ θύινπ, ζε ζρέζε κε ηελ νπνία αλαδχνληαη
επηκέξνπο

δεηήκαηα

πνπ

πεξηιακβάλνπλ

ηελ

ζπγθξφηεζε

ππνθεηκεληθψλ

ηαπηνηήησλ, ηηο έκθπιεο ζρέζεηο, ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ην ζψκα. 4 1 Δίλαη θαλεξφ
πσο φια απηά δηαπιέθνληαη κε ηηο επξχηεξεο δνκέο θαη φςεηο ηεο θνηλσληθήο
πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε νηθνγέλεηα, ε ζρέζε «δεκφζηνπ»«ηδησηηθνχ», ε ηαμηθή νξγάλσζε, ε εξγαζία, ν θνηλσληθφο έιεγρνο ή/θαη ν
40

«Ζ “ δψλε ραξαθηήξα” είλαη ην πεδίν δξάζεο ηεο θσλήο ελφο ραξαθηήξα, ε νπνία δηεηζδχεη κε ηνλ
έλαλ ή ηνλ ά ι ι ν ηξφπν ζηε θσλή ηνπ ζπγγξαθέα» (M. M. Bakhtin, Discourse in the Novel, University
of Texas Press, ζηηλ, 1981, ζ ε ι . 316).
41
Δίλαη θαλεξφ φηη ε πξνζέγγηζε ησλ θηικηθψλ θεηκέλσλ απφ ηελ νπηηθή ηνπ θχινπ απνηειεί κνλάρα
κία πηζαλή αλάγλσζε ησλ ηαηληψλ. Ο ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί πξφζθνξν πεδίν
πνιιαπιψλ αλαγλψζεσλ, νη νπνίεο πξαγκαηεχνληαη πνηθίιεο φςεηο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Γηα κηα επξχηεξε νπηηθή βι. ελδεηθηηθά: Αγιαΐα Μεηξνπνχινπ, Διιεληθόο Κηλεκαηνγξάθνο, Αζήλα,
1980 (επαλέθδνζε: Παπαδήζεο, Αζήλα, 2006), Μαξία Κνκλελνχ, Από ηελ αγνξά ζην ζέακα… ό.π.,
Υξπζάλζε σηεξνπνχινπ, Ζ Γηαζπνξά ζηνλ Διιεληθό Κηλεκαηνγξάθν, Θεκέιην, Αζήλα, 1995, Γηάλλα
Αζαλαζάηνπ, Διιεληθόο Κηλεκαηνγξάθνο (1950-1967): Λατθή Μλήκε θα Ηδενινγία, Finatec, Αζήλα
2001, Maria Stasinopoulou, Reality Bites. A Feature Film History of Greece, 1950-1963, Βηέλλε, 2000
(ππφ δεκνζίεπζε), Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε, Οη λένη ζηηο θσκσδίεο ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ:
1948-1974, Ηζηνξηθφ Αξρείν Διιεληθήο Νενιαίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο / Κέληξν
Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, Αζήλα 2004.
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θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θ.ν.θ.

κσο ζεσξψ φηη ε αλαιπηηθή θαηεγνξία ηνπ θχινπ

δηαηξέρεη ζηαζεξά θάζε έθθαλζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, απνδεηθλχνληαο φηη ε
ηαμηθφηεηα, ε κφξθσζε, ε απαζρφιεζε, νη επθαηξίεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, ε
πξφζβαζε ζε πξνλνκηαθέο φςεηο ηεο θνηλσληθήο δσήο, ή ε ειεπζεξία έθθξαζεο,
θηλήζεσλ θαη θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ είλαη θαη έκθπιεο. 4 2 Αληηθείκελν ηνπ ελ
ιφγσ άμνλα, δειαδή, είλαη ην πψο αλαπαξίζηαληαη νη έκθπιεο ηαπηφηεηεο κέζα απφ
ηηο ηαηλίεο, ζε ζρέζε κε ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα ην ηη ζεκαίλεη θνηλσληθά λα
είλαη θαλείο άληξαο ή γπλαίθα, θαη πψο απηφ ζπλδέεηαη κε επξχηεξεο φςεηο ηεο
θνηλσληθήο δσήο.
Με ά ι ι α ιφγηα, ν ιφγνο ησλ αθεγήζεσλ παξέρεη ζπγθεθξηκέλεο εξκελείεο γηα
ην πεξηερφκελν ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ θαη πξνζδηνξίδεη ηα φξηα ηεο θαηάιιειεο
ελζσκάησζεο

(embodiment)43

ηνπ

θχινπ.

Ζ

ζπγθξφηεζε

ηεο

έκθπιεο

ππνθεηκεληθφηεηαο απαηηεί ηελ επηηέιεζε44 θαζνξηζκέλσλ ζσκαηηθψλ πξνηχπσλ, πνπ
παξάγνληαη θαη πξνβάιινληαη κέζα απφ ηνλ εγεκνληθφ εηεξνζεμνπαιηθφ ιφγν.

ηελ

πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη πξνθεηκέλνπ ηα ππνθείκελα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα
θαλνληζηηθά πξφηππα έκθπιεο ζπκπεξηθνξάο, ππνβάιινληαη ζε

ζπγθεθξηκέλεο

πεηζαξρηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο απαηηνχλ ηελ ξχζκηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζψκαηνο
θαηά ηξφπν, ψζηε λα είλαη επδηάθξηηα ηα ζεκεία ηεο έκθπιεο δηαθνξάο. Απαηηείηαη,
δειαδή, έλα επξχ ζχλνιν γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ θαη ζπκβάιινπλ
ζηε ζπγθξφηεζε κηαο έκθπιεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηελ νξγάλσζε ελφο πεδίνπ
γλψζεο πνπ απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν θαη ηελ δηαθπβέξλεζε ηνπ αηφκνπ, κέζα απφ ηνλ

42

«(Ζ) αληζφηεηα θαη ε ππνηέιεηα πνπ αλάγνληαη ζην θ χ ι ν παξνπζηάδνπλ ηελ ηδηνκνξθία φηη
επεξεάδνπλ ηα ππνθείκελα ζε όια ηα επίπεδα ηεο δσήο ηνπο, αθφκα θαη ζηα πην πξνζσπηθά, φπσο είλαη
απηφ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζεμνπαιηθφηεηα». (Μάξσ Παληειίδνπ-Μαινχηα, Σν θύιν ηεο δεκνθξαηίαο:
Ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη έκθπια ππνθείκελα, αββάιαο, Αζήλα, 2002, ζ ε ι . 49)
43
ενζωμάηωζη (ε) νπζ.[κηγλ. ζσκαηνπνίεζηο < ζσκαηνπνηψ] (Κ ζσκαηνπνίεζηο, -εσο) απφθηεζε
ζσκαηηθήο ππφζηαζεο // ν θαηαξηηζκφο ζε ζψκα (Πεγή: Σεγφπνπινο-Φπηξάθεο, Διιεληθό Λεμηθό,
ό.π., ζ ε ι . 749). Γηα ηελ έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο σο δηαδηθαζίαο ζπγθξφηεζεο ηεο γπλαηθείαο έκθπιεο
ηαπηφηεηαο βι. ελδεηθηηθά: Sandra Lee Bartky, “Foucault, Femininity and the Modernization of
Patriarchal Power” ζην Irene Diamond / Lee Quinby (επηκέιεηα), Feminism and Foucault-Reflections
on Resistance, Northeastern University Press, Βνζηφλε / Μαζαρνπζέηε, 1988, Kathy Davis, Embodied
Practices: Feminist Perspectives on the Body, Sage, Λνλδίλν, 1997. Γηα κηα γεληθφηεξε επηζθφπεζε
ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά βι. Μάξσ Παληειίδνπ-Μαινχηα, Σν θύιν… ό.π., θεθ. 4.
44
Ζ επηηειεζηηθόηεηα πεξηγξάθεη ζην γεγνλφο φηη νη ηαπηφηεηεο ησλ ππνθεηκέλσλ βξίζθνληαη ζε κηα
δηαξθή δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη αλαζπγθξφηεζεο. Έηζη, γλσξίζκαηα φπσο π.ρ. ην θ χ ι ν δελ
ζπληζηνχλ απιψο κηα παξάζηαζε πνπ ην ππνθείκελν θαιείηαη λα παίμεη, α ι ι ά ηαπηφρξνλα ζπγθξνηνχλ
ην αληηθείκελν ζην νπνίν αλαθέξνληαη. Γηα ηνλ φξν επηηειεζηηθόηεηα βι. ελδεηθηηθά Judith Butler,
Bodies that Matter: on the discursive limits of sex, Taylor and Francis, Νέα Τφξθε / Λνλδίλν, 1993 θαη
Αζελά Αζαλαζίνπ, “Gender Trouble: Ζ θεκηληζηηθή ζεσξία θαη ε πνιηηηθή κεηά ηελ απνδφκεζε ηεο
ηαπηφηεηαο”, ύγρξνλα Θέκαηα (ηρ. 94), 2006.

- 23 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη θαη βηψλεη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο.
κσο, ε

ηαχηηζε ησλ

ππνθεηκέλσλ

45

κε

ηα θπξίαξρα πξφηππα δελ

πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε νκαιά, α ι ι ά ζπρλά κέζσ ηεο βίαηεο απνθήξπμεο θάπνησλ
άιισλ

ελαιιαθηηθψλ

πξνηχπσλ.

Απηφ

ζπκβαίλεη

θαζψο

ην

θπξίαξρν

εηεξνζεμνπαιηθφ πξφηαγκα επηηξέπεη κφλν νξηζκέλεο έκθπιεο ηαπηίζεηο, ελψ
εκπνδίδεη θαη απνδνθηκάδεη θάπνηεο άιιεο. Ζ

απνηπρία πξνζαξκνγήο ζηα

πξνζδνθψκελα πξφηππα, δειαδή ε αδπλακία λα ζσκαηνπνηήζνπλ ηελ εγεκνληθή
46

εηεξνζεμνπαιηθή δηαθνξά, εμσζεί ηα ππνθείκελα ζε κηα αβίσηε επηθξάηεηα, κε
απνηέιεζκα ηελ πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ πνηθίιεο φςεηο
ηεο θνηλσληθήο δσήο. Με ιίγα ιφγηα, νη έκθπιεο ηαπηφηεηεο ζπγθξνηνχληαη κέζα απφ
δηαδηθαζίεο επηινγήο θαη απνθιεηζκνύ, δειαδή κέζα απφ ηελ άζθεζε εμνπζίαο.
ην άμνλα απηφ, ινηπφλ, ζα δνχκε πσο θαηαζθεπάδεηαη θηικηθά ην εγεκνληθφ
έκθπιν ηδεψδεο, αλαπαξάγνληαο ζπγθεθξηκέλεο

αληηιήςεηο γηα ηελ

έκθπιε

ηαπηφηεηα θαη ην ζψκα. Θα δνχκε, επίζεο, πψο ηα δηάθνξα ζψκαηα εκπιέθνληαη
ελεξγεηηθά ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο εμνπζίαο θαη πψο ελίνηε αληηζηέθνληαη ζηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ ηνπο επηβάιινληαη, δεκηνπξγψληαο ξσγκέο ζηελ εγεκνληθή
παηξηαξρηθή ηδενινγία θαη δεκηνπξγψληαο, έηζη, ηηο πξνυπνζέζεηο γηα θνηλσληθέο
αιιαγέο.
(δ) Ο άμνλαο ζεκαηηθώλ αλαθέξεηαη ζηηο ηδενινγηθέο ζπληζηψζεο ηνπ ιφγνπ, δειαδή
ζηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ησλ θηικηθψλ αθεγήζεσλ απέλαληη ζε θάπνηα
δεηήκαηα. εκεηψλσ, σζηφζν, φηη αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο δελ είλαη ε πξνζσπηθή
ηνπνζέηεζε ι.ρ. ηνπ Νηίλνπ Γεκφπνπινπ ή ηεο Φίλνο-Φηικο γχξσ απφ ηα δεηήκαηα
απηά, α ι ι ά ην πψο κέζα απφ θάζε θηικηθή κπζνπιαζία αξζξψλεηαη έλα ζχλζεην
πιέγκα ιφγσλ, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ πξνβάιινληαη ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο
γηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο ππνθεηκέλνπ. Τπ απηή
ηελ έλλνηα ν άμνλαο ζεκαηηθψλ είλαη ν πην άκεζα ηδενινγηθφο, θαζψο ζε απηφλ
εμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ηαηλίεο, σο πεδίν ζπγθξφηεζεο θαη δηαπινθήο
πνηθίισλ ζρέζεσλ εμνπζίαο, δηαρεηξίδνληαη ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα ηα ζέκαηα
πνπ πξνθχπηνπλ σο δηαθπβεχκαηα κέζα απφ ηελ αθήγεζε, θαη επηβάιινπλ κέζα απφ
ηνλ ιφγν ηνπο θάπνηεο απφςεηο σο «αιεζείο». Ωο εθ ηνχηνπ, νη θηλεκαηνγξαθηθέο
ηαηλίεο δελ απεηθνλίδνπλ απιψο κηα θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ωο πνιηηηζκηθφ
45
46

M. Foucault, Δπηηήξεζε θαη ηηκσξία: Ζ γέλλεζε ηεο θπιαθήο, Ράππα, Αζήλα, 1989, ζ ε ι . 181-300.
J. Butler, Bodies that Matter…ό.π.
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πξντφλ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ, ηηο
νπνίεο ππνηίζεηαη φηη αλαπαξάγνπλ. Με απιά ιφγηα, ηα θηικηθά θείκελα
αλαπαξάγνπλ ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ θαη
πξνβάιινπλ κέζα απφ ηνλ ιφγν ηνπο ηα πνηθίια δεηήκαηα πνπ απνηεινχλ
αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ή ζχγθξνπζεο ζε απηφ ην ζπκθξαδφκελν. Έηζη, κέζα
απφ ηηο θηικηθέο αθεγήζεηο ζπκππθλψλεηαη κηα πιεζψξα δηαθπβεπκάησλ πνπ
απνηππψλνπλ ηηο λννηξνπίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηα ήζε ηεο επνρήο. Τπφ απηή ηελ
έλλνηα θάζε ηαηλία απνηειεί «θείκελν», ην νπνίν κνηξάδεηαη απφ θνηλνχ «θψδηθεο θαη
ζπκβάζεηο κε ά ι ι α θείκελα ζην πιαίζην ελφο εληαίνπ ελλνηνινγηθνχ πεδίνπ», ελψ ηα
λνήκαηα πνπ παξάγνληαη θαη δηαθηλνχληαη «είλαη πνιιαπιά θαη εμαξηψληαη απφ ην
εθάζηνηε ζπκθξαδφκελν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ρξήζεο ηνπ».47 Καηά απηφ ηνλ
ηξφπν, ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί έλαλ πξνλνκηαθφ ρψξν γηα ηελ ζπγθξφηεζε, ηελ
πξνβνιή θαη ηελ επηβνιή εηθφλσλ ηνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ.

48

Ωζηφζν, νη εηθφλεο απηέο, ελψ απνθαιχπηνπλ ηηο ηδέεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο πνπ
πξνβάιινληαη ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε θπξίαξρνπ εγεκνληθνχ ιφγνπ, ηαπηφρξνλα
κπνξεί λα παξέρνπλ θαη ην πιηθφ ή ηα κέζα αληίζηαζεο θαη άξζξσζεο ελαιιαθηηθψλ
ιφγσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θηικηθφο ιφγνο αλαπαξάγεη ηηο θαλνληζηηθέο πξνζιήςεηο
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο -ην πψο αλακέλεηαη θνηλσληθά λα είλαη ηα πξάγκαηα-,
ηαπηφρξνλα φκσο, πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ελαιιαθηηθνχο ιφγνπο πνπ αλαδχνληαη
θνηλσληθά, αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο ζηελ αλαπαξαζηαζηαθή
δηαδηθαζία. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα θηλεκαηνγξαθηθά θείκελα δελ αληαλαθινχλ
απιψο, έζησ θαη παξακνξθσηηθά, έλαλ εθ ησλ πξνηέξσλ παγησκέλν εγεκνληθφ ιφγν.
πσο εχζηνρα παξαηεξεί ε Μηραειίδνπ, «νη εθάζηνηε πξαθηηθέο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ
δελ

αληαλαθινχλ,

νχηε

απιψο κεηαδίδνπλ

ζέζεηο ππνθεηκέλνπ

πνπ

έρνπλ

δεκηνπξγεζεί αιινχ, νχηε κπνξνχκε λα ηηο εμεηάζνπκε ζπιιήβδελ, ψζηε λα
απνθαζίζνπκε κηα θαη θαιή γηα ηελ πνιηηηθή ζεκαζία ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο
(popular culture), λα απνθαζίζνπκε δειαδή αλ ζπκκνξθψλεηαη κε εμσηεξηθέο δνκέο
εμνπζίαο ή αληηζηέθεηαη ζε απηέο. Κάηη ηέηνην ζα ππνβίβαδε ηελ πνιηηηθή ζεκαζία
ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο, αληηκεησπίδνληάο ηελ απιψο σο πεδίν αληαλάθιαζεο ηεο

47

Έθε Αβδειά, Γηα ιόγνπο ηηκήο: Βία, πλαηζζήκαηα θαη Αμίεο ζηε Μεηεκθπιηαθή Διιάδα, Νεθέιε,
Αζήλα 2002, ζ ε ι . 23, αλαθεξφκελε ζην Peter Dahlgren / Colin Sparks (επηκέιεηα), “Introduction” ηνπ
Journalism and Popular Culture, Sage, Λνλδίλν 1992.
48
Γηα ηελ έλλνηα θνηλσληθό θαληαζηαθό βι. Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolutions of Our
Time, Verso, Λνλδίλν, 1990, ζ ε ι . 63-64.
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πνιηηηθήο δξάζεο».

49

Δπνκέλσο, ζην επίπεδν ηεο εθάζηνηε αθήγεζεο ζπγθξνχνληαη

δηάθνξεο ηδέεο, ζηάζεηο θαη λννηξνπίεο, νχησο ψζηε, κέζα απφ απηήλ λα αλαδπζεί ε
ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ θάζε θηικηθνχ θεηκέλνπ. Σν ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη,
επνκέλσο, ην δνκηθφ πιαίζην ηνπ θηικηθνχ ιφγνπ δελ είλαη ν κνλνζήκαληνο ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν θαηεπζχλεη ηελ δξάζε θαη ηηο επηινγέο ησλ ππνθεηκέλσλ, α ι ι ά ην πνηεο
είλαη νη πηζαλέο κνξθέο δξάζεο ή νη πηζαλέο επηινγέο πνπ παξέρνληαη ζην εζσηεξηθφ
ηνπ. Έηζη ινηπφλ ν ηδενινγηθφο ιφγνο κίαο αθήγεζεο δελ απνηειεί έλα ζηεγαλφ, α ι ι ά
έλα πεδίν ελδερνκεληθόηεηαο.
Απηφ δελ ζεκαίλεη, βέβαηα, φηη ην ππφ αλάιπζε θείκελν παξακέλεη αλνηρηφ ζε
θάζε είδνπο εξκελεία, θαζψο ε ελδερνκεληθφηεηα ηνπ θεηκέλνπ πεξηιακβάλεη κφλν
φ,ηη κπνξεί λα εηπσζεί ζηα φξηα ηνπ εθάζηνηε ιφγνπ, φ,ηη δειαδή είλαη δπλαηφ ζην
πιαίζην ησλ αθεγεκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ είδνπο (ελδνθεηκεληθφ φξην), θαζψο θαη
φ,ηη είλαη πηζαλφ λα εηπσζεί ζην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηζηνξηθνθνηλσληθνχ
ζπκθξαδφκελνπ (εμσθεηκεληθφ φξην). Με ά ι ι α ιφγηα, νη θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο
ζπληζηνχλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο αθεγήζεηο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε
ζπγθεθξηκέλεο θηικηθέο ζπκβάζεηο θαη πνπ νη πνιηηηζκηθέο ηνπο αλαπαξαζηάζεηο
αληινχλ απφ θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε επξχηεξσλ αληηιήςεσλ γηα ηνλ
θφζκν.

χκθσλα κε ηνλ Roland Barthes, θάζε αλαινγηθή αλαπαξαγσγή ηεο

πξαγκαηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη έζησ θαη ζηνλ ειάρηζην βαζκφ έλα ζπλδεινχκελν
κήλπκα, κέζα απφ ην νπνίν θαζίζηαηαη δπλαηή ε θνηλσληθή αλάγλσζή ηεο.50 Τπφ
απηή ηελ έλλνηα, κία κπζνπιαζία «νχηε θξχβεη, νχηε θαλεξψλεη, α ι ι ά ζεκαίλεη. Καη
51

52

ζεκαίλεη παξακνξθσηηθά , δειαδή δηαζιψληαο πξαγκαηηθέο ζεκαζίεο» . Με απηφ
ηνλ ηξφπν απνθαιχπηεηαη ε ζπκβνιηθή ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ηα ππνθείκελα ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα, πψο δειαδή ηελ επελδχνπλ κε ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα, ηα νπνία δελ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο «αληηθεηκεληθέο»

ηδηφηεηεο ησλ πξαγκάησλ, α ι ι ά είλαη

ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλα. Ζ παξαηήξεζε απηή δελ απνζθνπεί ζην λα
ακθηζβεηήζεη ηελ ξεπζηφηεηα ή ην δπλάκεη ξεθηηθφ δπλακηθφ κηαο αθήγεζεο, α ι ι ά

49

Μάξζα Μηραειίδνπ, «Ζ ςπρξή ζχδπγνο: πξνβιεκαηνπνηήζεηο ηεο ζειπθφηεηαο ζηα κεηαπνιεκηθά
βξεηαληθά γπλαηθεία πεξηνδηθά», ζην Μάξζα Μηραειίδνπ / Αιεμάλδξα, Υαιθηά, Ζ παξαγσγή ηνπ
θνηλσληθνύ ζώκαηνο, Καηάξηη θαη Γίλε Φεκηληζηηθφ Πεξηνδηθφ, Αζήλα 2005, ζ ε ι . 196, αληιψληαο απφ
ην Judith Butler, Gender Trouble, Routledge 1990, Νέα Τφξθε / Λνλδίλν, ζει.249-250.
50
Roland Barthes, Δηθόλα, κνπζηθή, θείκελν (δ έθδνζε), Πιέζξνλ, Αζήλα, 2001.
51
π α ξ α κ φ ξ θ σ ζ ε = ε θπζηθνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ (βι. θαξπέινο Γηάλλεο, Ηζηνξηθή κλήκε…
ό.π. , ζην θνκκάηη πνπ αλαιχεη ηελ ηδενινγία ζην έξγν ηνπ Barthes, ζει.86-93).
52
ην ίδην, ζ ε ι . 92.
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απελαληίαο, ηνπνζεηψληαο ην θάζε θείκελν ζην ζπκθξαδφκελφ ηνπ, λα καο επηηξέςεη
λα αλαγλσξίζνπκε ηα ζηνηρεία απηά ζηελ ζπγρξνλία ηνπο.

πλνπηηθά είδακε φηη ηα θηικηθά θείκελα ζα εμεηαζηνχλ σο έλα πεδίν
ζπγθξφηεζεο θαη δηαπινθήο πνηθίισλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. Ζ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί
έρεη εηδηθφηεξα σο αληηθείκελν ηελ αλαιπηηθή θαηεγνξία ηνπ θύινπ κε ζθνπφ λα
θαηαδείμεη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ δηέπνπλ ηηο έκθπιεο ζρέζεηο. Μία ηέηνηα
πξνζέγγηζε δελ ζπληζηά παξά κία κνλάρα πηζαλή αλάγλσζε ησλ ελ ιφγσ θεηκέλσλ.
πσο ειπίδσ λα θαηέζηεζα ζαθέο θαη παξαπάλσ, θάζε αθήγεζε εκπεξηέρεη πνηθίια
επίπεδα αλάγλσζεο θαη έηζη νη απαληήζεηο πνπ κπνξεί λα καο δψζεη ην εθάζηνηε
θείκελν εμαξηψληαη απφ ηα εξσηήκαηα πνπ ζέηεη θαλείο. Άξα ην επηιερζέλ δείγκα
ηαηληψλ δελ πξαγκαηεχεηαη απνθιεηζηηθά ηηο εηθφλεο θαη ηα πξφηππα αλαθνξηθά κε ην
θ χ ι ν , ή κάιινλ ηα πξαγκαηεχεηαη ζε ζπλάθεηα κε πνιιαπιά ά ι ι α δεηήκαηα ηεο
θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη έκθπιεο ηαπηφηεηεο ζπγθξνηνχλ, φκσο, νπζηαζηηθή
δηάζηαζε ζηελ ζπγθξφηεζε απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζεκειηψδε παξάκεηξν ζε
ζρέζε κε ηελ νπνία αξζξψλεηαη ε θνηλσληθή καο νληνινγία.
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Β’ Μέρος: Ανάλυση Λόγου
1(α).

Ρο αντικείμενο της ανάλυσης

Σίηινο ηαηλίαο: Το ξύλο βγήκε από ηον Παπάδειζο (αζπξφκαπξε)
ρξνλνινγία: 1959 (ρξόλνο ιόγνπ - ηζηνξηθή ζηηγκή / πεξίνδνο)

53

δηάξθεηα: 90 ιεπηά (ρξόλνο ιόγνπ - δηάξθεηα)
ζθελνζεζία: Αιέθνο αθειιάξηνο
ζελάξην: Αιέθνο αθειιάξηνο
εηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικ

Πεξίιεςε:

Ζ ηαηλία δηαδξακαηίδεηαη ζε έλα ζρνιείν ζειέσλ, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε

θφξεο κεγαιναζηηθψλ νηθνγελεηψλ.

Πξνθεηκέλνπ λα κελ δπζαξεζηήζεη ηνπο

πινχζηνπο γνλείο, ην ζρνιείν αλέρεηαη φια ηα θαπξίηζηα θαη ηηο αηαμίεο ησλ
θαθνκαζεκέλσλ

θνξηηζηψλ. Δθεί

θνηηά θαη ε

Λίδα

Παπαζηαχξνπ (Αιίθε

Βνπγηνπθιάθε), πνπ είλαη ε πην δσεξή θαη ε πην πινχζηα απφ φιεο. Ωζηφζν, ν
θησρφο, λενπξνζιεθζήο, λεαξφο θηιφινγνο Πάλνο Φισξάο (Γεκήηξεο Παξακηραήι)
δελ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα αλερηεί ηελ αλάγσγε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηξηψλ. Θα
ραζηνπθίζεη ηελ Λίδα πξνθεηκέλνπ λα ηελ ηηκσξήζεη, θαη εθείλε ζα ζπεχζεη λα ηνλ
εθδηθεζεί, θαιψληαο ηελ κεηέξα ηεο ζην ζρνιείν γηα λα δεηήζεη εμεγήζεηο.

ηαλ,

σζηφζν, ην γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απφιπζε ηνπ λεαξνχ θαζεγεηή, κε
ηνλ νπνίν ε Λίδα είλαη θξπθά εξσηεπκέλε, ζα παξαθαιέζεη ηνλ κπακπά ηεο λα
απαηηήζεη ηελ επαλαπξφζιεςή ηνπ. Έθηνηε ηα πάληα ζην ζρνιείν ζα αιιάμνπλ,
θαζψο θαη νη άιινη απαπδηζκέλνη θαζεγεηέο ζα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά ηνπ, κε
απνηέιεζκα «το χαστούκι (λα) πέφτει σύννεφο», φπσο απνθαίλνληαη νη ίδηεο νη
καζήηξηεο. Ζ ηαηλία ηειεηψλεη κε ηελ ν ι ν θ ι ή ξ σ ζ ε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, φηαλ ν
Πάλνο Φισξάο δέρεηαη λα αλαιάβεη λα πξνγπκλάζεη ηελ Λίδα γηα ηηο εμεηάζεηο ζην

53

Ο ρξόλνο αλαθεξνκέλσλ ρσξίδεηαη ζε δχν επίπεδα: (i) ζηνλ ρξόλν αλαθεξνκέλσλ σο δηάξθεηα (π.ρ. ε
αθήγεζε πεξηγξάθεη έλα ζρνιηθφ έηνο) θαη (ii) ζηνλ ρξόλν αλαθεξνκέλσλ σο ρξνλνινγηθή πεξίνδν
(π.ρ. ηε ζρνιηθή ρξνληά 58- 59). Αληίζηνηρε δηάθξηζε ππάξρεη θαη ζην ρξόλν ιόγνπ: Τπάξρεη ν ρξόλνο
ιόγνπ σο ρξνλνινγηθή πεξίνδνο, πνπ ρσξίδεηαη ζε δχν ζ θ έ ι ε : (iii) ζηε ρξνλνινγηθή πεξίνδν παξαγσγήο
ηεο ηαηλίαο θαη (iv) ζηε ρξνλνινγηθή πεξίνδν πξνβνιήο ηεο, θαη ν ρξόλνο ιόγνπ σο δηάξθεηα, πνπ επίζεο
ρσξίδεηαη ζε δχν ζ θ έ ι ε : (v) ζηε δηάξθεηα παξαγσγήο (π.ρ. έμη κήλεο) θαη (vi) ζηε δηάξθεηα πξνβνιήο
(πρ δχν ψξεο) (απφ ην κάζεκα «Αλάιπζε ιφγνπ» ηνπ Κ. Γνμηάδε ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη Κνηλσληνινγία απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000 θαη
έπεηηα).
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Παλεπηζηήκην, θαη νπζία φκσο ε αθήγεζε αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ζην ηέινο (ή
κάιινλ κεηά ην ηέινο ηεο ηαηλίαο) ληθάεη ν έξσηαο θαη φηη ζα ηελ παληξεπηεί.

2(α).

Ν άξονας αντικειμένων

Χώξνο αληηθεηκεληθώλ αλαθεξνκέλσλ:

Ο ρψξνο αληηθεηκεληθψλ

αλαθεξνκέλσλ

αθνξά ηνλ θπζηθφ ρψξν ηεο αθήγεζεο, ηνλ ρψξν δειαδή ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ
εθηπιίζζεηαη ε πινθή, φπσο απηφο απεηθνλίδεηαη ή αλαθέξεηαη ζηνπο δηαιφγνπο, ζηα
επηκέξνπο πιάλα. Ζ αθήγεζε ηεο ηαηλίαο Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν
54

εθηπιίζζεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κνιεγίνπ Αζελψλ .
Πξφθεηηαη γηα έλα αξηζηνθξαηηθφ ηδησηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν ζηελ ηαηλία
πεξηγξάθεηαη σο ζρνιείν ζειέσλ. Σν κεγαινπξεπέο θηίξην, ην ηεξάζηην πξναχιην, ν
ζπξσξφο ζηελ κεγάιε ζηδεξέληα πχιε, ν πιεζσξηθφο εζσηεξηθφο δηάθνζκνο
(αγάικαηα, πξνηνκέο, πίλαθεο ζε βαξηέο θνξλίδεο, ηαξηρεπκέλα πνπιηά, κάξκαξα,
ηεξάζηηεο βηβιηνζήθεο θιπ.) δελ ζπκίδνπλ ζε ηίπνηα ην ειιεληθφ δεκφζην ζρνιείν αθφκε θαη ζε κεηαγελέζηεξεο επνρέο-, παξέρνληαο απεπζείαο ζηνλ ζεαηή έλα έκκεζν
ηαμηθφ ζρφιην, πξηλ αθφκε δηαηππσζεί ξεηά απφ ηελ αθήγεζε φηη ην ζπγθεθξηκέλν
ζρνιείν απεπζχλεηαη ζε θφξεο πινπζίσλ θαη επηθαλψλ νηθνγελεηψλ.
Δθηφο απφ ηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, νξηζκέλεο ζθελέο δηαδξακαηίδνληαη ζηηο
θεξφκελεο σο θαηνηθίεο ησλ πξσηαγσληζηψλ, ζηνλ δξφκν θαζψο θαη ζηελ χπαηζξν. Ζ
Λίδα (Αιίθε Βνπγηνπθιάθε) θαηνηθεί ζε κνλνθαηνηθία ζηα βφξεηα πξνάζηηα κε βαξηά
πνιπηειή επίπισζε, ηεξάζηην θήπν θαη γθαδφλ.55 Δπηπιένλ, ζην ζπίηη ππάξρεη
ππεξέηξηα θαη ζνθέξ, θαζψο θαη θαηνηθίδηνο ζθχινο κε μεληθφ φλνκα (Honey).
πιήξε

αληίζεζε

αλαπαξίζηαηαη ε

θαηνηθία ηνπ Πάλνπ Φισξά

ε

(Γεκήηξεο

Παξακηραήι). Ο θησρφο θηιφινγνο κέλεη ζε έλα κηθξναζηηθφ δηακέξηζκα κε
παιηνκνδίηηθα έπηπια θαη δηαθφζκεζε θαη πεξηνξηζκέλεο αλέζεηο. Σηο εξγαζίεο ηνπ
ζπηηηνχ αλαιακβάλεη ε ρήξα κεηέξα ηνπ, ελψ ν ίδηνο κεηαθηλείηαη κε ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο θαη κε ηα πφδηα (ην αζηηθφ ιεσθνξείν δελ θηάλεη κέρξη ην ζρνιείν, κε
απνηέιεζκα ν λεαξφο θαζεγεηήο λα θηάλεη πεξπαηψληαο, γεγνλφο ην νπνίν ηνλίδεη
54

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ζηεγαδφηαλ ζρνιείν αξξέλσλ, ην νπνίν
κεηαηξάπεθε ζε κηθηφ π ν ι ι ά ρξφληα αξγφηεξα.
55
Πξνο απνθπγή παξεξκελεηψλ ζα πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα μεθαζαξίζσ έλα ζεκαληηθφ δήηεκα.
Έρνπκε πεη φηη ζηνλ άμνλα αληηθεηκέλσλ πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία ππάξρνπλ
αληηθεηκεληθά, δειαδή αλεμάξηεηα απφ ηελ κπζνπιαζηηθή αθήγεζε. Ωο εθ ηνχηνπ είλαη θαλεξφ φηη νη
ραξαθηήξεο ζηνπο νπνίνπο αλαθέξνκαη (φπσο εδψ ε πξσηαγσλίζηξηα) δεν αλήθνπλ ζηα αληηθεηκεληθά
δεδνκέλα ηεο αθήγεζεο. Σα ζπίηηα, σζηφζν, ηα νπνία πεξηγξάθσ (φπσο θαη ά ι ι α «δηθά ηνπο»
αληηθείκελα, π.ρ. απηνθίλεηα θ.ν.θ.), ηα νπνία θέξνληαη λα ηνπο αλήθνπλ, ππάξρνπλ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
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αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ ηαμηθή αληίζεζε κε ηηο καζήηξηεο, νη νπνίεο θαηαθζάλνπλ κε
ην ζρνιηθφ ή κε ηδησηηθφ απηνθίλεην). πγθεθξηκέλα, βιέπνπκε έλα εμσηεξηθφ πιάλν
ζε κία ζηάζε, πηζαλφηαηα ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, φπνπ ν Πάλνο Φισξάο
επηβηβάδεηαη ζην θαηάκεζην ιεσθνξείν γηα λα πάεη ζηελ δνπιεηά. ην πιάλν απηφ
αληηπαξαβάιιεηαη ε ζθελή θαηά ηελ νπνία ν ζνθέξ ηεο νηθνγέλεηαο Παπαζηαχξνπ
πεγαίλεη ηελ Λίδα ζην ζρνιείν κε έλα αλνηρηφ (θάκπξην) απηνθίλεην, θαζψο δελ είρε
εηνηκαζηεί αθφκε, φηαλ θαηέθζαζε ην ζρνιηθφ.
Παξαθάησ ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο, κέξνο ηεο αθήγεζεο εθηπιίζζεηαη ζηελ
χπαηζξν, θαηά ηελ δηάξθεηα ζρνιηθήο εθδξνκήο ζην βνπλφ. Παξαθνινπζνχκε έλα
ηκήκα ηεο δηαδξνκήο κε ην πνχικαλ θαη θαηφπηλ ηνλ πξννξηζκφ ηεο εθδξνκήο: κηα
έθηαζε κε μέθσηα θαη δέληξα, φπνπ πεξηθέξνληαη, ρνξεχνπλ, παίδνπλ κνπζηθή θαη
ηξαγνπδνχλ νη καζήηξηεο θαη κηα ηαβέξλα ζηελ νπνία θάζνληαη νη θαζεγεηέο.
Σέινο, γίλεηαη άκεζε (δηακέζνπ θάπνηνπ πιάλνπ) ή έκκεζε (κέζα απφ ηα
ιεγφκελα ησλ ραξαθηήξσλ) αλαθνξά ζηνλ θφκβν ηεο Κεθηζηάο, ζηνπο πίδαθεο ηεο
Οκνλνίαο θαη ζηελ νδφ 3 ε ο

επηεκβξίνπ θαζψο επίζεο ζηελ Ησλία, ζηε κχξλε, ζηελ

Ακεξηθή θαη ζην Hollywood, ζην Παξίζη, ηελ Μαζζαιία, ηηο Βξπμέιεο θαη ηελ
Ηζπαλία.
Πνιηηηζκηθά ζηνηρεία: Ο ππνάμνλαο απηφο αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία
θαζηζηνχλ αλαγλσξίζηκε ηελ ρσξνρξνληθή ζπγθπξία ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
εμειίζζνληαη ηα δξψκελα, καο δίλνπλ, κε ά ι ι α ιφγηα, ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα
ην πνιηηηζκηθφ ζπκθξαδφκελν ηεο αθήγεζεο.
Ζ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν εθηπιίζζεηαη θαη πεξηγξάθεη, σο
επί ην πιείζηνλ, ηελ δσή ζην ζρνιείν. Ζ θνίηεζε ζην ειιεληθφ ζρνιείν δηαξθνχζε
έθηνηε 12 ρξφληα, κε ηελ δηαθνξά φηη, θαηά ηα ιεγφκελα ηεο ηαηλίαο, ην 1959
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ην 8ηάμην γπκλάζην (4 ηάμεηο δεκνηηθφ θαη 8 ηάμεηο γπκλάζην),
γεγνλφο ην νπνίν ζηελ πξάμε δελ ηζρχεη, θαζψο ήδε απφ ην 1951 εθαξκφδεηαη ε
κεηάβαζε ζην 6ηάμην56 Δίλαη κηα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία γίλνληαη έληνλεο
ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηεο παηδείαο, «δεδνκέλνπ φηη ε

56

Ήδε ην 1951 κε ηνλ Α.Ν.1823/28.5.51 ηα ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο ρσξίδνληαλ ζε δχν
θχθινπο: ηξηηάμην γπκλάζην θαη ιχθεην [θηινινγηθφ θαη θπζηθνκαζεκαηηθφ]. Καηφπηλ, ζην πιαίζην ηεο
εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1959 ην Β.Γ.3971/2.9.1959 «Πεξί Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαηδεχζεσο, Οξγαλψζεσο ηεο Μέζεο εθπαηδεχζεσο θαη Γηνηθήζεσο ηεο Παηδείαο» πξνβιέπεη ηνλ
ρσξηζκφ ηνπ Γπκλαζίνπ ζε δχν 3εηείο θχθινπο (βι. Γ. Μπνπξίηζαο / Γ. Κσζηφπνπινο ./ Αηθ.
Κισλάξε, «Οη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαηά ηελ πξψηε κεηεκθπιηαθή πεξίνδν», ζην Ζ ειιεληθή
θνηλσλία θαηά ηελ πξώηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν (1945-1967), Ίδξπκα άθε Καξάγησξγα, Αζήλα, 1994,
ζ ε ι . 432).
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θιαζηθή κνλνιηζηθή παηδεία πνπ δηλφηαλ δελ κπνξνχζε πηα λα αληαπνθξηζεί νχηε ζηηο
απαηηήζεηο ηεο νηθνλνκίαο νχηε ζε εθείλεο ηεο θνηλσλίαο»57, γεγνλφο ην νπνίν
αληαλαθιάηαη θαη κέζα απφ ηελ θηικηθή αθήγεζε, φηαλ νη καζήηξηεο δηακαξηχξνληαη
γηα ηελ επηκνλή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ δηδαζθαιία ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ, αληί λα
καζαίλνπλ μέλεο γιψζζεο, ηηο νπνίεο ζεσξνχλ πην ρξήζηκεο.58 Παξφιν, φκσο, πνπ
απνδίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ κειέηε θιαζηθψλ θεηκέλσλ ηεο αξραίαο ειιεληθήο
γξακκαηείαο (παξέρνληαη θάπνηα πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία γηα ηνλ

κεξν, ηνλ

Γεκφδηθν θαη ηνλ Φήκην) πιεξνθνξνχκαζηε απφ ηελ αθήγεζε φηη ν Αξηζηνθάλεο
απνθεχγεηαη ιφγσ ηνπ «ελευθεριάζοντος τρόπου με τον οποίον έγραψε τας κωμωδίας
του». Πέξαλ απφ ηα αξραία ειιεληθά, αλαθέξεηαη φηη νη καζήηξηεο δηδάζθνληαη θαη
ά ι ι α θηινινγηθά καζήκαηα, ζξεζθεπηηθά, καζεκαηηθά, θπζηθά (βάζεηο θπζηθψλ
επηζηεκψλ) θαη γπκλαζηηθή.59 Δθηφο, φκσο, απφ ηα καζήκαηα πξνβιέπεηαη ζεζκηθά
θαη ε εθδξνκή, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη καζήηξηεο παξνπζηάδνληαη λα
παίδνπλ κνπζηθή, λα ρνξεχνπλ θαη λα ηξαγνπδνχλ ζηνπο ξπζκνχο ηνπ ζπξκνχ (ηζαηζα), λα ζθαξψλνπλ θάξζεο α ι ι ά θαη λα θαπγαδίδνπλ κεηαμχ ηνπο, ελψ νη θαζεγεηέο
ηηο επηηεξνχλ απφ ηελ ηαβέξλα, θαπλίδνληαο θαη πίλνληαο νχδν, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ
ζθπξίρηξα ή θάλνληαο θσλαρηά θάπνηα επίπιεμε. Καζψο ε εηζαγσγή ζηα αλψηεξα
θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα γίλεηαη κε εμεηάζεηο60, ζπλεζίδεηαη
πξνεηνηκαζία

ησλ

καζεηψλ/ηξηψλ

νινθιεξψζνπλ ην Γπκλάζην.61

απφ πξνγπκλαζηέο

ην

ε

θαινθαίξη, κφιηο

ζνλ αθνξά ηνλ ζρνιηθφ θαλνληζκφ, απηφο επηβάιιεη

νη καζήηξηεο λα θνξνχλ πνδηά (ελ πξνθεηκέλσ κε ην δηαθξηηηθφ ζήκα ηνπ ζρνιείνπ),
εθηφο απφ ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο, ζην νπνίν θνξνχλ εηδηθή ζηνιή. Ζ ζηνιή ηεο
57

ην ίδην, ζ ε ι . 431.
Σνλ Ηνχλην ηνπ 1959 γίλνληαη ζπδεηήζεηο ζηελ Βνπιή γχξσ απφ ην αίηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο
κεηαξξχζκηζεο. «Καηά ηελ ζπδήηεζε ησλ λνκνζρεδίσλ ζηελ Δπηηξνπή Δμνπζηνδνηήζεσο ν εηζεγεηήο
ηεο πιεηνςεθίαο βνπιεπηήο ηεο ΔΡΔ Κ. Απνζθίηεο ηνλίδεη: «…Παξ’ εκίλ ε θαζπζηέξεζηο ηεο Παηδείαο
κεηά ηελ αικαηώδε εμέιημηλ ησλ ζεηηθώλ επηζηεκώλ θαηέζηε πιένλ εκθαλήο θαη επηθίλδπλνο (…)ην
ππάξρνλ ζήκεξνλ θιαζηθόλ γπκλάζηνλ νύηε ηαο αλάγθαο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, νύηε ηαο αλάγθαο ηεο
ςπρήο ζεξαπεύεη. Πξόθεηηαη πεξί ελόο ζιηβεξνύ ππνιείκκαηνο παξειζόληνο κεγαιείνπ, ην νπνίνλ δύλαηαη
λα ραξαθηεξηζζεί σο βηνκεραλία απνιπηεξίσλ δηά ηελ νπνίαλ έρνπλ θαζηεξσζεί νη λπρηεξηλέο βάξδηεο.»
( πχξνο Ληλαξδάηνο, Από ηνλ Δκθύιην ζηε Χνύληα (ηόκνο Γ’): 1955-1961, Παπαδήζεο, Αζήλα 1978,
ζ ε ι . 475).
59
Ο ζθνπφο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο νξηδφηαλ σο εμήο: «Ζ ΜΔ επηδηψθνπζα ηελ δηάπιαζηλ ρξεζηψλ
πνιηηψλ ελ ησ πιαηζίσ ηνπ ειιελνρξηζηηαληθνχ πνιηηηζκνχ ζθνπφλ έρεη ηνχην κελ λα παξάζρε ηελ
αλαγθαίαλ δηα ηνλ βίνλ γεληθήλ κφξθσζηλ ηνχην δε λα πξνπαξαζθεπάζεη επηζηεκνληθψο ηνπο
εθηέκελνπο λα αθνινπζήζσζηλ αλσηέξαο εηδηθάο ζπνπδάο» (ζχκθσλα κε ηνλ Α.Ν.1823/28.5.51, βι. Γ.
Μπνπξίηζαο / Γ. Κσζηφπνπινο ./ Αηθ. Κισλάξε, ό.π., ζ ε ι . 431).
60
Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ Αθαδεκατθνχ Απνιπηεξίνπ, ην νπνίν ζεκειηψλεηαη ζαλ ηίηινο εγγξαθήο ζηηο
ζρνιέο Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ 1964, νη εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο
αιιάδνπλ κνξθή θαη πιεζαίλνπλ ηα ππφ εμέηαζε καζήκαηα ζε απηέο (Δλδεηθηηθά β ι . ην ίδην, ζ ε ι .
434).
61
Με ζεκεξηλνχο φξνπο, ε ηειεπηαία ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη ε Γ Λπθείνπ.
58
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γπκλαζηηθήο ακθηβάιισ αλ απαληάηαη θαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία, πφζν κάιινλ ε
ζπγθεθξηκέλε (αξθεηά απνθαιππηηθφ θνξκάθη) θαη εηδηθά ζηα λπρηεξηλά, γηα ηνπο
καζεηέο ησλ νπνίσλ αλαθέξεηαη φηη «κατοικούν σε υγρά και σκοτεινά υπόγεια»,
δηαβάδνπλ «με το σπαρματσέτο και τους γκαζοτενεκέδες πάνω σε χαρτόκουτα» θαη
«δουλεύουν χαμάληδες» θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Πιεξνθνξνχκαζηε, επηπιένλ
θαη ζε αληηδηαζηνιή, φηη σο ηδησηηθφ ζρνιείν ην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα είλαη πξψηα
απφ φια κηα επηρείξεζε, ε νπνία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ γλψκε θαη ηηο
επηζπκίεο ησλ πειαηψλ, γεγνλφο ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο
απφδνζεο ησλ καζεηξηψλ.
Δθηφο απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην ην νπνίν δηέπεη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ, ε
αθήγεζε πεξηγξάθεη θαη ηελ εμσζεζκηθή δσή ζην ζρνιείν, ηηο πξαθηηθέο αληίζηαζεο
θαη ηηο καζεηηθέο ππνθνπιηνχξεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνλ
ριεπαζκφ θαη ηηο θάξζεο ζε βάξνο ησλ θαζεγεηψλ, ηελ θνπάλα, ηελ πξφθιεζε
ζνξχβνπ πάλσ απφ ηα αλεθηά φξηα (θσλέο, ραραλίζκαηα, ζθπξίγκαηα), ηελ ξ ί ς ε
ζατηψλ ή ά ι ι σ λ αληηθεηκέλσλ, ηελ απζάδεηα, ηελ αληαιιαγή ζεκεησκάησλ θαη
θσηνγξαθηψλ δηάζεκσλ εζνπνηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ην
θάπληζκα, καθξηά απφ ην επηηεξεηηθφ βιέκκα θαζεγεηψλ θαη γνλέσλ. Δπίζεο,
ππνγξακκίδεηαη ν ζαπκαζκφο ησλ καζεηξηψλ γηα θάπνηνπο δηεζλείο αζηέξεο ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ (Marlon Brando, Gerard Philippe, James Dean, Rock Hudson),
καζαίλνπκε φηη πεγαίλνπλ ζην ζηλεκά («Παιιάο», «Ρεμ») θαη ηνπο αξέζεη λα
ρξεζηκνπνηνχλ μεληθέο ιέμεηο, ηδίσο απφ ηα γαιιηθά. Υνξεχνπλ ζηνλ ξπζκφ ηνπ ηζαηζα, ελίνηε, φκσο, θαη ηζηγθνιειέηα, θαη ληχλνληαη κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο κφδαο
(ζνξηο, παληειφληα θάπξη, κπινχδεο κε κεγάιε ιαηκφθνςε, πθάζκαηα ξηγέ θαη θαξφ,
θαπέια θαη θνχζηεο ή θνξέκαηα κε κεζνθφξη, εθαξκνζηά ζηελ κέζε πνπ θηάλνπλ
κέρξη θάησ απφ ην γφλαην). Δπηπιένλ, ε θηικηθή αθήγεζε πξαγκαηεχεηαη ηα πνηθίια
πεξηερφκελα ησλ παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη ηνπνζεηείηαη ξεηά ελαληίνλ ηεο
πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξεο λννηξνπίαο, ε νπνία απνξξίπηεη ηελ θπζηθή βία θαη ηνλ
απηαξρηζκφ ηνπ παξαδνζηαθνχ ζρνιείνπ, πηνζεηψληαο ηελ ζέζε φηη νη κνληέξλεο,
ειαζηηθφηεξεο παηδαγσγηθέο κέζνδνη είλαη ζρεδφλ ζπλψλπκεο κε ηελ ραιάξσζε ηνπ
ήζνπο θαη ηελ ρξενθνπία ηεο ζχγρξνλεο λενιαίαο.
Πέξαλ απφ ηα αληηθεηκεληθά δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη άκεζα ζηνλ ζρνιηθφ
ζεζκφ ή ηελ δσή ζην ζρνιείν, ε αθήγεζε παξέρεη θαη κηα ζεηξά ά ι ι σ λ πιεξνθνξηψλ
πνπ αθνξνχλ ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπκθξαδφκελν ηεο επνρήο ελ γέλεη. Θα

- 32 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ν θφζκνο ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ, θαη επξχηεξα
ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ (καζήηξηεο – θαζεγεηέο),
ζεκειηψλεηαη ζηελ βάζε κηαο ζεηξάο ζηαζεξά αληηζεηηθψλ θαη ηεξαξρηθψλ δίπνισλ,
ηα νπνία αθνξνχλ ην θ χ ι ν , ηελ θνηλσληθή ηάμε θαη ηελ αληίζεζε κνληεξληζκνχ –
παξαδνζηαθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθφ

είλαη ην ηαμηθφ ζρφιην, θαζψο θαη ε

αληηπαξάζεζε ηνπ δπηηθφηξνπνπ κε ηνλ παηξνπαξάδνην ηξφπν δσήο έηζη, φπσο
ζπκππθλψλεηαη ι.ρ. κέζα απφ ηελ πξαθηηθή ησλ γεπκάησλ ησλ πξσηαγσληζηψλ,
ζηνηρείν ην νπνίν ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο επηδηψθεη λα ηνλίζεη, αληηπαξαβάιινληαο ηα
εθάζηνηε πιάλα. Δλψ, ινηπφλ, βιέπνπκε ηνλ Φισξά λα θαηαλαιψλεη έλα
ζηεξενηππηθά ιατθφ γεχκα πνπ πεξηιακβάλεη ειιεληθφ θαθέ, θέηα, ειηέο θαη ςσκί,
εθθξάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ, ζην ζπκπιεξσκαηηθφ πιάλν ε
θαθνκαζεκέλε Λίδα παίξλεη επξσπατθνχ ηχπνπ πξσηλφ (καξκειάδα, βνχηπξν,
θξπγαληέο θαη γάια) ζηνλ θήπν θάλνληαο, σζηφζν, πείζκαηα, αξλνχκελε λα θάεη θαη
δίλνληαο ηειηθά ην θαγεηφ ηεο ζηνλ ζθχιν. Αληηζηνίρσο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
κεζεκεξηαλνχ γεχκαηνο ζην ζρνιείν, νη καζήηξηεο ηξψλε ζηελ κεγάιε ηξαπεδαξία
(ην ζρνιείν δηαζέηεη θαη καγείξηζζα), φπνπ θάλνπλ π ν ι ι ή θαζαξία, καδνχλ θαη
πεηνχλ ε κία ζηελ ά ι ι ε ηα ινπινχδηα κε ηα νπνία είλαη δηαθνζκεκέλα ηα ηξαπέδηα
θ.ν.θ., ελψ ν Φισξάο ηξψεη ην ηαπεηλφ θνιαηζηφ ηνπ (ην νπνίν πεξηιακβάλεη πάιη
ςσκί, ηπξί θαη ειηέο), πνπ ην κεηαθέξεη ηπιηγκέλν ζε έλα καληίιη, ζηελ έδξα κηαο
αίζνπζαο δηδαζθαιίαο. Ωο κηθξή θαζεκεξηλή πνιπηέιεηα αλαθέξεηαη ε ζνθνιάηα
ΗΟΝ ακπγδάινπ.
Με αλάινγν ηξφπν πξνβάιιεηαη ε ηαμηθή αληίζεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ζεζκφ
ησλ δηαθνπψλ, νη νπνίεο θέξνληαη λα απνηεινχλ απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ησλ
αλψηεξσλ ηάμεσλ (ησλ καζεηξηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο), ελψ ε νηθνλνκηθή
αλάγθε επηβάιιεη ζηνπο θαζεγεηέο (κηθξναζηηθά ζηξψκαηα) λα πεξάζνπλ ην
θαινθαίξη ζηελ πφιε κε πξνγπκλάζεηο θαη ηδηαίηεξα καζήκαηα.
Αληίζηνηρα κπνξεί λα «δηαβαζηεί» θαη ε ελδπκαζία ησλ ραξαθηήξσλ. Ζ
κεηέξα ηεο Λίδαο θαηαθηάλεη ζην ζρνιείν θνξψληαο θαπέιν κε θηεξά, ιεπθή γνχλα,
άζπξα γάληηα κέρξη ηνλ αγθψλα, γπαιηζηεξή θαξθίηζα, ςεινηάθνπλεο γφβεο θαη
δεξκάηηλε γπλαηθεία ηζάληα. Ζ κεηέξα ηνπ Πάλνπ Φιψξα εκθαλίδεηαη απνθιεηζηηθά
ζην κηθξναζηηθφ ζπκθξαδφκελν ηνπ δηακεξίζκαηνο λα ζεξβίξεη ηνλ γην ηεο, κηα
κνπληή παξνπζία, κε θφηζν θαη πνδηά. ηελ ζπκπιεξσκαηηθή ζθελή ηνπ πξσηλνχ
ζην ζπίηη ηεο Λίδαο, ε κεηέξα ηεο παξνπζηάδεηαη ελδεδπκέλε κε κεηαμσηή
ινπινπδάηε ξφκπα θαη θνθάιηλα γπαιηά ειίνπ ζε ζρέδην «πεηαινχδα», λα
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απνηπγράλεη λα πείζεη ηελ θφξε ηεο λα θάεη θαη λα δίλεη νδεγίεο ζηελ ππεξέηξηα.
Αληίζηνηρν ηαμηθφ ζρφιην ζπληζηά ην πεξηζηαηηθφ φπνπ ν γπκλαζηήο ηνπ ζρνιείνπ
(Οξέζηεο Μαθξήο) δηακαξηχξεηαη ζηνλ δηεπζπληή φηη κηα καζήηξηα ηνπ θαηάζηξεςε
«ολοκαίνουργιο κοστούμι προπέρσινο», φηαλ αλάβνληαο κηα εθεκεξίδα πήγε λα ηνλ
3

«ψήσει σαν ρέγκα», θαη δεηά λα απνδεκησζεί κε 4 πήρεο θαη / 8 χθαζκα, γηα λα
εηζπξάμεη ην εηξσληθφ ζρφιην απφ ηελ καζήηξηα εάλ επηζπκεί ην «ύφασμα μονόχρωμο
ή ριγωτό, που δίνει και μπόι».
Δπηπιένλ, ελδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη, ελψ ην ζηνηρείν πνπ ηνλίδεη, σο επί
ην πιείζηνλ, ε αθήγεζε αλαθνξηθά κε ηνλ Φισξά είλαη ε επζπλεηδεζία θαη ε εζηθή
ηνπ αθεξαηφηεηα, πξνθχπηεη απφ ηελ αθήγεζε πσο πξνζειήθζεθε ζην ζρνιείν ράξε
ζηελ κεζνιάβεζε θάπνηνπ πνπ είρε γλσξηκίεο ζην θνιέγην θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα
παξνπζηάδεηαη σο θνηλή πξαθηηθή θαη λνκηκνπνηείηαη ην ξνπζθέηη θαη ην πειαηεηαθφ
ζχζηεκα.
ηελ παξνχζα αθήγεζε δελ ππάξρνπλ

Χξόλνο αληηθεηκεληθώλ αλαθεξνκέλσλ:

ζηνηρεία ηα νπνία λα παξαπέκπνπλ άκεζα ζηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα ηα
δξψκελα, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά κέζα απφ ηελ αθήγεζε, ελψ
απνπζηάδνπλ θάπνηα ζηαζεξά ζεκεία αλαθνξάο, κε βάζε ηα νπνία κπνξεί λα
θαηαηάμεη θαλείο επαθξηβψο ρξνληθά ηα εθθεξφκελα. Γελ ππάξρεη, ιφγνπ ράξε, ε
αλαθνξά ζε θάπνην ηζηνξηθφ γεγνλφο (π.ρ. εθινγέο, έλαλ πφιεκν, κία ηζηνξηθή
αλαθάιπςε, θάπνην θίλεκα θ.ν.θ.) κε βάζε ην νπνίν λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν
αθξηβήο ρξφλνο αλαθεξνκέλσλ. Ζ αλαθνξά ζην 8ηάμην Γπκλάζην κε έθαλε λα
αλαηξέμσ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πεξηφδνπ θαη λα αλαξσηεζψ γηα ηελ
πεξίπησζε ν ρξόλνο αληηθεηκεληθώλ αλαθεξνκέλσλ ηεο ελ ιφγσ ηαηλίαο λα αθνξά
ρξφλν πξνγελέζηεξν ηνπ ρξόλνπ ιόγνπ.

ηνλ βαζκφ, σζηφζν, πνπ ηα πνιηηηζκηθά

ζηνηρεία ηεο ηαηλίαο (πνιηηηζκηθνί θψδηθεο φπσο ι.ρ. ε κφδα) ή ε δηαπξαγκάηεπζε
δεηεκάησλ ηδηαίηεξα επίθαηξσλ ην 1959, φπσο ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηεο
παηδείαο, θαη νη εηθφλεο ηεο ζχγρξνλεο Αζήλαο αληαπνθξίλνληαη ζηελ απγή ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 60, ζα ζεσξήζσ φηη ρξνληθά ε αθήγεζε ηνπνζεηείηαη ηελ επνρή θαηά
ηελ νπνία γπξίζηεθε (1959), θαη φηη ε αλαθξίβεηα ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ
ζχζηεκα απνηειεί παξάιεηςε ή επηινγή ηνπ ζθελνζέηε γηα ιφγνπο πνπ, φζν θαη αλ
ηνπο αλαδήηεζα, κνπ έκεηλαλ άγλσζηνη. Ζ πηζαλφηεξε εμήγεζε, θαηά ηελ άπνςή
κνπ, είλαη φηη ν ζελαξηνγξάθνο θαη ζθελνζέηεο Αιέθνο
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έλαλ απιφ αλαγσγηζκφ, αληιψληαο απφ πξνζσπηθέο ηνπ ζρνιηθέο αλακλήζεηο. Ο
ρξόλνο αλαθεξνκέλσλ (σο δηάξθεηαο) θαιχπηεη ηελ δηάξθεηα ελφο ζρνιηθνχ έηνπο.

3(α).

Ν άξονας τρόπων εκφοράς

α) εμσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο:
(i)

Ζ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν (1959) ηνπ Αιέθνπ

αθειάξηνπ

βξαβεχηεθε ζην πξψην Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο (1960), παξνπζηάζηεθε ζην
Φεζηηβάι ηνπ Δδηκβνχξγνπ θαη επηπιένλ πξνβιήζεθε ζην εμσηεξηθφ κε ηνλ ηίηιν
Maiden’s Cheek.

62

Ζ ηαηλία γλψξηζε ηεξάζηηα εκπνξηθή επηηπρία θαη θαζηέξσζε ην

θηλεκαηνγξαθηθφ δεπγάξη Βνπγηνπθιάθε-Παπακηραήι, ην νπνίν ζα ζπλαληήζνπκε
ζπζηεκαηηθά ζε φιε ηελ δεθαεηία ηνπ 60. Δπηπιένλ, αλ θαη ε Αιίθε Βνπγηνπθιάθε
είρε ήδε πξσηαγσληζηήζεη ζην παξειζφλ, ε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία ηελ αλέδεημε ζε
ζηαξ ηεο πξψηεο ζεηξάο, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ηχπν, ν
νπνίνο ηελ θαηαμίσζε.63
Ζ ηαηλία γπξίζηεθε ην 1959, ζε κηα πεξίνδν ε νπνία, φπσο επηζεκαίλεη ε
Γειβεξνχδε, ζπληζηά «κηα επδηάθξηηε ηνκή αλάκεζα ζε δχν επνρέο ηεο ειιεληθήο
θηλεκαηνγξαθηθήο θσκσδίαο [ε νπνία] νξίδεηαη απφ ηελ γεληθή αχμεζε ηεο
παξαγσγήο, ηε ζπζηεκαηηθφηεξε κεηαθνξά θσκσδηψλ απφ ην ζέαηξν θαη ηελ
θαηάθηεζε ησλ πξψησλ ζέζεσλ απφ λέα πξφζσπα, πνπ ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα ζα
ζπκβάιινπλ ζηελ θαζηέξσζε ηνπ ζηαξ-ζχζηεκ». 64 Τπφ απηή ηελ έλλνηα θαη ε ίδηα ε

62

ηάζεο Βαινχθνο, Φηικνγξαθία ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ, Αηγφθεξσο, Αζήλα 1998, ζ ε ι . 216.
Ήδε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ρξνληά 1958/59 ηηο δχν πξψηεο ζέζεηο ζηνλ πίλαθα εηζηηεξίσλ Α΄
πξνβνιήο Αζήλαο-Πεηξαηά θαηαιακβάλνπλ ηαηλίεο ζηηο νπνίεο πξσηαγσληζηεί ε Αιίθε Βνπγηνπθιάθε
(1 ε : Αζηέξσ κε 139.501 εηζηηήξηα θαη 2 ε : Ο Μηκίθνο θαη ε Μαίξε κε 130.203 εηζηηήξηα). Θα
αθνινπζήζεη Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν ( 1 ε κε 239.530 εηζηηήξηα) θαη Σν θισηζνζθνύθη (2 ε κε
ε
202.542 εηζηηήξηα) γηα ηελ πεξίνδν 1959/60 θαη Ζ Αιίθε ζην λαπηηθό ( 1 κε 213.409 εηζηηήξηα) θαη ε
ε
Μαληαιέλα (2 κε 192.378 εηζηηήξηα) γηα ηελ πεξίνδν 1960/61 (Γηάλλα Αζαλαζάηνπ, ό.π., ζ ε ι 233).
ε
Αθνινπζεί Ζ Λίδα θαη ε άιιε (2 κε 152.896 εηζηηήξηα) ηελ πεξίνδν 1961/62, ηα Χηππνθάξδηα ζηα
ε
ζξαλία κε 591.675 εηζηηήξηα, 2 ζε εηζπξάμεηο γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ρξνληά 1962/63, Σν δόισκα
(2 ε κε 557.302 εηζηηήξηα), Ζ σθεξίλα (4 ε κε 512.565 εηζηηήξηα) θαη ε Μνληέξλα ηαρηνπνύηα (5 ε κε
447.691) ην 1964/65, νη Γηπινπεληέο (6 ε κε 463.853 εηζηηήξηα) ην 1965/66 θαη Ζ θόξε κνπ ε
ζνζηαιίζηξηα ( 1 ε κε 659.671 εηζηηήξηα) ην 1966/67. Ζ επηηπρία ηεο Βνπγηνπθιάθε ζπλερίδεηαη θαη πξνο
ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, φηαλ ν ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο βξίζθεηαη πιένλ ζε παξαθκή, κε Σν πην
ιακπξό αζηέξη ( 1 ε κε 652.661 εηζηηήξηα), ην Γεκήηξε κνπ, Γεκήηξε κνπ (4 ε κε 498.509 εηζηηήξηα) ην
ε
1967/68, Ζ αξρόληηζζα θαη ν αιήηεο ( 1 κε 750.380 εηζηηήξηα) ην 1968/69 θαη Ζ δαζθάια κε ηα ρξπζά
ε
ε
καιιηά ( 1 κε 739.001 εηζηηήξηα) θαη Ζ λεξάηδα θαη ην παιηθάξη (4 κε 626.540 εηζηηήξηα) ην 1969/70
νο
(Γηάλλεο νιδάηνο, Έλαο αηώλαο Διιεληθόο Κηλεκαηνγξάθνο (1 ηόκνο: 1900-1970), Κνριίαο, Αζήλα,
2001).
63

64

Διίδα-Άλλα Γειβεξνχδε, «Ο Θεζαπξφο ηνπ Μαθαξίηε: Ζ Κσκσδία, 1950-1970», ζην
Οπηηθναθνπζηηθή Κνπιηνύξα (Πεξηνδηθή Έθδνζε Μειεηώλ Οπηηθναθνπζηηθήο Κνπιηνύξαο) Σεύρνο 1:
Ξαλαβιέπνληαο ηνλ Παιηό Διιεληθό Κηλεκαηνγξάθν (επηκ. Καιαληίδεο, Γεκ.), Δηαηξία Διιήλσλ
θελνζεηψλ – Κέληξν Οπηηθναθνπζηηθψλ Μειεηψλ, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 2002, ζ ε ι . 67.
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παξνπζία ηεο Βνπγηνπθιάθε, επηζεκαίλεη ε Αζαλαζάηνπ, «ζεκαδεχεη

[κε]

αδηακθηζβήηεην ηξφπν ηελ αιιαγή ησλ δχν κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ, φρη κφλν ηελ
κεηάβαζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηελ επνρή ηεο ηαρχξξπζκεο αλάπηπμεο, α ι ι ά
65

θαη ην πέξαζκα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο ζηελ βηνκεραληθή πεξίνδν». Μηα
ά ι ι ε ζεκαληηθή κεηάβαζε απνηειεί ε εκθαλήο επκάξεηα ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
θηλνχληαη νη ήξσεο θαη ην γεγνλφο φηη ηα ζελάξηα πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζε
αηζζεκαηηθέο ηζηνξίεο.

66

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε ηαηλία «Σν μχιν βγήθε απφ ηνλ

Παξάδεηζν» απνηειεί νξφζεκν ζηελ θηικνγξαθία ηεο επνρήο, ζπγθεληξψλνληαο ηα
ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα εθείλα, ζχκθσλα κε ηα νπνία νξίδεηαη ε δηάθξηζε
αλάκεζα ζηηο δχν (θηλεκαηνγξαθηθέο) δεθαεηίεο.
Δπηπιένλ, παξφιν πνπ ηππηθά ε ηαηλία πξνεγείηαη ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60,
νπζηαζηηθά πξνβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηηο αίζνπζεο ηεο Α

πξνβνιήο ηνλ

Ννέκβξην ηνπ 1959, πνιχ θνληά, δειαδή, ζην γχξηζκα ηεο δεθαεηίαο. Τπφ απηή ηελ
έλλνηα θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζα ζεσξήζσ ηελ ζπγθεθξηκέλε
ηαηλία αθεηεξία γηα ηελ κειέηε ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60
θαη ηδηαίηεξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ απηνχ (ππφ)είδνπο (genre) ηεο αηζζεκαηηθήο
θνκεληί, ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα.

(ii) πληειεζηέο παξαγσγήο / Δηζπξάμεηο / Κξηηηθέο:
εζνπνηνί: Αιίθε Βνπγηνπθιάθε (Λίδα Παπαζηαχξνπ), Γεκήηξεο Παπακηραήι
(Πάλνο Φισξάο), Υξήζηνο

Σζαγαλέαο (γπκλαζηάξρεο),

Γηνλχζεο

Παπαγηαλλφπνπινο (καζεκαηηθφο), Οξέζηεο Μαθξήο (θχξηνο Γθίθαο –
γπκλαζηήο), Άλλα Μαηδνπξάλε (Πνιπρξνλνπνχινπ), Μαξίθα Κξεβαηά
(θπξία Παπαζηαχξνπ), Γηψξγνο Γαβξηειίδεο (θχξηνο Μαθξπδάθεο),
Θφδσξνο Μνξίδεο (θχξηνο Παπαζηαχξνπ), Μέιπσ Εαξνθψζηα (Αιεμίνπ),
Μπέκπε

Κνχια

(Ξαλζνπνχινπ),

Καίηε

Γψγνπ

(Λαδάξνπ),

Α.

Παπαθσλζηαληίλνπ, Α. Λάκπξνπ, Η. Μπέξηνο, Β. Κνληνγηάλλεο, Α.
Βιαρφπνπινο, Ν. Φιφθαο, Μαίξε Μεηαμά, Β. Κσλζηαληνπνχινπ, Γ.
Υξέιηα, Α.

νπγηνχι, Α. Ναηδαηδηάλ, Α. Γθξέηα, Γ. Καιφ, Δ.

Παπαδνπνχινπ, Α. Γξνγγίηνπ, Λ. Σδνπάλε, Β. Ρ ά ι ι ε , Μ. Φνξκφδε, Μ.
Βιαθνγηάλλε-Μπαθφια,

Λ.

Κνπθνπνχινπ,

Καιαηδνπνχινπ.
65
66

Γ. Αζαλαζάηνπ, ό.π., ζει. 233.
Δ. Γειβεξνχδε, «Ο Θεζαπξφο … ό.π., ζει. 67.
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Κηξκηηδή,

Μ.

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)
ζθελνζεζία: Αιέθνο αθειιάξηνο
ζελάξην: Αιέθνο αθειιάξηνο
κνπζηθή: Μάλνο Υαηδηδάθηο
ηξαγνύδη: Αιίθε Βνπγηνπθιάθε θαη ην ΣΡΗΟ ΜΔΛΟΝΣΤ
ρνξνγξαθία: Μαλψιεο Καζηξηλφο
ληεθόξ: Μάξθνο Εέξβαο
κεραληθόο ήρνπ: Μηθέο Γακαιάο
καθηγηάδ: Κειεζίδεο, Ξεπαπαδάθνο
κνληάδ: Νηίλνο Καηζνπξίδεο
βνεζόο ζθελνζέηε: Λ. Αλησλάθνο
νπεξαηέξ: Νη. Καηζνπξίδεο
βνεζόο νπεξαηέξ: Ν. Καβνπθίδεο
θσηνγξάθνο: Υ. Μπισλάο
θξνληηζηήο: Π. Παιηεξάθεο
δ/ζε παξαγσγήο: Μάξηνο ηαπξφπνπινο
εξγαζηήξην: Γηαλληθαπάλεο, Αζεκαθφπνπινο

Δηζπξάμεηο:
Ζ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν θαηαηάζζεηαη 1 ε

κε 239.530

εηζηηήξηα ζηνπο θηλεκαηνγξάθνπο Α πξνβνιήο Αζελψλ - Πεηξαηψο - Πξναζηίσλ γηα
ηελ πεξίνδν 1959/60.67
Κξηηηθέο:68
Κψζηαο ηακαηίνπ (Απγή):
Είναι μια ταινία δροσερή, διασκεδαστική, φτιαγμένη πάνω σε δοκιμασμένη συνταγή, και
σίγουρα θ’ αρέσει στο πλατύ κοινό. Το θέμα της, βέβαια, κάθε άλλο παρά πρωτότυπο είναι (…).
Μεταφέροντάς το στην οθόνη, ο Σακελάριος άπλωσε το θέμα στο χώρο (εκδρομή στο βουνό κ.ά.) και
τόνισε την «διδακτική» πλευρά, με εύκολες παραινέσεις προς τους πλούσιους να παραδειγματιστούν
από τους «τίμιους πτωχούς» κ.λπ. Πράγματα σωστά, βέβαια, μα που δεν μπορούν παρά να ηχούν σαν
αρκετά κούφια φιλολογία μέσα στα πλαίσια της ελληνικής φαρσοκωμωδιογραφίας.
67

Γ. Σολδάτος (2001), Ένας αιώνας Ελληνικός Κινηματογράφος, (Γς τόμος: 1900-1970), Αθήνα:
Κοχλίας, σελ. 292.
68
Γ. Σολδάτος (2001), Ένας αιώνας Ελληνικός Κινηματογράφος, (1ος τόμος: 1900-1970), Αθήνα:
Κοχλίας, σελ. 200.
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Κινηματογραφικά, η δουλειά της «Φίνος» είναι άψογη (…). Η παραγωγή της «Φίνος Φιλμ»
δεν έχει τίποτε να ζηλέψει τεχνικά απ’ την οποιαδήποτε ξένη.
Καθώς το θέμα δεν είναι καθ΄ εαυτό τίποτε το ξεχωριστό, το βάρος της ταινίας μετατίθεται
αυτόματα στους ώμους των ηθοποιών. Κατ’ ευτυχή σύμπτωση, όλοι τους παίζουν με πολύ κέφι. Η
Αλίκη Βουγιουκλάκη έχει περίσσεια ζωντάνια, πληθωρικό μπρίο, ακτινοβολεί από νιάτα. Γιατί,
ωστόσο, σε ορισμένες σκηνές, κάνει μια κάποια κατάχρηση χειρονομιών και μορφασμών, που ζημιώνει
την κατά τα άλλα λαμπρήν ερμηνεία της;
Αποκάλυψη της ταινίας είναι ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, που κάθε νέα του εμφάνιση είναι και
ένα βήμα προς τα εμπρός. Ερμηνεύει λιτά, συγκρατημένα, μ’ αληθινή μαεστρία και πειστικότητα τον
εξαιρετικά δύσκολο ρόλο του νεαρού καθηγητή. Εύγε του… Θαυμάσιος… γυμναστής ο Ορέστης
Μακρής: ένα υπόδειγμα φυσικότητος. Έπαινοι αξίζουν ακόμη στους Δ. Παπαγιαννόπουλο, Χρ.
Τσαγανέα, Μαρίκα Κρεβατά. Χαριτωμένες μαθήτριες οι Άννυ Παπακωνσταντίνου, Μπέμπα Κούλα,
Άννα Ματζουράνη κ.ά. Γενικά μια ευχάριστη και τεχνικά άρτια κωμωδία.

β) εζσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο.
Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε απφ πνηα ζέζε εθθέξεηαη ν ιφγνο, δειαδή πνηνο
ραξαθηήξαο είλαη ην ππνθείκελν ηεο εθθνξάο ζε κία ζπγθεθξηκέλε θηλεκαηνγξαθηθή
ηαηλία, ρξήζηκν είλαη λα θαηαδείμνπκε ηνπο εθάζηνηε ραξαθηήξεο γχξσ απφ ηνπο
νπνίνπο εθηπιίζζεηαη ε θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε.
ηελ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν θεληξηθνί ραξαθηήξεο ηεο
αθήγεζεο είλαη ε Λίδα Παπαζηαχξνπ (Αιίθε Βνπγηνπθιάθε) θαη ν Πάλνο Φισξάο
(Γεκήηξεο Παπακηραήι). Ζ Λίδα είλαη ε θαθνκαζεκέλε κνλαρνθφξε πινχζηαο
αζηηθήο νηθνγέλεηαο, ε νπνία ράξε ζηελ θνηλσληθή ζέζε πνπ ηεο εμαζθαιίδεη ε
νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ παηέξα ηεο θαζψο θαη ηελ ηζαρπηληά πνπ ηελ δηαθξίλεη,
έρεη ζπλεζίζεη πάληνηε λα πξνθαιεί ηελ πξνζνρή ησλ ά ι ι σ λ θαη λα πεξλάεη ην δηθφ
ηεο.
Σλωράς: «Αιήζεηα, θ. Γπκλαζηάξρα, απηή ε Παπαζηαχξνπ…»
Αυμνασιάρχης: «Ε Ξαπασταύρου; Ώα, ναι… η Ι ί ζ α Ξαπασταύρου.»
Σλωράς: «Αθξηβψο. Ζ Λίδα Παπαζηαχξνπ. Γελ κνπ ιέηε, ηη ζφη πξάγκα είλαη;»
Αυμνασιάρχης: «Ρι; Πυνέβη τίποτα;»
Σλωράς: « ρη, απιψο ξσηάσ…»
Αυμνασιάρχης: «Ώα! Γίναι ολίγον ζωηρά. Δωηρά και ατίθασος! …Θαι ατίθασος, βεβαίως
βεβαίως. Ώλλά είναι από πολύ καλή οικογένεια και πλουσιοτάτη! Θόρη του
Ξαπασταύρου. Ρου Ζεμιστοκλέους Ξαπασταύρου! Ρου Ζεμιστοκλέους,
βεβαίως βεβαίως. Ρου εφοπλιστού!
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Αξρηθά παξνπζηάδεηαη σο άηαθηε, δσεξή, αλάγσγε, πεηζκαηάξα θαη επηθαλεηαθή,
θαηά βάζνο, φκσο, έρεη επαηζζεζίεο, είλαη πξφζραξε, απνθαζηζηηθή, ηνικεξή θαη
δπλακηθή. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα ηεο
πξνβάιινληαη κέζα απφ ηελ ηαηλία σο απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο ηεο θαηαγσγήο, ε
νπνία θξίλεηαη σο γελεζηνπξγφο αηηία γηα ηελ έιιεηςε ήζνπο θαη αγσγήο πνπ
δηαθξίλεη ηελ ίδηα θαη ηηο ζπκκαζήηξηέο ηεο.
Ο θηιφινγνο Πάλνο Φισξάο, απελαληίαο, είλαη πνιχ ζνβαξφο, απζηεξφο θαη
απηαξρηθφο, κε εμαηξεηηθφ δήιν γηα ην ιεηηνχξγεκά ηνπ (απνθνίηεζε σο αξηζηνχρνο).
Δπίζεο είλαη λένο θαη φκνξθνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, έρεη απήρεζε ζηηο καζήηξηεο.
Παξνπζηάδεηαη σο εζηθφο, κε απμεκέλν ην αίζζεκα θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη
επζχλεο, εθπξνζσπψληαο ην πξφηππν ηνπ απηνδεκηνχξγεηνπ, πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ
επηκνλή, ηελ θηινδνμία θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ, ν νπνίνο, παξά ηα πεξηνξηζκέλα
νηθνλνκηθά κέζα, θαηάθεξε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ράξε ζην
θηιφηηκν, ηελ επζπλεηδεζία θαη ηελ ζθιεξή δνπιεηά. Δμαηηίαο ησλ γλσξηζκάησλ ηνπ
απηψλ, ζα θαηαθέξεη λα αλακνξθψζεη ηφζν ην θαηεζηεκέλν ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη
ηηο θαθνκαζεκέλεο καζήηξηεο πνπ αδηαθνξνχλ γηα ηελ κφξθσζε

ηνπο θαη

πεξηθξνλνχλ ηελ γλψζε.
Δθηφο απφ ην δίδπκν ησλ πξσηαγσληζηψλ, ζηελ ηαηλία ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη
ραξαθηήξεο, νη νπνίνη απαξηίδνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο άιινπο
θαζεγεηέο, ηηο ζπκκαζήηξηεο θαη ηνπο γνλείο ηεο Λίδαο θαζψο θαη ηελ κεηέξα ηνπ
Φισξά.
Ο δηεπζπληήο (Υξήζηνο Σζαγαλέαο) αληηιακβάλεηαη ην ζρνιείν πεξηζζφηεξν
σο επηρείξεζε παξά σο εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα,
(απεπζπλφκελνο ζηνλ λενπξνζιεθζέληα Φισξά)
Αυμνασιάρχης: «Γις ένα δημόσιον σχολείον, ο καθηγητής έχει την ευχέρεια να κολάσει με
την ανάλογον αυστηρότητα, την ανάλογον, βεβαίως βεβαίως, κάθε εκτροπήν
και κάθε απειθαρχίαν. Σν θνιέγηφλ καο, φκσο, πνπ είλαη έλα ζαπκάζην
θνιέγηνλ , δελ παχεη λα είλαη θαη κία επηρείξηζηο. Μηα επηρείξηζηο βεβαξεκέλε
κε έμνδα ηεξάζηηα! Σεξάζηηα, βεβαίσο βεβαίσο (….)

θαη έηζη εκθαλίδεηαη ππέξ ην δένλ ζπγθαηαβαηηθφο σο πξνο ηα θακψκαηα ησλ
καζεηξηψλ

θαη είλαη πξφζπκνο λα δηθαηνινγήζεη θάζε ζπκπεξηθνξά ηνπο,

πξνθεηκέλνπ λα κελ δπζαξεζηήζεη ηνπο επθαηάζηαηνπο γνλείο:
(Ο Γπκλαζηάξρεο ππνδεηθλχεη ζηνλ Φισξά πψο λα θέξεηαη ζηελ Λίδα.)
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Αυμνασιάρχης: «Κε το καλό να την παίρνετε! Ν πατήρ της είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος.
Θαι χρήσιμος! Ξολύ χρήσιμος! Ρο κολέγιό μας πολλά του οφείλει! …Κε το
καλό! Κε το καλό!…»

Σν ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη ν θ. Μαθξπδάθεο (Γηνλχζεο
Παπαγηαλλφπνπινο), πνπ είλαη ν καζεκαηηθφο ηνπ ζρνιείνπ, ν θ. Γθίθαο (Οξέζηεο
Μαθξήο), πνπ είλαη ν γπκλαζηήο -θαη ν νπνίνο επεηδή είλαη αγαζφο απνηειεί ηδηαίηεξα
πξνζθηιέο ζχκα γηα ηηο θάξζεο ησλ καζεηξηψλ-, θαζψο θαη νη ππφινηπνη θαζεγεηέο,
πνπ είλαη φινη ηνπο απαπδηζκέλνη απφ ηελ θαηάζηαζε αλνκίαο πνπ επηθξαηεί ζην
ζρνιείν θαη ηελ αλνρή πνπ επηβάιιεη ν Γπκλαζηάξρεο, θαη επνκέλσο εθδειψλνπλ
ξεηά ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο ζηνλ Φισξά, φηαλ θαιείηαη απφ ηελ δηεχζπλζε λα
ινγνδνηήζεη πνπ ρεηξνδίθεζε ζε βάξνο ηεο Παπαζηαχξνπ:
Αυμνασιάρχης: «Κα που ακούστηκε! Ξου ακούστηκε, βρε αδερφέ, ο πρώτος τυχών Σλωράς
να σηκώνει το χέρι του και να χτυπά μιαν Ξαπασταύρου, την κόρη του
Ζεμιστοκλέους Ξαπασταύρου! Ρου Ζεμιστοκλέους, βεβαίως βεβαίως!»
κος Κακρυδάκης: «Γγώ να σας πω. Λομίζω ότι τα ήθελε μερικά χαστούκια η κόρη του
Ξαπασταύρου, του Ζεμιστοκλέους!»
Αυμνασιάρχης: «Βεν είναι έτσι κύριε…, κύριε…»
κος Καυρομάτης: «Κακρυδάκης.»
Αυμνασιάρχης: «…Κακρυδάκη, βεβαίως βεβαίως… Ώλλά δεν φταίει αυτός! Σταίω
πρωτίστως εγώ, που εμπιστεύθην την θέσιν του καθηγητού των ελληνικών
σε ένα επιπόλαιο και άξεστο παιδαρέλι!»
κος Κακρυδάκης: «Λα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω, κύριε Αυμνασιάρχα!»
Αυμνασιάρχης:: «Λα διαφωνήσετε;»
κος Κακρυδάκης: «Γε βέβαια να διαφωνήσω! Κα σας παρακαλώ! Ν κ. Σλωράς δεν είναι
καθόλου επιπόλαιο και άξεστο παιδαρέλι! Ν κ. Σλωράς είναι ένας
καθηγητής άριστα κατηρτισμένος που έχει ακριβή επίγνωση της
αποστολής του και ξέρει πολύ καλά την δουλειά του!»

Δπηπιένλ, εκθαλίδνληαη θαη νη ζπκκαζήηξηεο ηνπ θνιεγίνπ, νη νπνίεο επίζεο
είλαη θφξεο επθαηάζηαησλ νηθνγελεηψλ θαη πηνζεηνχλ αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο κε
απηήλ ηεο Λίδαο. Θέισ, σζηφζν, λα αλαθεξζψ ηδηαίηεξα ζηελ Αιεμίνπ (Μέιπσ
Εαξνθψζηα), ε νπνία είλαη ε κφλε καζήηξηα ε νπνία δελ δείρλεη λα αλακνξθψλεηαη
νχηε θαη αθφηνπ ν Φισξάο απνθαζίδεη λα βάιεη ζε ηάμε ην ζρνιείν, δελ ππνθχπηεη
ζηελ γνεηεία πνπ απηφο θαίλεηαη λα αζθεί γεληθφηεξα ζηηο καζήηξηεο, ηζαθψλεηαη κε
ηελ Λίδα ζηελ εθδξνκή, φηαλ απηή ζέιεη λα ηνλ πξνζηαηέςεη απφ κηα θάξζα πνπ ε
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Αιεμίνπ ζθαξψλεη ζε βάξνο ηνπ θαη ζην ηέινο ηηκσξείηαη απφ ηελ αθήγεζε, θαζψο
είλαη ε κνλαδηθή καζήηξηα πνπ κέλεη κεηεμεηαζηέα θαη δελ πξνβηβάδεηαη.
Ζ κεηέξα ηεο Λίδαο απεηθνλίδεηαη σο ζηεξενηππηθή κεγαιναζηή. Δίλαη
θαληαζκέλε, επηπφιαηα θαη αιαδνληθή θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ξνπή πξνο ηελ
επίδεημε ηνπ πινχηνπ θαη ηεο επαθφινπζεο θνηλσληθήο ηζρχνο ηεο. ηνλ βαζκφ πνπ
είλαη εθείλε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ Λίδα ζηα θαπξίηζηα ηεο, παξνπζηάδεηαη σο ε
θαηεμνρήλ ππεχζπλε γηα ηελ θαθή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ έιιεηςε αγσγήο ηεο θφξεο
ηεο:
(Αθνχ ηειεθψλεζε ε θ. Παπαζηαχξνπ ζην ζρνιείν χζηεξα απφ πξνηξνπή ηεο Λίδαο, γηα λα
εθδηθεζεί ηνλ Φισξά)
Αυμνασιάρχης: «Ώυτός! Ν Σλωράς! Γχτύπησε την μικρά Ξαπασταύρου! Θαι την εχτύπησε
τόσο άσχημα, φαίνεται, που είναι με πυρετό η καημένη!»
λοιποί καθηγητές: « περβολές! Θαλά τώρα… περβολές!;»
Αυμνασιάρχης: «Κα, μου το εβεβαίωσε η ίδια η μητέρα της!»
κος Κακρυδάκης: «Νι μητέρες των χαϊδεμένων και κακομαθημένων κοριτσιών είναι κατά
κανόνα ο καλύτερός τους σύμμαχος!;»

Ο Θεκηζηνθιήο Παπαζηαχξνπ (Θφδσξνο Μνξίδεο), παηέξαο ηεο Λίδαο, είλαη
πινχζηνο εθνπιηζηήο, ηφζν απαζρνιεκέλνο κε ηελ δνπιεηά ηνπ, ψζηε αδπλαηεί λα
αληαπνθξηζεί ηθαλνπνηεηηθά ζην παηξηαξρηθφ αίηεκα λα «βάιεη ζε ηάμε» ηελ
νηθνγέλεηά ηνπ:
κος Ξαπασταύρου: «Γγώ νομίζω ότι ο κύριος Σλωράς θα πρεπε να αναλάβει να μας
προγυμνάσει όλους! Ίσως με τον ίδιο τρόπο που βάλατε σε τάξη το
κολέγιο, να μπορείτε να βάλετε σε κάποια τάξη και σε κάποια
πειθαρχία και το σπίτι μου!»

Έρεη κεγάιε αδπλακία ζηελ κνλαρνθφξε ηνπ θαη δελ ηεο ραιάεη θαλέλα ραηίξη, ελψ
απφ ηελ αθήγεζε πξνθχπηεη φηη (παξφιν πνπ θαη εθείλνο ηελ θαθνκαζαίλεη)
θαηαινγίδεη εμ νινθιήξνπ ζηελ γπλαίθα ηνπ ηελ επζχλε γηα ηα ι ά ζ ε ζηελ αλαηξνθή
ηεο Λίδαο, ζηε βάζε κηαο ηππηθήο έκθπιεο θαηαλνκήο ησλ ξφισλ ζηελ νηθνγέλεηα,
φπνπ ν ίδηνο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ «θνπβαιεηή», ελψ ε γπλαίθα ηνπ είλαη
απνθιεηζηηθά ππεχζπλε γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ.
(Ο θ. Παπαζηαχξνπ κηιά κε ην Φισξά ζην ηειέθσλν θαη αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ε ρεηξνδηθία
ηνλ βξίζθεη ζχκθσλν, θαζψο θαη φηη απηή ζα ελδεηθλπφηαλ θαη γηα ηελ γπλαίθα ηνπ.)
Σλωράς: «(…) Κα νομίζω ότι η κυρία σας έχει διαφορετική γνώμη από σας (αλαθνξηθά κε
ην ραζηνχθη)…Γε, όχι δα! (γειψληαο) …Ώυτό το χαστούκι είναι μάλλον της
αρμοδιότητός σας. (γειψληαο)
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Η

μητέρα

του

Φλωρά

αποτελεί

τυπική

αναπαράσταση

χαροκαμένης

Ελληνίδας μάνας της εποχής. Είναι καρτερική, υποτακτική και χαμηλών τόνων,
μαυροφορεμένη με κότσο και ποδιά και ταγμένη αποκλειστικά στον ρόλο της
μητέρας και νοικοκυράς.
Η ταινία Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
σε σχέση με το ζήτημα της εκφοράς του λόγου (ποιος μιλάει;) καθώς διαδραματίζεται
σε έναν κατεξοχήν χώρο επιτήρησης και πειθαρχίας (το σχολείο), στον οποίο
διακρίνουμε και μέσα από την πλοκή, δηλαδή και πέρα από τις συμβάσεις του
κλασικού αφηγηματικού κινηματογράφου αναφορικά με το βλέμμα (άνδρας-ωςυποκείμενο-της-δράσης

/

γυναίκα-ως-αντικείμενο-του-βλέμματος),

την

σαφή

διάκριση ανάμεσα στο (πατριαρχικό) υποκείμενο της εξουσίας / του βλέμματος και το
αντικείμενο της. Στην συγκεκριμένη φιλμική αφήγηση, ακόμη περισσότερο εμφανώς
από ό,τι στις άλλες ταινίες της ανάλυσης, διακρίνουμε μια πλήρη αντιστοίχηση των
χαρακτήρων σε ένα ασύμμετρο 6 9 ταξινομητικό σύστημα αμοιβαίου αποκλεισμού, το
οποίο

θεμελιώνεται

στην

βάση

της

έμφυλης

διαφοράς. Η

ταξινομία

αυτή

συγκροτείται στην βάση δύο αλληλοαποκλειόμενων αλύσων ισοδυναμίας (chains of
equivalence) 70 ,

μέσα

από τις

οποίες

επιβάλλονται

στις

εκάστοτε

κατηγορίες

συγκεκριμένα ιεραρχικά και αξιολογικά χαρακτηριστικά. Συγκριμένα, παρατηρούμε
ότι όλο το διδακτικό προσωπικό του σχολείου απαρτίζεται αποκλειστικά από άνδρες,
ρόλος των οποίων είναι να εκπαιδεύσουν, να διαπαιδαγωγήσουν, να πειθαρχήσουν
και ενίοτε να κολάσουν τα υποκείμενα της σχολικής εξουσίας, τις μαθήτριες. Σε αυτή
την βάση τα εννοιολογικά δίπολα, στα οποία θεμελιώνεται η ταξινόμηση που
περιγράφω πιο πάνω, κατανέμονται ως εξής:
(+)

<->

(-)

i

i

άνδρες

γυναίκες

ι

ι

ενήλικες

παιδιά

ι

ι

ώριμοι

ανώριμες

69

Αζύκκεηξν ππφ ηελ έλλνηα φηη ε αληηζηνίρεζε ησλ θαηεγνξηψλ ζηελ βάζε ηεο νπνίαο
πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαμηλφκεζε δελ είλαη ηζνζζελήο, α ι ι ά βαζίδεηαη ζε κηα κνλφδξνκε ηεξαξρηθή
ζρέζε.
70
E. Laclau / C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy, Verso, Λνλδίλν, 1985.
- 42 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

ι
ορθολογικά υποκείμενα

ππφ-θείκελα ηεο εμνπζίαο
(σο άηνκα ρξήδνληα θεδεκνλίαο)

Οη άιπζνη απηνί ηζνδπλακίαο δηεπξχλνληαη πεξαηηέξσ γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ θαη
ά ι ι α γλσξίζκαηα, ζηα νπνία, δηακέζνπ ηεο θαηάηαμήο ηνπο ζηελ κία ή ηελ ά ι ι ε
πιεπξά ηεο ηαμηλνκίαο, απνδίδεηαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ πξφζεκν, αληίζηνηρα. Σα
γλσξίζκαηα απηά, φπσο εχζηνρα παξαηεξεί ε Αζαλαζάηνπ 71 , πεξηέρνπλ ζαθείο
ηαμηθέο ζπλδειψζεηο, νη νπνίεο πξνδίδνπλ θαρππνςία απέλαληη ζηελ λέα αζηηθή ηάμε
θαη ην θεθάιαην, θαζψο θαη ηελ αληίζεζε παξάδνζεο θαη κνληεξληζκνχ.
(+)

ι

^

(-)

ι

άνδρες

γυναίκες

ι

ι

μικροαστικά στρώματα

πλούσιες αστές

ι

ι

παράδοση

μοντερνισμός

ι

ι

ρηστά παραδοσιακά ήθη

δυτικότροπες συνήθειες

ι

ι

«εζηθφλ έξκα» ηνπ Έιιελα

θξίζε αμηψλ

Σα δίπνια απηά ελζαξθψλνληαη θαηεμνρήλ απφ ηνπο δχν θεληξηθνχο ραξαθηήξεο ηεο
αθήγεζεο, νη νπνίνη πιαηζηψλνληαη απφ ηνπο δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο ζηελ
ζηνίρηζή ηνπο ζηνπο δχν πφινπο ηεο θαηάηαμεο:72
παράδοση

ι
Πάνο Φλωράς

ο

μοντερνισμός

ι

Λίζα Παπασταύρου

(συντηρητικός καθηγητής

(μοντέρνα μαθήτρια που ενσαρκώνει

αρχαίων ελληνικών)

το πρότυπο ενός δυτικού τρόπου ζωής)

ι
καθηγητές Κολεγίου
(ρξήζε αξραηνπξεπψλ εθθξάζεσλ
71

ι
μαθήτριες Κολεγίου
(πεξηθξνλνχλ ην απαξραησκέλν ζρνιείν

Γ. Αζαλαζάηνπ, ό.π., ζει 235.
Αληιψ απφ ηελ αλάιπζε ηεο Αζαλαζάηνπ, ζην: Γ. Αζαλαζάηνπ, ό.π., ζει 235.
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/ επιμονή στην κλασική παιδεία)

/ χρησιμοποιούν ξενικές εκφράσεις)

ι
Γυμνασιάρχης
(χρήση καθαρεύουσας)

ι
μητέρα Λίζας
(ενσάρκωση «γυναικείας επιπολαιότητας»,
υπεύθυνης για την χαλάρωση της οικογένειας
και την κρίση αξιών που αυτή συνεπάγεται)

Είδαμε, λοιπόν, με μια πρώτη εκτίμηση ότι η αφήγηση διατρέχεται από ένα σχετικά
ανελαστικό σχήμα, το οποίο θεμελιώνεται σε μια σχέση αμοιβαίου αποκλεισμού που
βασίζεται στην έμφυλη διαφορά. Είναι όμως τόσο απλό; Ας δούμε τα πράγματα από
την αρχή.
Γίνεται φανερό από ορισμένες πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις του φιλμικού
κειμένου ότι η ζώνη χαρακτήρα της αφήγησης βρίσκεται κοντά στην Λίζα
Παπασταύρου, τον χαρακτήρα δηλαδή που υποδύεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το
γεγονός και μόνο της επιλογής της συγκεκριμένης ηθοποιού για τον ρόλο
καταδεικνύει, ήδη με το που πέφτουν οι τίτλοι, ποια θα είναι η πρωταγωνίστρια της
ταινίας. Η συγκεκριμένη ηθοποιός, όπως παρατηρεί η Αθανασάτου73, επινοεί και
διαμορφώνει έναν συγκεκριμένο τύπο, με πρωτοφανή δύναμη απήχησης, ο οποίος
διατρέχει όλη την φιλμογραφία της και αποτελεί, τρόπον τινά, σήμα κατατεθέν της.
Υπό αυτή την έννοια, θα ήταν ίσως πιο εύστοχο στις ταινίες της να μην μιλάμε για
την επιλογή της ηθοποιού για τον εκάστοτε ρόλο της, αλλά για την κατασκευή των
ρόλων σύμφωνα με τον κινηματογραφικό τύπο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Αυτό έχει
ως συνέπεια η Αλίκη Βουγιουκλάκη / Λίζα Παπασταύρου, δηλαδή η σταρ και ο
74

φιλμικός χαρακτήρας ταυτόχρονα, να οσμώνονται σε έναν και μοναδικό μύθο . Στο
γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί και το δεδομένο της παρουσίας της Λίζας στην
πλειονότητα των σκηνών καθώς και το ότι κατά κανόνα τοποθετείται στο κέντρο του
εκάστοτε πλάνου, με ιδιαίτερη έμφαση στο τελευταίο -που στο πλαίσιο κάθε φιλμικής
αφήγησης κατέχει την σημαντικότερη, ίσως, ιδεολογική σημασία- το οποίο επιπλέον
καταδεικνύει ολοφάνερα την δική της σκοπιά.

73

Στο ίδιο, σελ 233.
Αναφέρομαι στην έννοια που προσδίδει στον μύθο ο Barthes, σύμφωνα με τον οποίο σε ένα πρώτο
επίπεδο σημασιοδότησης το σημαίνον και το σημαινόμενο συνδέονται κατά τρόπο, ώστε να παράγεται
ένα απλό μήνυμα, ενώ σε ένα δεύτερο επίπεδο το ολοκληρωμένο αυτό μήνυμα ή σημείο,
λειτουργώντας ως ένα νέο σημαίνον, συνδέεται με ένα ευρύτερο σύνολο σημαινόμενων. Το δεύτερο
αυτό επίπεδο σημασιοδότησης, ονομάζεται επίπεδο του μύθου (βλ. R. Barthes, “Myth Today” στο
Mythologies, Cape, Λονδίνο, 1972).
74
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Ωζηφζν, ελψ ε Λίδα απνηειεί ηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο αθήγεζεο,
ζπγθξνηείηαη δηαξθψο (φπσο άιισζηε φιεο νη καζήηξηεο) σο αληηθείκελν ηνπ
επηηεξεηηθνχ (σο καζήηξηα) ή/θαη ηνπ εξσηηθνχ (σο γπλαίθα) βιέκκαηνο θαη ππφ
απηή ηελ έλλνηα ππνλνκεχεηαη ν ξφινο ηεο σο ππνθεηκέλνπ ηεο εθθνξάο, πνπ
δηεγείηαη ην ίδην ηελ ηζηνξία ηνπ απφ ηελ δηθή ηνπ ζθνπηά. Ζ ηζηνξία ηεο Λίδαο
75

παξνπζηάδεηαη δηακεζνιαβεκέλε απφ ηελ νπηηθή ηνπ παηξηαξρηθνχ Άιινπ , ν νπνίνο
ζπληζηά θνξέα θεδεκνλίαο θαη επηηήξεζεο. Ο παηξηαξρηθφο Άιινο ελζαξθψλεηαη απφ
ηνπο θαζεγεηέο ηνπ θνιεγίνπ, ξφινο ησλ νπνίσλ είλαη λα λνπζεηήζνπλ ηηο καζήηξηεο,
επηβάιινληάο ηνπο ηνλ Νόκν ηνπ Παηέξα.

76

Με απιά ιφγηα, ν ξφινο ηνπ ησλ θνξέσλ

ηεο ζρνιηθήο ή/θαη ηεο παηξηαξρηθήο εμνπζίαο ζπλίζηαηαη ζην λα επηβάιιεη έλα
ζχζηεκα θαλφλσλ θαη απαγνξεχζεσλ θαη λα ελλνηνινγήζεη θαηά έλαλ ζπγθεθξηκέλν
ηξφπν ην πεξηερφκελν ηεο ππνθεηκεληθήο ηαπηφηεηαο ησλ καζεηξηψλ ζηελ βάζε ελφο
ζπκβνιηθνχ

ζπζηήκαηνο

δηαθνξψλ

(«άλδξεο»-«γπλαίθεο»,

«θαζεγεηέο»-

«καζήηξηεο», «ελήιηθνη»-«αλήιηθεο» θ.ν.θ.).
Ωζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ λα επηβιεζεί ζηηο
καζήηξηεο, δειαδή λα επηβάιεη ηελ ζπκβνιηθή ηάμε (symbolic order) 77 , ακθηζβεηείηαη
απφ ηελ αθήγεζε κέρξη λα πξνζιεθζεί ζην θνιέγην ν λεαξφο θαζεγεηήο Πάλνο
Φισξάο (Γεκήηξεο Παπακηραήι). Ωο ηφηε, νη καζήηξηεο θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ θαη
εκπαίδνπλ ηελ ζρνιηθή εμνπζία θαη ηνπο θνξείο ηεο θαηάθσξα. Τπεχζπλνο γηα απηή
ηελ θαηάζηαζε θέξεηαη λα είλαη ν Γπκλαζηάξρεο, ν νπνίνο ππαγνξεχεη κηα
γεληθεπκέλε αλνρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ δπζαξεζηήζεη ηνπο επθαηάζηαηνπο γνλείο.
Αυμνασιάρχης: «Κα τώρα παιδιά είναι… Θαι τα παιδιά πάντοτε είναι ζωηρά και ατίθασα
και …ατίθασα και… ατίθασα, βεβαίως βεβαίως…»

75

Γηα ηελ ςπραλαιπηηθή έλλνηα ηνπ Άιινπ βι. ελδεηθηηθά: Yannis Stavrakakis, “The Lacanian
Subject”, Lacan and the Political (Thinking the Political), Routledge, Λνλδίλν, 1999, ζ ε ι . 19.
76
Γηα ηνλ Νόκν ηνπ Παηέξα β ι . ελδεηθηηθά: ζην ίδην, ζ ε ι . 31.
77
Ο φξνο ζπκβνιηθό ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Lacan (κεηαμχ άιισλ) «γηα λα νξίζεη ηνλ λόκν πνπ
ζεκειηψλεη απηή ηελ ηάμε: κε απηφ ηνλ ηξφπν ν Lacan κέζσ ηνπ φξνπ ηνπ ζπκβνιηθνύ παηέξα ή ηνπ
νλόκαηνο-ηνπ παηξόο, δηαβιέπεη έλαλ ςπρηθφ ζεζκφ πνπ δελ αλάγεηαη ζηηο κνξθέο ελφο πξαγκαηηθνχ ή
(θαληαζηηθνχ) παηέξα, α ι ι ά ππνδειψλεη εθείλνλ πνπ ζεζπίδεη ηνλ λφκν» (J. Laplanche / J.-B. Pontalis,
Λεμηιόγην ηεο Ψπραλάιπζεο, Κέδξνο, Αζήλα 1986, ζ ε ι . 432). Ζ ιαθαληθή “ζπκβνιηθή ηάμε” πνπ
θπβεξλάηαη απφ ην λνκα ηνπ Παηέξα, πεξηγξάθεη ην ζπκβνιηθφ ζχζηεκα λνεκαηνδφηεζεο ην νπνίν
επηβάιιεηαη δηακέζνπ ηεο γιψζζαο. «Ζ ζπκβνιηθή ηάμε ξπζκίδεη ηελ θνηλσλία δηακέζνπ ηεο ξχζκηζεο
.
ησλ αηνκηθψλ ππνθεηκέλσλ φζν ηα ππνθείκελα κηινχλ ηε γιψζζα ηεο ζπκβνιηθήο ηάμεο εζσηεξηθεχνληαο ηνπ έκθπινπο θαη ηαμηθνχο ξφινπο πνπ απηή επηβάιιεη- ε θνηλσλία ζα αλαπαξάγεηαη
κε κηα ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα». Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ζχκθσλα κε ηνλ Lacan, ε ζπκβνιηθή ηάμε είλαη ε
θνηλσλία, σο έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ, ην νπνίν πξνυπάξρεη ηεο ζπγθξφηεζήο καο σο ππνθεηκέλσλ»
(Rosemarie Tong, Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction, Westview Press,
Κνινξάλην / Ομθφξδε, 1998, ζ ε ι . 196.
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κος Κακρυδάκης: « χι, κ. Αυμνασιάρχα! Βεν είναι αυτό! Γίναι ότι είμαστε περισσότερο
επιεικείς απ ό,τι πρέπει.(…) Ε ατιμωρησία τις έχει αποθρασύνει! (…) για ας
πέφτανε δυο, τρία χαστούκια και βλέπουμε… »

ε απηή ηε βάζε εηζάγεηαη κηα λέα δηάζηαζε, ε νπνία δηαηαξάζζεη ηελ γξακκηθφηεηα
ηεο ζηνίρηζεο ζην ζρήκα κηαο απιήο δηπνιηθήο ηαμηλνκίαο, θαζψο ν Γπκλαζηάξρεο,
έκκεζα ηνπιάρηζηνλ, ππνλνκεχεη ηελ επηβνιή ηεο πξνζδνθψκελεο ηάμεο. Ωζηφζν,
απηφ δελ ζεκαίλεη, φηη ακθηζβεηνχληαη νη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπαξάγνληαη
κέζα απφ ηελ αθήγεζε, εθφζνλ ην θίλεηξν ηνπ Γπκλαζηάξρε λα θαηαδηθάζεη ηελ
ρεηξνδηθία ζε βάξνο ησλ καζεηξηψλ δελ απνξξέεη απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηεο
απηαξρηθήο παηξηαξρηθήο εμνπζίαο, α ι ι ά απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ε ρξήζε ηεο ζα
δεκίσλε ηελ ζρνιηθή επηρείξεζε.

ην ζεκείν απηφ γίλεηαη νξαηή ε ζχλζεηε ζρέζε

κεηαμχ παηξηαξρίαο θαη θαπηηαιηζκνχ, ε νπνία θαηαξρήλ ζεκειηψλεηαη ζην γεγνλφο
φηη ε παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα βξίζθεηαη ζηελ βάζε ηνπ θαηακεξηζκνχ εμνπζίαο θαη
εξγαζίαο, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα πξσηαξρηθή κνλάδα ηεο αγνξάο. 78 Δλψ, φκσο, ε
παηξηαξρία γεληθά ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ηνπ θαπηηαιηζκνχ, αλαπαξάγνληαο
ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ηεξαξρίεο, ε ζρέζε απηή δελ νξίδεηαη πάληνηε κνλνζήκαληα
θαζψο παξεηζθξένπλ θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ε θνηλσληθή ηάμε.
Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν Γπκλαζηάξρεο βξίζθεηαη ζηε δεηλή ζέζε λα
θνβάηαη κήπσο ε απζηεξφηεηα ζηελ επηβνιή ηεο ζρνιηθήο εμνπζίαο (άζθεζε
παηξηαξρηθήο εμνπζίαο) πάλσ ζηηο καζήηξηεο επηζχξεη ηελ δπζαξέζθεηα ησλ
κεγαιναζηψλ γνλέσλ-«πειαηψλ» ηεο επηρείξεζεο.
Απηφ πνπ πξνθχπηεη, επνκέλσο, είλαη κία νιίζζεζε, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα
πξψην επίπεδν, ηεο έλλνηαο ηνπ αλδξηζκνχ. Παξαηεξνχκε, δειαδή, φηη θαη ηα
αλδξηθά πξφηππα δελ εθθξάδνληαη κνλνζήκαληα, α ι ι ά δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ην
πεξηερφκελφ ηνπο. Με ά ι ι α ιφγηα, ν πξνζδνθψκελνο αλδξηζκφο αμηνινγείηαη θαη
ηεξαξρείηαη ζε ζρέζε κε έλα νξηζκέλν πξφηππν πνπ επηβάιιεηαη σο θπξίαξρν απφ ηελ
αθήγεζε,

ην

νπνίν

ζπγθεληξψλεη

ζπγθεθξηκέλα

ηαμηθά

θαη

θνηλσληθά

ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη, θαη ην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ αλδξηζκνχ γίλεηαη αληηθείκελν
ηδενινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηξφπν, ψζηε κέζα απφ ηελ αθήγεζε λα επηβιεζεί
σο «αιεζήο» κηα ζπγθεθξηκέλε έθθαλζή ηνπ, ε νπνία εθθξάδεηαη ζην πξφζσπν ηνπ
Πάλνπ Φισξά.

78

Βι. ελδεηθηηθά: Jane C. Ollenburger / Helen A. Moore, A Sociology of Women: Intersection of
Patriarchy, Capitalism, and Colonization, Prentice Hall, 1998, Νηνπ Σδέξζετ.
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Δπνκέλσο, σο θαηαιχηεο γηα ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, θνξέαο ηεο ζπκβνιηθήο
ηάμεο, πξφηππν ηνπ θπξίαξρνπ αλδξηζκνχ θαη θαη επέθηαζε ππνθείκελν ηεο δξάζεο
εκθαλίδεηαη απηόο. ηνλ βαζκφ πνπ επηδησθφκελνο ζηφρνο είλαη ε επηβνιή πεηζαξρίαο
(ν Νφκνο ηνπ Παηέξα), αληηιακβαλφκαζηε φηη ν Φισξάο είλαη ν ραξαθηήξαο πνπ
θηλεί ηελ αθήγεζε, ελψ ε Λίδα ζπληζηά ην θαηεμνρήλ έλνρν ππν-θείκελν (ηεο δξάζεο
ηνπ), ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλακνξθψζεη. Ο ξφινο ηεο Λίδαο σο πφινπ αλαζηάησζεο
θαζίζηαηαη θαλεξφο απφ ηελ αξρή ηεο ηαηλίαο, φηαλ θέξεηαη σο ππεχζπλε γηα έλα
επεηζφδην ζηελ ηάμε (πέηαμε έλαλ θνλδπινθφξν ζηνλ καζεκαηηθφ) θαη γεληθφηεξα
αλαθέξεηαη δηαξθψο σο εμαηξεηηθά δσεξή θαη αηίζαζε απφ ηνπο θαζεγεηέο ηεο,
δηαθξίλεηαη γηα ην ζξάζνο ηεο θαη βξίζθεηαη κνλίκσο ζην θέληξν ηεο πξνζνρήο (θαη
ηνπ εθάζηνηε πιάλνπ). Αληηζηνίρσο, θαη ν ξφινο ηνπ Φισξά σο θνξέα ηνπ
(επηηεξεηηθνχ) βιέκκαηνο παγηψλεηαη εμ αξρήο. Δλδεηθηηθή είλαη ε ζεθάλο ηνπ
καζήκαηνο ηεο γπκλαζηηθήο, ηελ νπνία παξαθνινπζεί απφ ην παξάζπξν ηνπ γξαθείνπ
ηεο δηεχζπλζεο. Ζ ζθελή, παξφιν πνπ ε νπηηθή ηνπ καηηνχ ηεο θάκεξαο δελ
ζπκθσλεί πάληνηε κε ηελ νπηηθή γσλία ηνπ Φισξά, είλαη θηλεκαηνγξαθεκέλε θαηά
ηξφπν, ψζηε λα δίλεηαη ε εληχπσζε φηη παξαθνινπζνχκε ην επεηζφδην απφ ηελ δηθή
ηνπ ζθνπηά. Σελ εληχπσζε απηή εληζρχεη ην γεγνλφο φηη ν Φισξάο παξαθνινπζεί ηα
ηεθηαηλφκελα απφ ην θάδξν ηνπ παξαζχξνπ (έκκεζν ππνθεηκεληθφ πιάλν) θαη απφ ην
φηη ν θ. Γθίθαο (γπκλαζηήο) απεπζχλεηαη ζε απηφλ, ξσηψληαο ηνλ ζρεηηθά κε ην
παξάγγεικα πνπ έδσζε ζηηο καζήηξηεο (νη νπνίεο ηνλ θνξντδεχνπλ, εθηειψληαο
αλάπνδα ηα παξαγγέικαηα πνπ ηνπο ππαγνξεχεη), πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεη φηη
παξαθνινχζεζε φιε ηελ ζθελή. Έηζη, ζπγθξνηείηαη σο ην απαληαρνχ νξψλ
ππνθείκελν, πνπ επηβιέπεη θαη γλσξίδεη θαη ηνπ νπνίνπ ηα ιεγφκελα δηαζέηνπλ
αλακθηζβήηεην θχξνο θαη αμηνπηζηία, ζε αληίζεζε κε εθείλα ησλ καζεηξηψλ θαη
ηδηαίηεξα ηεο Λίδαο, ε νπνία κνλνπσιεί ηελ πξνζνρή κε ηελ αλάγσγε ζπκπεξηθνξά
ηεο θαη ζε απηή ηελ ζθελή.
Δίδακε, ινηπφλ, φηη απφ ηελ αξρή ε αθήγεζε δνκείηαη γχξσ απφ ηελ ζρέζε
Λίδαο – Φισξά, θαη αθνξά ηελ «εμεκέξσζε» θαη θαζππφηαμε ηεο πξψηεο ζηελ
ζρνιηθή / παηξηαξρηθή ηάμε. Ζ δηαδηθαζία απηή ζεκειηψλεηαη ζηελ θέξνπζα σο
«εγγελή» αλάγθε θεδεκνλίαο ησλ γπλαηθψλ, σο θαηεγνξίαο ρξήδνπζαο ειέγρνπ θαη
πξνζηαζίαο θαη πεξλά κέζα απφ ηα θαηεμνρήλ κέζα επηβνιήο ηεο παηξηαξρίαο, ήηνη
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ηελ βία θαη ηνλ εηεξνθπινθηιηθφ έξσηα.

79

Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε αθήγεζε θαζαπηή

ζπλίζηαηαη ζηελ ραξηνγξάθεζε ηεο (έκθπιεο) δηαθνξάο κέζα ζην θείκελν, ε νπνία
πξνζδηνξίδεηαη ζην πιαίζην δχν δηαθξηηψλ ζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο αθήγεζεο:
άλδξαο-ήξσαο-νξζνινγηθφ ππνθείκελν ηεο δξάζεο απφ ηελ κηα κεξηά θαη γπλαίθαεκπφδην-φξην-ρψξνο (ζην πιαίζην θαη επί ηνπ νπνίνπ δηεμάγεηαη ε δξάζε) απφ ηελ
ά ι ι ε . Με ά ι ι α ιφγηα, ζχκθσλα κε κηα πξψηε αλάγλσζε ηνπιάρηζηνλ, ν ήξσαοππνθείκελν ηεο δξάζεο ειέγρεη ηα δξψκελα ηεο αθήγεζεο, πξνσζψληαο ηελ πινθή,
ζε ζρέζε κε ηνλ γπλαηθείν ραξαθηήξα πνπ ζπληζηά ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο θαη
ηνπ βιέκκαηνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ θιαζηθή δνκή πνπ ζπλαληάηαη ζηελ αηζζεκαηηθή
θνκεληί, ζεκειηψδεο αθεγεκαηηθή ζχκβαζε ηεο νπνίαο είλαη ε έληαμε ησλ
απνδηαξζξσηηθψλ (ηνπ ιφγνπ / θαζεζηψηνο ηεο αθήγεζεο) ζηνηρείσλ ζε κηα λέα
αλακνξθσκέλε

ηάμε. Ζ

ίδηα ε

αθήγεζε, ινηπφλ, ζπληζηά κηα δηαδηθαζία

απνθαηάζηαζεο ηεο παηξηαξρηθήο ηάμεο (πνπ έρεη θινληζηεί απφ ην θαζεζηψο
αλνκίαο πνπ επηθξαηεί ζην θνιέγην), ε νπνία ζε ηειηθή αλάιπζε εμαξηάηαη απφ ηελ
ζρέζε ηνπ ήξσα πξνο ηνλ γπλαηθείν ραξαθηήξα, πνπ ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί κε
ηηο επηηαγέο ηεο. Δδψ βξίζθεη εθαξκνγή ε άπνςε ηνπ Barthes φηη ε εδνλή ηεο
αθήγεζεο είλαη κηα Οηδηπφδεηα εδνλή (ην λα απνγπκλψζεηο, λα γλσξίζεηο, λα κάζεηο
ηελ αθεηεξία θαη ην ηέινο), θαζψο θάζε αθήγεζε (θάζε απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο)
ζπληζηά έθθξαζε ηνπ (απφληνο, θξπκκέλνπ ή ππνζηαζηνπνηεκέλνπ) παηέξα.80 Θα
εμεγήζσ ηη ελλνψ. Δίλαη θαλεξφ πσο θάζε κνξθή αλαπαξάζηαζεο απνηειεί
κεηαθνξά, ππφ ηελ

έλλνηα

φηη ν

αλαπαξαζηαζηαθφο ιφγνο

δελ

είλαη

ε

πξαγκαηηθφηεηα, α ι ι ά κνηάδεη ζαλ λα ήηαλ. Με απιά ιφγηα, ε αλαπαξάζηαζε
ζπληζηά κεηαθνξά απφ ηε ζηηγκή πνπ ελέρεη ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο φξνπ (ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο) απφ έλαλ ά ι ι ν (ηελ αλαπαξαζηαζηαθή απεηθφληζή ηεο). Πξντφλ
απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε παξαγσγή ζπκβνιηθνχ λνήκαηνο, δειαδή κηαο
ζεκαζίαο. Αληίζηνηρα θαη γηα ηνλ Lacan ε δνκή ηεο κεηαθνξάο ελέρεη ηελ έλλνηα ηεο
αληηθαηάζηαζεο (ηεο επηζπκίαο ηεο κεηέξαο απφ ην όλνκα ηνπ παηέξα), ε νπνία
πάληνηε γελλά κηα θαιιηθή ζεκαζία. 8 1 Τπφ απηή ηελ έλλνηα, κπνξνχκε θαηά
79

Ζ άζθεζε θπζηθήο βίαο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ απνηειεί ελδνγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εγεκνληθνχ
αλδξηζκνχ (βι. Suzanne E. Hatty, “Boys on Film: Masculinities and the Cinema”, ζην Masculinities,
Violence, and Culture, Sage Publications, Λνλδίλν 2000, ζ ε ι . 181-182) θαη ν εηεξνθπινθηιηθφο
έξσηαο -ζην πιαίζην ηεο παηξηαξρίαο- ζπληζηά πξσηαξρηθφ κεραληζκφ αλαπαξαγσγήο ηεο ηεξαξρηθήο
έκθπιεο ηάμεο. ην δήηεκα απηφ ζα αλαθεξζψ εθηελέζηεξα ζηνπο άμνλεο ελλνηψλ θαη ζεκαηηθψλ.
80
R. Barthes, The Pleasure of the Text (trans. Richard Miller), Hill and Wang, Νέα Τφξθε, 1975, ζ ε ι
10.
81
Mark Bracher, “Desire in Discourse”, Lacan, Discourse, and Social Change: A Psychoanalytic
Cultural Criticism, Cornell University Press, Νέα Τφξθε, 1993, ζ ε ι . 51.
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αλαινγία λα ζεσξήζνπκε φηη ε αθήγεζε ζεκειηψλεηαη ζηελ βάζε ηεο αλδξηθήο
επηζπκίαο.
ε ζρέζε κε ην νηδηπφδεην απηφ ζελάξην, ζα ρσξίζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε
θηικηθή αθήγεζε ζε νξηζκέλεο δηαθξηηέο ελφηεηεο. Οη ελφηεηεο απηέο ζπλίζηαληαη
ζηα θνκβηθά ζεκεία επαθήο κεηαμχ ησλ πξσηαγσληζηψλ, πνπ ζπληεινχλ ζηελ
κεηαηφπηζε ηεο πινθήο πξνο έλα αθεγεκαηηθφ „ηέινο

(narrative closure). Ζ

παξαγσγή ηεο αθεγεκαηηθήο ιχζεο (narrative resolution) αθνινπζεί, ζχκθσλα κε
ηελ Glendhill, ηελ δνκή: (i) ηζνξξνπία [έλαξμε ηεο ηαηλίαο], (ii) εμάξζξσζε [κέζν]
θαη (iii) απνθαηάζηαζε ηζνξξνπίαο [ηέινο], ε νπνία ζπρλά ζεκαζηνδνηείηαη είηε κέζα
απφ έλα εηεξνθπινθηιηθφ θηιί (ή άιινλ αληίζηνηρν ηξφπν επηθχξσζεο ηνπ
λενζπζηαζέληνο δεχγνπο), είηε δηακέζνπ ηεο απνβνιήο ηεο απνθιίλνπζζαο γπλαίθαο,
παξέρνληαο έηζη ηηο πηζαλέο κνξθέο ηδενινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ νξγάλσζε
ηεο θνηλσληθήο ηάμεο (social order). 82 Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε ίδηα ε ιεηηνπξγία ηεο
αθεγεκαηηθφηεηαο ζπλίζηαηαη ζηελ εκπινθή ησλ ππνθεηκέλσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
ζέζεηο σο πξνο ην λφεκα θαη ην θαζεζηψο ηεο επηζπκίαο πνπ δηέπεη ηελ αθήγεζε.
Βιέπνπκε, επνκέλσο, ηελ ηαηλία λα μεθηλά κε κία ζεθάλο πνπ πεξηγξάθεη ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία αλ θαη ζθηαγξαθεί κηα θαηάζηαζε
γεληθεπκέλεο αλνκίαο, δελ παχεη λα ζπληζηά κηα παγησκέλε ζπλζήθε, πνπ ρσξίο ηελ
θαηαιπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Φισξά ζα παξέκελε ακεηάβιεηε θαη, ππφ απηή ηελ έλλνηα
απνηειεί status quo. Ζ ηζνξξνπία απηή θινλίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ηνπ Φισξά ζην
θνιέγην. Ωζηφζν, δελ είλαη απηόο ν πφινο αλεζπρίαο, α ι ι ά απελαληίαο ν εθπξφζσπνο
ηνπ Νφκνπ (ηνπ Παηέξα), ν νπνίνο ζα ελαληησζεί ζηελ θαζεζηεθπία ηάμε, ε
πξνβιεκαηηθφηεηα ηεο νπνίαο έρεη ήδε θαηαδεηρζεί κέζα απφ ηελ αθήγεζε θαη ηελ
γεληθεπκέλε δπζαξέζθεηα ησλ ά ι ι σ λ θαζεγεηψλ, νη νπνίνη φκσο δελ ηνικνχλ λα
ελαληησζνχλ ζηελ γλψκε ηνπ γπκλαζηάξρε. Δπνκέλσο, σο ππεχζπλεο / έλνρεο γηα ηελ
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην ζρνιείν θέξνληαη νη καζήηξηεο, νη νπνίεο ζπληζηνχλ νη
ίδηεο ην πξφβιεκα -γηα ηνπο θαζεγεηέο, ηελ εχξσζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη
θαηά βάζε ηνλ εαπηφ ηνπο-. Με ά ι ι α ιφγηα, κέζα απφ ηελ αθήγεζε πξνβάιιεηαη ε
αλαγθαηφηεηα επηβνιήο ηεο παηξηαξρηθήο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπηνχλ νη
καζήηξηεο / γπλαίθεο απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο
εγγελψο αλψξηκεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, άιισζηε, φηη ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ
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Christine Gledhill, “Genre and Gender: the case of Soap Opera”, ζην Stuart Hall (επηκέιεηα),
Representation: Cultural Representations and Signifying Practices, Sage / the Open University,
Λνλδίλν, 1997, ζ ε ι . 368.
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καζεηξηψλ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε «παηδηθφηεηα», ζε βαζκφ εληειψο αζχκβαην κε ηελ
ειηθία ηνπο (είλαη ηειεηφθνηηεο).
Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ ζηάζε ηνπ Φισξά απφ απηή ησλ
ά ι ι σ λ θαζεγεηψλ (πξηλ εκθαληζηεί ν Φισξάο) είλαη ε πξνζθπγή ζηελ βία. Παξφιν
πνπ ε ρξήζε βίαο απφ πιεπξάο ηνπ λνκηκνπνηείηαη (απφ ηελ αθήγεζε) ζηελ βάζε
ελφο εμηζσηηθνχ ιφγνπ δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ θαηαγγέιιεη ηελ ηαμηθή αληζφηεηα, απηφ
ην νπνίν ν ίδηνο δηαηείλεηαη ξεηά φηη ζα θαηαζηείιεη είλαη «το θράσος και η αναίδεια»,
ζπκπεξηθνξά ηελ νπνία αλ θαη ζεσξεί απνηέιεζκα ηεο ηαμηθήο θαηαγσγήο ησλ
καζεηξηψλ, σζηφζν δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ
αληζνηήησλ. Σν πξφβιεκα, κε ά ι ι α ιφγηα, δελ είλαη ε θνηλσληθή αληζφηεηα θαζαπηή,
α ι ι ά ην γεγνλφο φηη ιφγσ ηεο ηαμηθήο ηνπο θαηαγσγήο νη καζήηξηεο δηαθεχγνπλ ησλ
πεηζαξρηθψλ κεραληζκψλ ππαγσγήο ηνπο ζηελ θπξίαξρε (παηξηαξρηθή) ηάμε, πνπ
ζεκειηψλεηαη ζηελ έκθπιε δηαθνξά.
Αυμνασιάρχης: «Γδώ δεν είναι νυχτερινό σχολείο (…)»
Σν «παηδαγσγηθφ» παξάδεηγκα πνπ πξνηείλεη θαη εθαξκφδεη, ινηπφλ, ν Φισξάο γηα
ηελ αλακφξθσζε ηνπ θνιεγίνπ είλαη ε γεληθεπκέλε ρξήζε ηνπ εθθνβηζκνχ θαη ηεο
βίαο, ιεθηηθήο θαη θπξίσο ζσκαηηθήο;
Ώλεξίου: «Ώπό τότε που ήρθε αυτός ο Σλωράς, το χαστούκι πέφτει σύννεφο!».
Ζ επηπνιαηφηεηα ησλ καζεηξηψλ ηηκσξείηαη κε ην «μχιν», παξνπζηάδνληαο θαηά
ηξφπν απηνλφεην θαη αδηακθηζβήηεην ηελ βία σο αλδξηθφ δηθαίσκα θαη αξκνδηφηεηα.
Ζ ρξήζε ηεο βίαο επηβξαβεχεηαη πεξαηηέξσ, φηαλ ράξε ζηελ θαηάθσξε απηή επίδεημε
«αλδξηζκνχ» ε Λίδα εξσηεχεηαη ηνλ Φισξά θαη θαηφπηλ ν παηέξαο ηεο φρη απιψο
επηθξνηεί ηελ πξαθηηθή ηεο ρεηξνδηθίαο ζε βάξνο ηεο θφξεο ηνπ, α ι ι ά πξνηείλεη ζηνλ
Φισξά λα ραζηνπθίζεη θαη ηελ γπλαίθα ηνπ (δειαδή ηελ κεηέξα ηεο Λίδαο)!
Βιέπνπκε, επνκέλσο, φρη κφλν λα λνκηκνπνηείηαη απξνθάιππηα ε βία σο πξαθηηθή ζε
βάξνο ησλ γπλαηθψλ, α ι ι ά απφ απηήλ λα απνξξέεη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζήο ηνπ
«δηθαηψκαηνο» απηνχ κεηαμχ ησλ αλδξψλ, φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο / αληηθείκελα ηεο
«θπξηφηεηάο» ηνπο.
Οιφθιεξε ε πνξεία ηεο αθήγεζεο θηλείηαη κε άμνλα ηελ ζηαδηαθή επηβνιή
ηεο παηξηαξρηθήο εμνπζίαο θαη θαηεχζπλζε ηελ ππνηαγή ησλ γπλαηθψλ (Λίδα,
ζπκκαζήηξηεο, θα. Παπαζηαχξνπ) ζηνλ Νφκν ηνπ Παηέξα. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα
πξνζεγγίζνπκε ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηεο δψλεο ραξαθηήξα ηεο Λίδαο κε ηελ ζέζε
εθθνξάο ηεο αθήγεζεο, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηνλ ξφιν ηεο αλαθνξηθά κε απηφλ
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ηνπ Φ ι σ ξ ά / θνξέα ηεο εμνπζίαο.

ε απηή ηελ β ά ζ ε , ην δήηεκα ην νπνίν ηίζεηαη

ζεσξεηηθά είλαη ε ζ ρ έ ζ ε ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ζέζεο εθθνξάο.
Κνκβηθφ ζ ε κ ε ί ν ζηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο είλαη ην πξψην κάζεκα ηνπ
Φ ι σ ξ ά ζηελ ηάμε ηεο Λίδαο. Ο Φ ι σ ξ ά ο θαηαιακβάλεη ρσξνηαμηθά θαη ζπκβνιηθά
ηελ ζ έ ζ ε ηνπ ππνθεηκέλνπ ηεο εμνπζίαο, ηεο εθθνξάο θαη ηεο επηηήξεζεο ζηελ έδξα
ηνπ θαζεγεηή θαη θαηφπηλ ζηεθφκελνο φξζηνο πάλσ απφ ηα ζξαλία. Αξρηθά νη
καζήηξηεο ακθηζβεηνχλ ηελ ζ έ ζ ε ηνπ απηή εκπαίδνληάο ηνλ θαη γειψληαο ζ ε βάξνο
ηνπ, δνθηκάδνληαο έηζη ηα φξηα αλνρήο ηνπ. Ο Φ ι σ ξ ά ο , σζηφζν, γξήγνξα ζα ζπεχζεη
λα επηβάιεη ηελ ηάμε ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζα επηβνιήο ηελ απζηεξή γ ι ψ ζ ζ α , ηελ
απμεκέλε έληαζε ηεο θσλήο θαη θαηφπηλ ηελ εηξσλεία (Σλωράς: «Έχει πολλές „„έξυπνες η
τάξη σας!» / « σο δεν μπορώ να θυμώσω με μια κότα που δεν καταλαβαίνει μαθηματικά, άλλο τόσο
δεν μπορώ να θυμώσω και με σένα, κοπέλα μου, που δεν καταλαβαίνεις

μηρο»), ηνλ εθθνβηζκφ,

ηελ θπζηθή βία (ρηππά κε δχλακε ην ρέξη ζηα ζξαλία) θαη ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ ησλ
καζεηξηψλ (Σλωράς: «Νρίστε! Θαμαρώστε ένα κορίτσι μεγάλης οικογενείας!»). Ζ α θ ή γ ε ζ ε
ζηελ ζ θ ε λ ή απηή πηνζεηεί εκθαλψο ηελ νπηηθή ηνπ Φ ι σ ξ ά , απνζθνπψληαο ζηελ
πιήξε

ηδενινγηθή ηαχηηζε ησλ ζεαηψλ καδί ηνπ, λνκηκνπνηψληαο, έηζη, ηελ

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Με ά ι ι α ιφγηα, ε ζ θ ε λ ή απηή είλαη ελδεηθηηθή σο πξνο ηελ
παηξηαξρηθή ηδενινγία ηεο ηαηλίαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ε α θ ή γ ε ζ ε ζπγθξνηεί ηηο
καζήηξηεο θαηά ηξφπν, ψζηε λα παξνπζηάδνληαη φρη απιψο αλεπαξθείο σο ππνθείκελα
ηεο εθθνξάο (είλαη αλφεηεο, αλάγσγεο θαη αλψξηκεο):
Σλωράς: «Πτο κάτω κάτω τόσο σας κόβει, τόσο μπορείτε να μάθετε!»
α ι ι ά θαη σο άηνκα ρξήδνληα θεδεκνλίαο θαη πξνζηαζίαο απφ ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ
(ππό-θείκελα ηεο παηξηαξρηθήο εμνπζίαο):
Σλωράς: «(…) Θέρδος δικό σας θα είναι να μάθετε λίγα πράγματα που αύριο θα σας
βοηθήσουν να μην γίνετε γελοίες όταν θα βγείτε στον κόσμο!»
Ωζηφζν, αλ θαη ε Λίδα ζπγθξνηείηαη μεθάζαξα σο αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο
θαη σο ππν-θείκελν ηνπ θπξίαξρνπ παηξηαξρηθνχ ιφγνπ, ππάξρνπλ θάπνηα ζηνηρεία ηα
νπνία δεκηνπξγνχλ ξσγκέο ζην εζσηεξηθφ ηεο αθήγεζεο θαη επηηξέπνπλ κηα
ελαιιαθηηθή αλάγλσζε, δεκηνπξγψληαο π α ξ ά ι ι ε ι α ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα ζ έ ζ ε
ππνθεηκέλνπ πέξα θαη έμσ απφ απηήλ ηνπ θπξίαξρνπ (αλδξηθνχ) ππνθεηκέλνπ ηνπ
βιέκκαηνο. Τπάξρεη, δ ε ι α δ ή , π α ξ ά ι ι ε ι α κε ηελ θεληξηθή γξακκή ηνπ ζελαξίνπ, ε
νπνία νδεγεί ην θηικηθφ θείκελν ζ ε κηα αθεγεκαηηθή πεξάησζε ζηα κέηξα ηνπ
νηδηπφδεηνπ ζελαξίνπ, έλα αθεγεκαηηθφ λήκα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ην ππνθείκελν
ηεο παηξηαξρηθήο επηηήξεζεο ακθηζβεηεί ηελ αληηθεηκελνπνίεζή ηνπ, δηεθδηθψληαο
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ελεξγά ζπκκεηνρή ζην βιέκκα θαη ηελ δξάζε. Τπνζηεξίδνληαο ηελ χπαξμε κηαο
παξάιιειεο ελαιιαθηηθήο αθήγεζεο κέζα ζηελ θπξίαξρε, δελ ππαηλίζζνκαη θαη
αλάγθε νχηε θάπνηα ζπλεηδεηή πξφζεζε απφ πιεπξάο ηνπ ζθελνζέηε / ησλ
δεκηνπξγψλ ηεο ηαηλίαο, νχηε ηζρπξίδνκαη φηη θαηά βάζε ε ηαηλία είλαη αλαηξεπηηθή.
Απηφ, σζηφζν, πνπ ππνζηεξίδσ είλαη φηη ζην εζσηεξηθφ θάζε αθήγεζεο ιακβάλεη
83

ρψξα κηα δηαξθήο «κάρε εθθεξνκέλσλ» , ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα κηα ζπλερή
ν ι ί ζ ζ ε ζ ε ζηελ παγίσζε ηνπ λνήκαηνο, αθφκε θαη αλ είλαη αξθεηά μεθάζαξε ε
έθδειε ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ «θεηκέλνπ».

απηφ ην πιαίζην, ε εθάζηνηε

ηδενινγία δελ επηβάιιεηαη απιψο απφ κηα θπξίαξρε εγεκνληθή δχλακε. Απελαληίαο,
νη πνηθίινη ιφγνη πνπ παξεηζθξένπλ κέζα ζηελ αθήγεζε ζπγθξνηνχλ πεδία
ζχγθξνπζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηνπ «πξαγκαηηθνχ»,
ππνλνκεχνληαο ηελ επηβνιή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ σο εγεκνληθνχ.
Τπ

απηή ηελ έλλνηα, ν ππεξβάιισλ δήινο ζηελ επηβνιή ηεο αλδξηθήο

θπξηαξρίαο ηνλίδεηαη απφ ηελ αθήγεζε φρη επεηδή είλαη ηφζν θξαηαηφο, α ι ι ά κάιινλ
επεηδή δελ είλαη. Οπζηαζηηθά δειαδή ν εγεκνληθφο ιφγνο ζπεχδεη λα επηβεβαηψζεη
ηελ παηξηαξρηθή ηάμε κέζα απφ ηελ αθήγεζε αθξηβψο επεηδή ππάξρνπλ ξσγκέο ζην
εζσηεξηθφ ηεο, νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηελ ακθηζβήηεζε ησλ παγησκέλσλ νξίσλ
ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο δπλαηφηεηεο έκθπιεο επηηέιεζεο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο
«ζχγρπζεο ησλ νξίσλ» είλαη ε απνζηαζεξνπνίεζε ηεο θπξίαξρεο αλδξηθήο θνηλσληθήο θαη πξνζσπηθήο- ηαπηφηεηαο, ε νπνία πξνθαιεί αβεβαηφηεηα θαη
αλαζθάιεηα. Γελ ζα πξέπεη, βέβαηα, λα μερλάκε φηη ηα φξηα ηεο θσκσδίαο
ζπλίζηαληαη αθξηβψο ζην ηη κπνξεί λα εηπσζεί ζην πιαίζην ελφο θπξίαξρνπ ιφγνπ. Με
ά ι ι α ιφγηα, γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θσκηθνχ πξνυπνηίζεηαη έζησ θάπνηνπ είδνπο
απνδνρή ηεο πξαθηηθήο πνπ δηαθσκσδείηαη. ε απηφ ην πιαίζην, ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ ζέζε ηνπ Διεπζεξηψηε αλαθνξηθά κε ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ αλδξηζκνχ ζηνλ
ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν, αλ εδψ επξφθεηην γηα νπζηαζηηθή θαη κε αλαζηξέςηκε
απνζηαζεξνπνίεζε ηεο παηξηαξρηθήο ηάμεο, ζα είρακε λα θάλνπκε κε δξάκα, θαη φρη
κε θσκσδία. 8 4 Με ά ι ι α ιφγηα, κε θηικηθνχο φξνπο ην δηαθχβεπκα εδψ είλαη ε

83

Με ηνλ φξν απηφ ελλνψ φηη κέζα ζην αθεγεκαηηθφ θείκελν αληηπαιεχνπλ δηάθνξα ηδενινγήκαηα,
γηα λα επηθξαηήζεη θάπνην/α απφ απηά ζην ηέινο (βι. Κ. Γνμηάδεο, «Foucault, Ηδενινγία,
Δπηθνηλσλία», Δπηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ, ηεχρνο 71, 1988). Αλ θαη ζην θείκελν ζην νπνίν
παξαπέκπσ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «κάρε απνθάλζεσλ», έθηνηε ν ίδηνο ν Γνμηάδεο έρεη
αληηθαηαζηήζεη ηνλ φξν «απνθάλζεσλ» κε ηνλ φξν «εθθεξνκέλσλ», ζεσξψληαο ην «εθθεξφκελν» πην
ζσζηή κεηάθξαζε ηνπ γαιιηθνχ «énoncé» θαη ηνπ αγγιηθνχ «statement».
84
χκθσλα κε ηνλ Διεπζεξηψηε, ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν ζπλαληάκε δχν ηχπνπο αλδξηζκνχ πνπ
αθνξνχλ ηνλ άλδξα πνπ έρεη ράζεη ηελ ζέζε ηνπ, ζην κειφδξακα θαη απηφλ πνπ δελ γλσξίδεη ηελ ζέζε
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νξηνζέηεζε ηεο απνζηαζεξνπνίεζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ απνθαηάζηαζή ηεο,
πνπ επέξρεηαη κέζα απφ ηελ ηειηθή δηθαίσζε ηνπ πξσηαγσληζηή.
Παξφια απηά, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε φηη ζε έλα δεχηεξν επίπεδν
αλάγλσζεο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, ηα νπνία ζπληεινχλ ζηελ ακθηζβήηεζε
θαη ηελ ππνλφκεπζε ηεο δηαδηθαζίαο αληηθεηκελνπνίεζεο (objectification)85

ηεο

Λίδαο, δεκηνπξγψληαο ξσγκέο θαη αζπλέρεηεο ζηνλ θπξίαξρν παηξηαξρηθφ ιφγν πνπ
δηέπεη ηελ αθήγεζε. Ζ αληίζηαζε ζηελ αληηθεηκελνπνίεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη
δηακέζνπ ηεο δηεθδίθεζεο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ βιέκκαηνο, ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηνο
θαη ηεο ελεξγεηηθήο θαηάιεςεο ηνπ αθεγεκαηηθνχ ρψξνπ.

ηελ

θαζεκεξηλή

πξαθηηθή παξαηεξνχκε ζπρλά λα θέξεηαη θνηλσληθά σο δηθαίσκα ησλ αλδξψλ λα
θνηηνχλ ηηο γπλαίθεο, ελψ πξνβιέπεηαη εθείλεο λα απνηξαβνχλ θαη λα ρακειψλνπλ ην
βιέκκα ηνπο.

ην πιαίζην κηαο ζσκαηηθήο πεηζαξρίαο ηεο ζειπθφηεηαο, ε νπνία

πεξλά απφ έλα ζχλζεην πιέγκα άηππσλ κηθξνεμνπζηψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
παξαγσγή ελφο ηχπνπ ελζσκάησζεο, ν νπνίνο είλαη απνθιεηζηηθά ζειπθφο, ην
γπλαηθείν βιέκκα πεηζαξρείηαη ζπζηεκαηηθά θαηά ηξφπν, ψζηε λα απνπνηείηαη
νηθηνζειψο ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπ βιέπνληνο (ππνθεηκέλνπ). ην πιαίζην απηήο ηεο
ινγηθήο, ηα «θαιά θνξίηζηα» απνθεχγνπλ λα θνηηάδνπλ επίκνλα θαη καζαίλνπλ λα
ρακειψλνπλ ην βιέκκα, ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο «ραιαξψλ» εζψλ, νη νπνίεο
θνηηνχλ επζαξζψο ν,ηηδήπνηε θαη νπνηνλδήπνηε ζέινπλ. 8 6 Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε
πξσηνβνπιία ηνπ «βιέπεηλ» ζπληζηά πξάμε θπξηαξρίαο. Ζ Λίδα, παξά ηελ εμ νξηζκνχ
ππνηειή ζέζε πνπ θαηέρεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζρνιηθνχ ζεζκνχ σο αληηθείκελν ηνπ
επηηεξεηηθνχ βιέκκαηνο ηεο ζρνιηθήο εμνπζίαο, φρη απιψο δελ δηζηάδεη λα
αληαπνδψζεη ην βιέκκα ζηνπο θνξείο ηεο ζρνιηθήο / παηξηαξρηθήο εμνπζίαο, α ι ι ά
ζπρλά δηεθδηθεί ελεξγά ε ίδηα ηελ ζέζε ηνπ νξψληνο ππνθεηκέλνπ. Ζ πην
ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζεθάλο πνπ θαηαιήγεη ζην δηάζεκν θηλεκαηνγξαθηθφ
ραζηνχθη. Αο δνχκε, φκσο, ηελ ζθελή απφ ηελ αξρή.
Δίλαη δηάιεηκκα θαη ν Φισξάο έρεη απνηξαβερηεί ζηελ έδξα ηεο αίζνπζαο
δηδαζθαιίαο γηα λα θάεη ην κεζεκεξηαλφ ηνπ. Ζ Λίδα νξκά ζηελ ηάμε γηα λα πάξεη ηα
ηζηγάξα απφ ηελ ηζάληα ηεο. Μφιηο αληηιακβάλεηαη ηελ παξνπζία ηνπ Φισξά, ηνπ
δεηά ζπγλψκε γηα ηελ ελφριεζε θαζψο θαη άδεηα λα πάξεη θάηη απφ ηα πξάγκαηά ηεο.
ηνπ, ζηελ θσκσδία (Dimitris Elefteriotis, “Questioning totalities: constructions of masculinity in the
popular Greek cinema of the 1960s”, Screen 36/3 (1995)).
85
Γηα ηελ έλλνηα ηεο αληηθεηκελνπνίεζεο, βι. M. Foucault, “The subject and power” ζην H. Dreyfus /
P. Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Harvester, Brighton, 1982,
ζ ε ι . 208.
86
S. L. Bartky, ό.π., ζ ε ι . 67.
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Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ φ,ηη ηελ έρνπκε ζπλεζίζεη κέρξη
ηνπ ζεκείνπ απηνχ. Δλψ κέρξη ηψξα ν ηξφπνο ηεο ήηαλ ζξαζχο, ζε βαζκφ ελνριεηηθφ,
εδψ είλαη εμαηξεηηθά επγεληθή, δείρλνληαο ππνδεηγκαηηθά θαιή αγσγή:
Ι ί ζ α : «Κε συγχωρείτε! Βεν ήξερα ότι είστε εδώ. (…) Κπορώ να πάρω κάτι από την σάκα
μου; (…) Κε συγχωρείτε που σας ανησύχησα και καλή όρεξη! (…) Κ ε συγχωρείτε…
Πας διέκοψα.»

Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα ζθελή δελ ζπγθξνηείηαη ζαλ αλψξηκν παηδί, α ι ι ά σο
γνεηεπηηθή γπλαίθα κε απηνπεπνίζεζε θαη πιήξε ζπλείδεζε ηνπ εξσηηζκνχ πνπ
εθιχεη.

Ζ

θηλεκαηνγξάθεζε

γίλεηαη

κε

ρξήζε

ελαιιαζζφκελσλ

πιάλσλ,

παξαρσξψληαο θαη ζε απηήλ ηελ ζέζε ηνπ βιέπνληνο ππνθεηκέλνπ, αξρηθά κάιηζηα
αθ πςεινχ, θαζψο ε Λίδα ζηέθεηαη φξζηα κπξνζηά ηνπ, ελψ απηφο είλαη θαζηζηφο
ζηελ έδξα, δεκηνπξγψληαο κηα αληηζηξνθή σο πξνο ηελ δηάηαμε ζηνλ ρψξν ηελ ψξα
ηνπ καζήκαηνο. Καηφπηλ ζθχβεη πξνο ην κέξνο ηνπ, ηνλ θνηηάδεη θαηάκαηα θαη ηνλ
θιεξηάξεη αλνηρηά, θαηαιακβάλνληαο έλαλ ξφιν πνπ ζπλήζσο αλακέλεηαη απφ ηνπο
αλδξηθνχο ραξαθηήξεο, γεγνλφο ην νπνίν ηνπ πξνθαιεί θαλεξή ακεραλία. Ο Φισξάο
ζεθψλεηαη επάλσ, ελδερνκέλσο ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληηζηξέςεη ηνπο ξφινπο,
εθείλε φκσο δελ θαίλεηαη λα πηνείηαη θαζφινπ. Σνπ κηιά κε ηξφπν λαδηάξηθν θαη
πξνθιεηηθφ θνηηάδνληάο ηνλ επίκνλα θαη αθνχ ηνπ επηζεκαίλεη φηη δελ δέλεη ηελ
γξαβάηα ηνπ ζσζηά, δελ δηζηάδεη λα αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία λα ηνπ δείμεη πψο
γίλεηαη:
Ιίζα: «(…) Θαι την γραβάτα σας… Βεν την δένετε καλά… Ξρέπει πιο σφιχτά… Έτσι!»
Αλ «δηαβάζνπκε» ηελ ζθελή κε ςπραλαιπηηθνχο φξνπο, ζα δνχκε φηη εθηφο
απφ αζψν θιεξη, έρνπκε θαη κηα έθδειε ζεμνπαιηθή πξφθιεζε. Δίλαη γλσζηφ φηη ε
87

γξαβάηα ζπληζηά θιαζηθφ θαιιηθφ ζχκβνιν , γεγνλφο ην νπνίν, θάησ απφ απηφ ην
πξίζκα, θαζηζηά εχγισηηε ηε ρεηξνλνκία ηεο Λίδαο. Σν ζηνηρείν απηφ έξρεηαη λα
εληζρχζεη ην γεγνλφο φηη, γεληθφηεξα ζην επίπεδν κηαο νηθνλνκίαο ηεο ζσκαηηθήο
επαθήο, παξαηεξείηαη φηη νη άλδξεο αθνπκπνχλ πην ζπρλά θαη ζε πεξηζζφηεξα ζεκεία
ηνπ ζψκαηνο ηηο γπλαίθεο απφ φ,ηη ζπκβαίλεη αληηζηξφθσο.88 ε απηή ηε βάζε, κηα
ηέηνηα πξσηνβνπιία παξαβηάδεη ξεηά ηα φξηα ηεο θνηλσληθά

αλακελφκελεο

γπλαηθείαο ζπκπεξηθνξάο. Πιένλ ν Φισξάο έρεη κείλεη άλαπδνο, ελψ ε Λίδα επηκέλεη:
Ιίζα: «Γσείς που είστε τόσο νόστιμος…!»
87

S. Freud, “The Dream-Work” (Chapter 6, part 2), The Interpretation of Dreams, Wordsworth, Κελη,
1997.
88
ην πιαίζην ζρεηηθήο έξεπλαο γπλαίθεο γξακκαηείο, εξγάηξηεο ή ζεξβηηφξεο αλαθέξνπλ φηη ζπρλά νη
άληξεο δηεθδηθνχλ ηέηνηνπ είδνπο “δηθαηψκαηα” αλαθνξηθά κε ην ζψκα ηνπο (Nancy Henley, Body
Politics, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Νέα Τφξθε 1977).
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Ο Φισξάο θνηηψληαο ζαζηηζκέλνο, ζρεδφλ έληξνκνο θαη θαλεξά ελνριεκέλνο, ηελ
ραζηνπθίδεη. ε κηα πξψηε αλάγλσζε, ε αληίδξαζή ηνπ θαληάδεη απφ ππεξβνιηθή έσο
αδηθαηνιφγεηε. Γηα ηελ εξκελεία ηεο αληίδξαζεο ηνπ Φισξά, σζηφζν, είλαη
πξνθαλέο φηη ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηε δηάζηαζε ηεο θαηάρξεζεο εμνπζίαο
απφ πιεπξάο ηεο Λίδαο, δεδνκέλνπ ηνπ θαζεζηψηνο πνπ επηθξαηεί ζην ζπγθεθξηκέλν
ζρνιείν. Με ά ι ι α ιφγηα, ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζν ε Λίδα εθκεηαιιεχεηαη ηελ
αλνρή πνπ επηθξαηεί ζε ζρέζε κε θάζε ηεο ζπκπεξηθνξά ή θαπξίηζην θαη επνκέλσο
ίζσο ζεσξεί ην θιεξη κε ηνλ Φισξά επίδεημε εμνπζίαο ζηε βάζε ηεο ηαμηθήο ηεο
αλσηεξφηεηαο απέλαληί ηνπ. Κάησ απφ ην ελδερφκελν κηαο ηέηνηαο πξννπηηθήο, είλαη
θαλεξφ φηη ν Φισξάο ζα αληηδξνχζε, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ ππνλνκεχεηαη ε
εμνπζία ηνπ σο δηδάζθνληα. Δίλαη φκσο κφλν απηφ;
χκθσλα κε ηελ θεληξηθή αθεγεκαηηθή γξακκή ηνπ ζελαξίνπ, ν Φισξάο
(θαη θαηφπηλ θαη νη άιινη θαζεγεηέο) δηαηείλεηαη πσο εθαξκφδεη ηελ πξαθηηθή ηεο
ρεηξνδηθίαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηείιεη ηελ αλαίδεηα θαη ηελ αλάγσγε ζπκπεξηθνξά
ησλ καζεηξηψλ απέλαληη ζηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ θαη ηνπο θνξείο ηεο. Δίδακε, φκσο, φηη
ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ε Λίδα παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα επγεληθή θαη πξνζελήο,
επνκέλσο πνηνο ήηαλ ν ιφγνο πνπ ηνλ νδήγεζε ζε ηέηνην ζεκείν, ψζηε λα ηελ
ρηππήζεη; ηελ πξάμε, ην γεγνλφο πνπ ππξνδφηεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ Φισξά είλαη
ην φηη ε Λίδα ακθηζβήηεζε ηελ εμνπζία ηνπ σο θνξέα ηνπ βιέκκαηνο, φρη απιψο ηνπ
επηηεξεηηθνχ (σο θαζεγεηή), α ι ι ά επηπιένλ θαη ηνπ εξσηηθνχ (σο άλδξαππνθεηκέλνπ-ηεο-δξάζεο ζην πιαίζην ελφο θπξίαξρνπ νξηζκνχ ηνπ αλδξηζκνχ),
θαζηζηψληαο έηζη θαη ηνλ ίδην αληηθείκελν ηνπ εξσηηθνχ βιέκκαηνο.
Κάηη αληίζηνηρν, άιισζηε, ζπκβαίλεη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζθελή, φπνπ
ν Φισξάο βξίζθεη ζην πάησκα ηεο άδεηαο αίζνπζαο θάπνηεο θάξηεο κε πνξηξέηα
εζνπνηψλ, ηηο νπνίεο ζθίδεη θαη πεηά κε απαμίσζε ζε θάπνην ζξαλίν. Καηαξράο ε
πξάμε ηνπ απηή θαηαδεηθλχεη πεξηθξφλεζε γηα ην ρφκπη ζπιινγήο ηνπο, ππφ ηελ
έλλνηα φηη ζεσξεί ηελ πξαθηηθή απηή «ειαθξά» θαη «θνξηηζίζηηθε», ζε αληίζεζε κε
άιιεο ζνβαξφηεξεο θαη πην επνηθνδνκεηηθέο, θαηά ηελ γλψκε ηνπ, δξαζηεξηφηεηεο,
φπσο ην ελδηαθέξνλ γηα ην δηάβαζκα θαη ηελ θιαζηθή παηδεία. Μηα ηέηνηα άπνςε,
σζηφζν, δελ δηθαηνινγεί πιήξσο ηελ ρεηξνλνκία ηνπ λα θαηαζηξέςεη ηηο θάξηεο. ε
έλα δεχηεξν επίπεδν αλάγλσζεο, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη θαλείο ην κέλνο
ηεο απνδνθηκαζίαο ηνπ αθελφο σο δήιεηα, θαζψο άιινη άλδξεο (πην σξαίνη θαη
δηάζεκνη) κνλνπσινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θνξηηζηψλ, ην νπνίν, αζπλείδεηα έζησ, ζα
πξνηηκνχζε λα θεληξίδεη ν ίδηνο θαη αθεηέξνπ, ζην πιαίζην κηαο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο
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ηνπ βιέκκαηνο, αξλείηαη λα παξαρσξήζεη ζηα θαηεμνρήλ αληηθείκελα ηεο επηηήξεζεο
ηελ ζέζε ηνπ νξψληνο ππνθεηκέλνπ θαη ηδίσο δηακέζνπ ηεο ζπγθξφηεζεο θαη ηεο
ηνπνζέηεζεο ησλ αλδξψλ –θαη δπλάκεη ηνπ ίδηνπ- ζηελ ππνηειή ζέζε ηνπ (εξσηηθνχ)
αληηθεηκέλνπ ηνπ βιέκκαηνο ησλ θνξηηζηψλ. Σελ ζέζε απηή έξρεηαη λα εληζρχζεη ην
γεγνλφο φηη ν Φισξάο βξίζθεη ηηο θάξηεο ζην δηάιεηκκα (φρη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο, νπφηε ε αληίδξαζε ζα ήηαλ ελ κέξεη δηθαηνινγεκέλε) θαη επηπιένλ, φηη
πξνθεηκέλνπ λα ηηο θαηαζηξέςεη, κπαίλεη ζηνλ θφπν λα ηηο ζεθψζεη απφ ην πάησκα,
αθήλνληάο ηεο θαηφπηλ επηδεηθηηθά ζε θάπνην ζξαλίν.
Οπζηαζηηθά, δειαδή, έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα δήηεκα εμνπζίαο θαη
θαηαλνκήο ησλ έκθπισλ ξφισλ, ην νπνίν, γηα λα επαλέιζνπκε ζην επεηζφδην κε ην
ραζηνχθη,

εδψ

πξνθχπηεη

κέζα

απφ

ηελ

απφπεηξα

ακθηζβήηεζεο

θαη

επαλαδηαπξαγκάηεπζήο ηνπο απφ πιεπξάο ηεο Λίδαο. ε απηφ ην πιαίζην, ε Λίδα κε
ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο έρεη μεπεξάζεη νξηζηηθά ην φξην ηεο θνηλσληθά αλακελφκελεο
ζπκπεξηθνξάο θαη έηζη ν Φισξάο επηδηψθεη λα ηελ «επαλαθέξεη» ζηελ (παηξηαξρηθή)
ηάμε δηακέζνπ ηεο βίαο, ην νπνίν είλαη ην κφλν ππεξάλσ ακθηζβήηεζεο αλδξηθφ
«πξνλφκην» πνπ αηζζάλεηαη λα ηνπ έρεη απνκείλεη.
ε απηή ηε βάζε κπνξνχκε λα δνχκε θαη κία ά ι ι ε δηάζηαζε ε νπνία δηέπεη ηε
ζαδηζηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Φισξά απέλαληη ζηε Λίδα. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη
πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην πιαίζην ηνπ εηεξνθπιφθηινπ
αλδξηζκνχ, νη άληξεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κηα «ςεπδή δηαθνξνπνίεζε» απφ ηελ
κεηέξα ηνπο (θαη θαη επέθηαζε απφ ηηο άιιεο γπλαίθεο), ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ
αληηθεηκελνπνίεζε θαη ηελ απνθήξπμε ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο ηεο, θαηά ηξφπν, ψζηε
λα αληηκεησπίζνπλ ην αίζζεκα ηεο εμάξηεζεο πνπ απηή ηνπο δεκηνπξγεί.
Πξνθεηκέλνπ λα ηπγράλνπλ αλαγλψξηζεο απφ ηηο γπλαίθεο, δίρσο φκσο λα
θαζίζηαληαη νη ίδηνη εμαξηεκέλνη απφ απηέο, νη άληξεο επηδηψθνπλ λα επηβάιινπλ ηελ
θπξηαξρία ηνπο ζηηο γπλαίθεο, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζηελ εξσηηθνπνίεζε ηεο
θπξηαξρίαο ζηηο θπζηνινγηθέο πεξηπηψζεηο θαη ζηελ
θπζηνινγηθέο.

89

εξσηηθή βία ζηηο κε

ε απηή ηε βάζε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη, κέζσ ηεο βίαηεο

ζπκπεξηθνξάο, θαη ν Φισξάο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθδειψλεη δηακεζνιαβεκέλα ην
εξσηηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ γηα ηε Λίδα.

89

Nancy J. Chodorow, Femininities, Masculinities, Sensualities. Freud and Beyond, Free Association
Books, Λνλδίλν, 1994, ζ ε ι . 59, αλαθεξφκελε ζην: Jane M. Usher, Fantasies of Femininity –
Reframing the boundaries of Sex, Penguin Books, Αγγιία, 1997, ζει. 112 ( χκθσλα κε ηελ Chodorow,
ε ζέζε πνπ παξαηίζεηαη απφ ηελ Usher απνδίδεηαη ζηελ Jessica Benjamin).
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Ζ δπλακηθή εηθφλα ηεο Λίδαο σο απηφλνκνπ ππνθεηκέλνπ ππνλνκεχεηαη ζην
ακέζσο επφκελν πιάλν, φπνπ βάδεη ηελ κεηέξα ηεο λα ηειεθσλήζεη ζηνλ
γπκλαζηάξρε. Παξαηεξνχκε, επνκέλσο, φηη απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ζέζε εθθνξάο,
θαζψο εκθαλίδεηαη λα παξαθνινπζεί απιψο ηελ ζθελή, ζηελ νπνία θάπνηνη άιινη
κηινχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Ζ ίδηα ρεηξνλνκεί γηα λα ππνδείμεη ζηελ κεηέξα ηεο ηη λα
πεη, δελ έρεη φκσο θσλή, ηφζν θπξηνιεθηηθά (δελ πξέπεη λα αθνπζηεί, θαζψο ζηελ
ά ι ι ε άθξε ηεο γξακκήο είλαη ν γπκλαζηάξρεο) φζν θαη ζπκβνιηθά (σο ππν-θείκελν
ηεο παηξηαξρηθήο ηάμεο / αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο). Σελ ζέζε ηεο απηή σο πξνο ην
θαζεζηψο ηεο αθήγεζεο έξρεηαη λα ππνγξακκίζεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Λίδα
απεηθνλίδεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζθελή. Φνξάεη θάηη αλάκεζα ζε εζψξνπρα θαη
πηηδάκεο, ην νπνίν είλαη δηαθξηηηθά πξνθιεηηθφ, ελψ ηαπηνρξφλσο θηλείηαη θαη
ρεηξνλνκεί θαηά ηξφπν πνπ ππαηλίζζεηαη παηδηθφηεηα, ζπγθξνηψληαο έηζη έλα ζχλνιν
πνπ παξαπέκπεη ζε λπκθίδην. Αθφκε φκσο θαη ζε απηή ηε ζθελή, φπνπ ε Λίδα
ζπγθξνηείηαη εκθαλψο σο αληηθείκελν ηνπ εξσηηθνχ βιέκκαηνο, θαζψο θαη σο παηδί
(δειαδή σο θνηλσληθή θαηεγνξία πνπ ρξήδεη θαζνδήγεζεο θαη λνπζεζίαο απφ ηνλ
θφζκν ησλ ελειίθσλ), κπνξνχκε μαλά λα δηαθξίλνπκε κηα ξσγκή ζηελ θπξίαξρε
παηξηαξρηθή ηάμε. Παξφιν, ινηπφλ, ε Λίδα ζηελ ζθελή απηή δελ έρεη θσλή θαη
γίλεηαη αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο απφ ηνπο θνξείο ηεο εμνπζίαο (θφζκνο ησλ
ελειίθσλ / ζρνιηθφο ζεζκφο), ηειηθά είλαη ε ίδηα πνπ επηβάιιεη ηνπο φξνπο ηεο
ζπδήηεζεο, πξνθαιψληαο ηελ ηηκσξία / απφιπζε ηνπ Φισξά.
Ζ έθδειε ηδενινγηθή ζέζε ηεο ηαηλίαο, σζηφζν, πξνβάιιεηαη μεθάζαξα ζηελ
ζπκπιεξσκαηηθή ζθελή θαηά ηελ νπνία ε Λίδα θαηαθζάλεη ζην γξαθείν ηνπ
δηεπζπληή καδί κε ηελ κεηέξα ηεο, ε νπνία, άιισζηε, είλαη θαη ε θαηεμνρήλ ζεθάλο
φπνπ αλαπαξάγεηαη αμηνινγηθά (βι. ην ηαμηλνκεηηθφ ζρήκα) ε έκθπιε δηαθνξά. Σφζν
εθείλε, φζν θαη ε θα. Παπαζηαχξνπ εκθαλίδνληαη σο επηπφιαηεο, ππνθξίηξηεο θαη
ζπλέλνρεο ζην ςέκα, σο γπλαίθεο (πνπ θέξνληαη σο εγγελψο έλνρεο θαη δηαζέηνπλ
κεησκέλν θαηαινγηζκφ) θαη σο αζηέο (παξφιν πνπ πξννδεπηηθά ν θαηαλαισηηζκφο
πξνβάιιεηαη απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηεο επνρήο σο θπξίαξρε αμία,90 εμαθνινπζεί λα
επηθξαηεί δπζπηζηία απέλαληη ζην κεγάιν θεθάιαην). Ο ηξφπνο απηφο απεηθφληζήο
ηνπο ζπληζηά θπξίαξρε αλαπαξάζηαζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο θσκσδίεο ηνπ

60

γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα απμεκέλε ξνπή πξνο
ηελ επηπνιαηφηεηα, ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ άθξηηε πηνζέηεζε δπηηθψλ πξνηχπσλ,

Δ. Γειβεξνχδε, «Ο Θεζαπξφο … ό.π., ζει. 68.
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γεγνλφο πνπ, φπσο επηζεκαίλεη ε Γειβεξνχδε, νδεγεί ηειηθά ζε κηα «επηβξάβεπζε
ηεο ζπληεξεηηθήο παηξηαξρηθήο λννηξνπίαο» θαη «θαηαιήγεη ζηελ παξφηξπλζε λα
μαλαπάξνπλ νη αξρεγνί ηεο νηθνγέλεηαο ηα ελία ζηα ρέξηα ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζνχλ δηάθνξεο πιεγέο», γηα ηηο νπνίεο νη γπλαίθεο θέξνληαη σο ππεχζπλεο.91
ε αληηδηαζηνιή ζπγθξνηείηαη ν

ραξαθηήξαο ηνπ Φισξά, ν

νπνίνο

παξνπζηάδεηαη σο εζηθφο, αθέξαηνο, εηιηθξηλήο θαη έρσλ ην ζάξξνο ηεο γλψκεο ηνπ.
Δκθαλίδεηαη σο εθθξαζηήο ηεο ηδενινγηθήο ζέζεο ηεο ηαηλίαο ππνζηεξίδνληαο ελ
νιίγνηο πσο ηα ιεθηά δελ θέξλνπλ ηελ επηπρία θαη επηπιένλ δελ κπνξνχλ λα
ππνθαηαζηήζνπλ ην ήζνο θαη ηελ θαιή αγσγή. Απηή ε εμχκλεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ
Φισξά κέζα απφ ην θηικηθφ θείκελν έρεη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθέο ζπλέπεηεο,
εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο ηαμηθφηεηαο. Σν
ππνθείκελν πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εξγαηηθά / κηθξναζηηθά92 ζηξψκαηα θαη
παξνπζηάδεηαη σο «εμαηξεηηθφ» κέζα απφ ηελ αθήγεζε εμππεξεηεί ην ιατθφ αίηεκα
γηα αλαπαξάζηαζε κέζα απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν, δίρσο φκσο λα ζίγνληαη νπζηαζηηθά
ηαμηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζα απνζηαζεξνπνηνχζαλ ηηο ππάξρνπζεο ηεξαξρηθέο
ζρέζεηο κεηαμχ πινπζίσλ θαη θησρψλ.93

ηελ πξάμε ην δήηεκα ηεο ηαμηθφηεηαο

κεηαηίζεηαη ζην επίπεδν ηεο εζηθήο, ζπγθαιχπηνληαο έηζη ην ηαμηθφ πεξηερφκελν ηεο
θνηλσληθήο αληίζεζεο.94 Έηζη, κέζα απφ απηή ηελ εζηθνπνίεζε ηεο ζχγθξνπζεο, ηελ
αλψδπλε παξσδία ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ, θαη ηέινο ηελ ππέξβαζε ηεο αληίζεζεο
κέζσ ηεο εξσηηθήο ζρέζεο πινχζηαο – θησρνχ, ππνλνκεχεηαη ηειηθά θάζε ξεθηηθφ
ζηνηρείν ζην εζσηεξηθφ ηεο αθήγεζεο θαη πξνβάιιεηαη έλα ζρήκα αλαθνξάο θαη
ελζσκάησζεο γηα ηα θπξηαξρνχκελα ζηξψκαηα, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζην
κηθξναζηηθφ ηδεψδεο ηεο πξνζσπηθήο επηπρίαο.95
Καζψο, φκσο, ε βία λνκηκνπνηείηαη ζηελ βάζε ελφο εζηθνπιαζηηθνχ πιαηζίνπ,
φπσο απηφ ζπγθξνηείηαη κέζα απφ έλαλ ζπληεξεηηθφ ιφγν πεξί παηδαγσγηθήο θαη ηελ
91

Στο ίδιο, σελ. 68-69.
Η έννοια του μικροαστισμού χαρακτηρίζεται από μία εξαιρετική ρευστότητα ως προς το περιεχόμενο
της, ιδίως αναφορικά με τον ορισμό που της αποδίδεται στο πλαίσιο της μαρξιστικής θεωρίας.
Εξαιτίας, ωστόσο, της ιδιομορφίας που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες της ελληνικής αστικοποίησης, θα
ήθελα να χρησιμοποιήσω τον όρο προκειμένου να αναφερθώ σε εκείνη τη μερίδα του πληθυσμού που
περιλαμβάνει μικροεπιχειρηματίες, εμπόρους, δημοσίους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς
Κ.Ο.Κ., που κατοικούν στην πόλη, είναι προσδεμένοι στο ενοίκιο ή είναι μικροϊδιοκτήτες και τους
οποίους ενοποιεί η κοινή επιδίωξη κοινωνικής κινητικότητας και ατομικής ευημερίας, μέσα όμως σε
ένα πλαίσιο ασφάλειας και παραδοσιακού συντηρητισμού.
93
Jasmine Paul / Bette J.Kauffman, “Missing Persons: Working Class Women and the Movies, 19401990” στο Valdivia, Augharad N. (επιμέλεια), Feminism, Multiculturalism, and the Media-Global
Diversities, Sage, Καλιφόρνια / Λονδίνο / Νέο Δελχί, 1995, σελ. 172-173.
94
Γ. Αθανασάτου, ό.π., σελ 368.
95
Στο ίδιο, σελ 230.
92
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παηξηαξρηθή αληίιεςε γηα ηνλ ζθιεξφ άλδξα θαη ηελ ππνηαγκέλε γπλαίθα96,
πξνθχπηεη ην θξίζηκν εξψηεκα:
Ιίζα: «Αιατί με χτυπήσατε, κ. Σλωρά;»
Καη εδψ ζπλαληάκε ά ι ι ε κία ξσγκή ζηελ θπξίαξρε αθεγεκαηηθή γξακκή ηνπ
ζελαξίνπ. Γη απηφ ηνλ ιφγν αθξηβψο ηειηθά πξφθεηηαη γηα κηα ξεηνξηθή εξψηεζε, ηεο
νπνίαο ε απάληεζε ζα κείλεη κεηέσξε:
Σλωράς: «Μέρει αυτή…!»
Οπζηαζηηθά δειαδή ήηαλ ηφζν θαηάθσξν ην πιήγκα πνπ θαηάθεξε ε Λίδα ζηελ
θπξίαξρε έκθπιε ηαπηφηεηα ηνπ Φισξά, ψζηε ν ίδηνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί ην
πεξηζηαηηθφ γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ ζέζε ηνπ, πξάγκα πνπ ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα
ήηαλ ην κφλν εχινγν, ζηνλ βαζκφ πνπ παξνπζηάδεηαη λα έρεη απφιπηε αλάγθε ηελ
δνπιεηά ηνπ. Σν πεξηζηαηηθφ ιήγεη, ινηπφλ, κε ηελ απφιπζε ηνπ Φισξά, ε νπνία
κέζα απφ ηελ αθήγεζε παξνπζηάδεηαη σο άδηθε. Έλνρεο είλαη θαη πάιη νη γπλαίθεο,
πνπ ζπληέιεζαλ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο λα απνιπζεί «ένας φτωχός άνθρωπος», ελψ
απελαληίαο ην γεγνλφο ηεο άζθεζεο θπζηθήο βίαο απφ πιεπξάο ηνπ παξνπζηάδεηαη φρη
απιψο σο θπζηνινγηθφ θαη δηθαηνινγεκέλν,
κος Κακρυδάκης: «Ρο χαστούκι είναι το τελευταίο αλλά το πιο αποτελεσματικό επιχείρημα
ενός καθηγητή!»
α ι ι ά θαη σο αλαγθαίν.
κος Κακρυδάκης: «Λομίζω ότι τα ήθελε μερικά χαστούκια η κόρη του Ξαπασταύρου, του
Ζεμιστοκλέους!»
(…)
κος Ακίκας: «Λ αγιάσει το χέρι σου, παιδάκι μου!» (επηβξαβεχνληαο ηνλ Φισξά)
Με ά ι ι α ιφγηα, ρξεζηκνπνηείηαη θαη πάιη ην δήηεκα ηεο ηαμηθφηεηαο,
πξνθεηκέλνπ λα λνκηκνπνηεζεί ν απηαξρηζκφο ηνπ Φισξά, αλαπαξάγνληαο κε ηνλ
ηξφπν απηφ κηα αθξαία παηξηαξρηθή ηδενινγία. Ζ ηδενινγία απηή λνκηκνπνηείηαη
πεξαηηέξσ κε ηελ απνδνρή ηεο ελνρήο ηεο απφ πιεπξάο ηεο Λίδαο. Σν έλνρν
ππνθείκελν εγθαιείηαη απφ ηνλ Νφκν ηνπ Παηέξα θαη ππνηάζζεηαη ζηελ ζέζε πνπ
πξνβιέπεηαη γηα απηφ απφ ηελ ζπκβνιηθή ηάμε. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα απαιιαγεί
απφ ηελ ελνρή, θαη επηπιένλ θαζψο είλαη εξσηεπκέλε κε ηνλ Φισξά (νπφηε έρεη ήδε
απνδερζεί ηνπο φξνπο θαζππφηαμήο ηεο ζην πιαίζην ηνπ εηεξνθπινθηιηθνχ έξσηα) ε
Λίδα δεηά απφ ηνλ παηέξα ηεο λα αηηεζεί ηελ επαλαπξφζιεςε ηνπ Φισξά, ν νπνίνο
θαη κεζνιαβεί ζηνλ δηεπζπληή.
Στο ίδιο, σελ 238.
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Με φξνπο αθεγεκαηηθφηεηαο, σζηφζν, παξφιν πνπ ε ηδενινγία ηεο αθήγεζεο
απαμηψλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο θαη ηάζζεηαη ξεηά ππέξ ηνπ Φισξά γηα λα
επηθξαηήζεη ελ ηέιεη ν παηξηαξρηθφο ιφγνο ηνλ νπνίν εθθξάδεη, είλαη θαη πάιη ε δηθή
ηεο δηακεζνιάβεζε πνπ επηηξέπεη ζηελ πινθή λα πάξεη απηή ηελ ηξνπή, θαζψο
εθείλε θηλεί ηα λήκαηα γηα ηελ επαλαπξφζιεςή ηνπ. Έηζη, παξφιν πνπ ε έκπξαθηε
κεηάλνηα ηεο Λίδαο είλαη απνηέιεζκα ηεο ππνηαγήο ηεο ζηελ παηξηαξρηθή ηάμε
επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ ηδενινγία ηεο ηαηλίαο, δελ παχεη λα ζπληξέρεη ζηελ
πξνψζεζε ηεο πινθήο, έζησ θαη παξαζθεληαθά, ακθηζβεηψληαο ελ κέξεη ηελ
θπξίαξρε ζχκβαζε ηνπ θιαζηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πινθή
πξνσζείηαη θαη αξρήλ απφ ηνπο άλδξεο πξσηαγσληζηέο-ππνθείκελα-ηεο-δξάζεο.
Βέβαηα, φζνλ αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο (παηξηαξρηθήο) ηάμεο ζην
ζρνιείν-, νη αλδξηθνί ραξαθηήξεο είλαη θαη πάιη απηνί πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ δξάζε,
ελψ νη γπλαίθεο ηελ ππνλνκεχνπλ, επηβεβαηψλνληαο ηνλ ζπλήζε αθεγεκαηηθφ ηνπο
ξφιν (γπλαίθεο-εκπφδην-φξην-ρψξνο). Έηζη, ηελ επαλαπξφζιεςε ηνπ Φισξά ζην
ζρνιείν αθνινπζεί ε γεληθεπκέλε, θαη πιήξσο λνκηκνπνηεκέλε απφ ηελ αθήγεζε,
ρξήζε θπζηθήο βίαο ζε βάξνο ησλ καζεηξηψλ κε ηελ παξακηθξή αθνξκή απφ φινπο
ηνπο θαζεγεηέο, αθφκε θαη απφ ηνλ γπκλαζηάξρε. Σν φηη ε ζπκπεξηθνξά απηή
εθθξάδεη ηελ ηδενινγηθή ζέζε ηεο ηαηλίαο θαζίζηαηαη επηπιένλ θαλεξφ απφ ηνλ ίδην
ηνλ ηίηιν ηνπ θηικ (Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν), πνπ αμηνινγεί εμ νξηζκνχ
ζεηηθά ηελ πξαθηηθή ηεο ρεηξνδηθίαο. Σα απαλσηά ραζηνχθηα ζπληεινχλ φρη απιψο
ζηελ θαζππφηαμε ησλ καζεηξηψλ ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί
σο κεηαθνξά γηα ην παηξηαξρηθφ θαηεζηεκέλν, α ι ι ά ελζσκαηψλνληαη θαη σο θσκηθφ
ζηνηρείν απφ ηελ αθήγεζε. Με ά ι ι α ιφγηα, ε ηεξαξρηθή αλαπαξάζηαζε ηεο έκθπιεο
δηαθνξάο θαη ηεο αλδξηθήο βίαο ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ ππνβηβάδεηαη ζε ζέακα θαη
κάιηζηα θσκηθφ. Οη καζήηξηεο / αληηθείκελα ηεο βίαο αλαπαξίζηαληαη ηαπηνρξφλσο
ηφζν σο παηδαξηψδεηο θαη αλψξηκεο ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ ζρνιηθφ ζεζκφ, φζν
θαη σο αληηθείκελα ηνπ εξσηηθνχ βιέκκαηνο, θαζψο δελ είλαη παηδηά, α ι ι ά λεαξέο
γπλαίθεο ηελ επνρή ηεο ζεμνπαιηθήο ηνπο αθχπληζεο. Οη ζεαηέο πνπ γεινχλ ακέξηκλα
αληηιακβάλνληαη άξαγε ηη είδνπο θαληαζηψζεηο αλαπαξάγνληαη εδψ; Δπηπιένλ, κε
πνηα ζέζε ππνθεηκέλνπ θαινχληαη λα ηαπηηζηνχλ νη γπλαίθεο ζεαηέο; Ζ αθήγεζε δελ
αθήλεη θαη πνιιέο επηινγέο. Παξέρεηαη είηε ε επηινγή ηεο παζεηηθήο καδνρηζηηθήο
ηαχηηζεο κε ηελ Λίδα / ηηο καζήηξηεο, ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζηελ απνδνρή ηνπ Νφκνπ
ηνπ Παηέξα θαη ηεο ηεξαξρηθήο έκθπιεο δηαθνξάο, είηε ε ζαδηζηηθή ηαχηηζε κε ηνλ
δξψληα αλδξηθφ πξσηαγσληζηή, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ ζπγθαηάζεζε ζηελ
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«αξξελνπνίεζε» ηνπ βιέπεηλ. Με ά ι ι α ιφγηα, ζηνλ βαζκφ πνπ ε ζέζε ηνπ βιέπνληνο
ππνθεηκέλνπ ζηνλ θιαζηθφ αθεγεκαηηθφ θηλεκαηνγξάθν ζπγθξνηείηαη κε φξνπο
παηξηαξρηθνχο, θαη επνκέλσο ε (αλδξηθή) επηζπκία παξέρεηαη σο πνιηηηζκηθή
πιηθφηεηα κέζα απφ ην θείκελν, ε ηαχηηζε ησλ γπλαηθψλ-ζεαηψλ κε ηελ ζέζε απηή
ζπληζηά κηαο κνξθήο «ηξαλζβεζηηζκφ». Σν γπλαηθείν ππνθείκελν ελδύεηαη κηα
δαλεηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία ηνπ επηηξέπεη ηελ πξνζάξηεζε ηνπ βιέκκαηνο. Ζ
πνιηηηζκηθή απηή πξαθηηθή ηεο ηξαλο-ζεμνπαιηθήο ηαχηηζεο ησλ

γπλαηθψλ,

επηζεκαίλεη ε Mulvey, είλαη ηφζν ζπλεζηζκέλε, ψζηε θαηαιήγεη λα γίλεηαη δεχηεξε
θ χ ζ ε ηνπο.

97

ηελ πξάμε, ην γεγνλφο απηφ θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ηελ επθνιία κε

ηελ νπνία νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα θνξέζνπλ αλδξηθά ξνχρα. Ζ αληίζεηε πξαθηηθή,
απελαληίαο, ζα πξνθαινχζε ην γέιην θαη αλαπαξίζηαηαη πνιηηηζκηθά κνλάρα σο
θάξζα. 9 8
Καη έηζη θπιά ε αθήγεζε θαη ε ζρνιηθή ρξνληά νδεχεη πξνο ην ηέινο ηεο κέζα
ζε έλα λέν αλακνξθσκέλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ φπνπ, ράξε ζηνλ Φισξά, ην «μχιν»
έρεη παγησζεί σο ην θαηλνχξγην θαηεζηεκέλν. Απηφ πνπ εθθξεκεί είλαη ε επφδσζε
ηνπ εηδπιιίνπ ηνπ δεχγνπο ησλ πξσηαγσληζηψλ, εμέιημε αζχκβαηε φκσο κε ηνλ ρψξν
ηνπ ζρνιείνπ. Σε δξακαηνπξγηθή απηή αλάγθε έξρεηαη λα θαιχςεη ε ζεθάλο ηεο
εθδξνκήο. Έηζη, ε ζθελή πνπ παξνπζηάδεη ηελ Λίδα λα ρνξεχεη θαη λα ηξαγνπδά ην
«Γθξίδν Γαηί» δελ εμππεξεηεί θαλέλαλ ά ι ι ν δξακαηνπξγηθφ ζθνπφ, εθηφο απφ ην λα
παξνπζηάζεη ηελ πξσηαγσλίζηξηα σο αληηθείκελν ηνπ εξσηηθνχ βιέκκαηνο. Ζ Λίδα
θνξάεη, αληί γηα ζρνιηθή πνδηά, κηα κπινχδα κε αλνηρηφ ληεθνιηέ, απφ ηελ νπνία
ελίνηε απνθαιχπηεηαη ν έλαο ψκνο θαη εθαξκνζηφ παληειφλη θάπξη (πεξηβνιή ε
νπνία δεκηνπξγεί απφζηαζε απφ ηνλ ξφιν ηεο καζήηξηαο), ηηλάδεη θαη αλαθαηεχεη ηα
ιπηά μαλζά ηεο καιιηά, αθνπκπά ην ζψκα θαη ην πξφζσπφ ηεο θαη ιηθλίδεηαη κε
ηξφπν πξνθιεηηθφ. Σν απνηέιεζκα απηφ επηηπγράλεηαη επηπιένλ δηακέζνπ ησλ
θηλήζεσλ ηεο θάκεξαο, ε νπνία εζηηάδεη ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηφο ηεο.

ε

απηή ηε βάζε, ε ζθελή ιεηηνπξγεί ζε δχν επίπεδα. Παξαηεξνχκε, δειαδή, φηη
απεπζχλεηαη ηαπηφρξνλα ζην βιέκκα ησλ ζεαηψλ ηεο ηαηλίαο θαη ζην αλδξηθφ βιέκκα
ηνπ πξσηαγσληζηή ζην εζσηεξηθφ ηεο αθήγεζεο. Απφ ηελ κία πιεπξά, φζνλ αθνξά
ηνπο ζεαηέο ηεο ηαηλίαο, ην κνπζηθνρνξεπηηθφ λνχκεξν δελ ιεηηνπξγεί απηφλνκα, ππφ
ηελ έλλνηα φηη είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ πινθή (ρνξφο θαη ηξαγνχδη σο έθθξαζε
97

Laura Mulvey, “Afterthoughts… inspired by Duel in the Sun”, Framework (Summer 1981), ζ ε ι . 13.
Mary Ann Doane, “Film and the Masquerade – Theorizing the Female Spectator”, ζην P. Erens
(επηκέιεηα), Issues in Feminist Film Criticism, Indiana University Press, Μπινχκηγθηνλ / Ηληηαλάπνιηο,
1990, ζ ε ι . 48.
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αλεκειηάο θαη ςπραγσγίαο ζην πιαίζην ηεο εθδξνκήο) θαη έηζη δηθαηνινγείηαη απφ ην
ζπκθξαδφκελν ηεο αθήγεζεο. Απηή ε δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ιεηηνπξγεί θαηά
ηξφπν, ψζηε λα ακβιχλεη ηνλ έθδειν εξσηηζκφ ηνπ ζεάκαηνο, θαζψο ην θνηλφ ηεο
ηαηλίαο δελ παξαθνινπζεί έλα ζέακα πνπ εθηπιίζζεηαη θαη απεπζχλεηαη άκεζα ζε
απηφ, α ι ι ά ην παξαθνινπζεί έκκεζα, κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ ζεαηψλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο αθήγεζεο. 9 9 Έηζη, αθφκε θαη φηαλ νη γσλίεο ιήςεο ή ε απφζηαζε ηεο
θάκεξαο απφ ην εξσηηθφ αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο είλαη ηέηνηεο, ψζηε λα
δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ θνηλνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο αθήγεζεο (δελ
βιέπνπκε, δειαδή, ηε ζθελή κέζα απφ ηα κάηηα θάπνηνπ ραξαθηήξα), ην ζέακα
ακβιχλεηαη κέζα απφ ην πιαίζην, ζην εζσηεξηθφ ηνπ νπνίνπ πξνβάιιεηαη. Με ά ι ι α
ιφγηα, παξφιν πνπ κέζα απφ ηνλ ηξφπν ιήςεο πηνζεηείηαη κηα θεηηρηζηηθή θαη
εδνλνβιεπηηθή ζθνπηά γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζεαηψλ ηεο ηαηλίαο, ην ζθνπνθηιηθφ
βιέκκα ηεο θάκεξαο θαζίζηαηαη αζψν, θαζψο δίλεηαη ε εληχπσζε

φηη ην

κνπζηθνρνξεπηηθφ λνχκεξν δελ απνηειεί παξά ηελ αλαπαξάζηαζε κηαο απζφξκεηεο
εθδήισζεο θεθηνχ. Απφ ηελ ά ι ι ε πιεπξά, φζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ ηεο αθήγεζεο,
ζην βαζκφ πνπ ε παξάζηαζε απεπζχλεηαη ξεηά ζην αλδξηθφ εξσηηθφ βιέκκα θαη ην
κνλαδηθφ θνηλφ είλαη νη θαζεγεηέο ηνπ θνιεγίνπ θαη εηδηθφηεξα ν Φισξάο (θαζψο νη
άιινη παξνπζηάδνληαη σο ζεβάζκηνη ειηθησκέλνη), ην ρνξεπηηθφ ηεο Λίδαο απνηειεί
θαλεξά επίδεημε ζειπθφηεηαο θαη απφπεηξα απνπιάλεζεο ηνπ λεαξνχ θαζεγεηή. Σν
ζηνηρείν πνπ επηηείλεη ηνλ εξσηηζκφ ηεο ζθελήο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε Λίδα
απνηειεί εξσηηθφ ηακπνχ, θαζψο ε ηδηφηεηά ηεο σο καζήηξηαο ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο
ζεζκηθνχο θαη ειηθηαθνχο πεξηνξηζκνχο (απεπζχλεηαη ζε θαζεγεηή ηεο / είλαη
αλήιηθε).

ηελ πξάμε, απηφ πνπ θαζηζηά ηελ ζθελή ιεηηνπξγηθή ζην πιαίζην κηαο

«ηαηλίαο γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα», ρσξίο λα έξρεηαη ζε ξήμε κε ηηο αθεγεκαηηθέο
ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο θαη ηνλ ηχπν πνπ ζπγθξνηεί ε ίδηα ε Αιίθε Βνπγηνπθιάθε,
είλαη ην γεγνλφο φηη αλ θαη πξνβάιιεη μεθάζαξα ηα εξσηηθά ηεο ζέιγεηξα, ην θάλεη
κε κηα ραξαθηεξηζηηθή επίθαζε αζσφηεηαο.

99

Δθφζνλ ν βιέπσλ ζεαηήο απνπζηάδεη απφ ηνλ αθεγεκαηηθφ ρψξν, ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθσ
είλαη, ππφ κία έλλνηα, ε πιεζηέζηεξε δπλαηή σο πξνο απηήλ κηαο «γλήζηα» εδνλνβιεπηηθήο εκπεηξίαο
(αλαθέξνκαη ζηελ γλσζηή ζέζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εδνλνβιεςίαο επηζπκεί λα ζεαζεί απφ ην
αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο). Ωζηφζν, αλ ζέινπκε λα είκαζηε απφιπηα αθξηβείο, «απηφ πνπ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζπρλά θάλεη ην ππνθεηκεληθφ πιάλν είλαη λα βάδεη ην ραξαθηήξα ζηε ζέζε ηνπ
εδνλνβιεςία».
κσο αλ θαη ε καηηά ηνπ ηαπηίδεηαη κε ηε καηηά ηνπ ζεαηή, «ν ζεαηήο απνπζηάδεη
πάληα σο “βιέκκα” απφ ην ζθνπηθφ πεδίν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, αλ θαη παξακέλεη “παξψλ” σο κάηη,
κέζσ ηεο ηαχηηζήο ηνπ κε ηελ θάκεξα». Τπφ απηή ηελ έλλνηα, πιήξεο ηαχηηζε ηνπ βιέκκαηνο ηνπ
ζεαηή κε εθείλν ηνπ ραξαθηήξα δελ κπνξεί λα ππάξρεη (βι. Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη… ό.π., ζ ε ι .
113-114).
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Ζ πην νπζηαζηηθή ξήμε, σζηφζν, κε ηηο αθεγεκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο
είλαη ε άκεζε πξνζέγγηζε ηνπ Φισξά απφ ηε Λίδα ηελ ηειεπηαία κέξα ηνπ ζρνιείνπ
(θαη ηνπ ρξφλνπ αλαθεξνκέλσλ σο δηάξθεηαο). Παξφιν πνπ ε ηαηλία νδεγείηαη ζην
αλακελφκελν κνλνζήκαλην αίζην ηέινο, έρεη ζεκαζία φηη, ηνπιάρηζηνλ ζε απηή ηε
ζθελή, ε εμέιημε ηεο πινθήο εμαξηάηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηε δηθή ηεο πξσηνβνπιία.
Παξφιν, ινηπφλ, πνπ ε ηαηλία ζπλνιηθά δελ δηαθξίλεηαη γηα ην πξννδεπηηθφ ηεο
πεξηερφκελν, νχηε σο πξνο ηελ ηδενινγία πνπ παξάγεη, νχηε, θαηά βάζε, θαη σο πξνο
ην πψο ζπγθξνηνχληαη νη γπλαηθείνη ραξαθηήξεο, ηειηθά αθήλεη θάπνην ρψξν γηα ηελ
ζπγθξφηεζε ελφο λένπ, δπλακηθνχ θαη δηεθδηθεηηθνχ γπλαηθείνπ πξνηχπνπ, πνπ ζην
ηέινο επηηπγράλεη ηνλ (έζησ θαη παξαδνζηαθφ) ζηφρν ηεο.
Έηζη ε ηαηλία ηειεηψλεη κε ηνλ Φισξά λα επηβηβάδεηαη ζην απηνθίλεην ηεο
νηθνγέλεηαο Παπαζηαχξνπ, ην φρεκα πνπ ζα νδεγήζεη ηνλ πξσηαγσληζηή ζηελ
εθπιήξσζε ηνπ κηθξναζηηθνχ νλείξνπ ηεο πξνζσπηθήο επηηπρίαο θαη ηεο αλνδηθήο
θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, σο επηβξάβεπζε γηα ην ήζνο θαη ηελ ζ θ ι ε ξ ή δνπιεηά.
Καηά απηφ ηνλ ηξφπν απνδίδνληαη ζπκππθλσκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα
ηεο δεθαεηίαο πνπ μεθηλά, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην δηάρπην αίηεκα γηα θνηλσληθή
θηλεηηθφηεηα. Σν αίηεκα απηφ εθθξάδεηαη θπξίσο κέζα απφ ηνλ εμαζηηζκφ θαη ηελ
δπλαηφηεηα ελφο εξγαιεηαθνχ θαηαλαισηηζκνχ πνπ απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε
θάπνησλ πξνζσπηθψλ αλέζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. Παξάιιεια
φκσο πξνβάιινληαη θαη νη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ ζε απηφλ ηνλ εμαζηηζκφ, νη
δπηηθφηξνπεο ζπλήζεηεο θαη ε απνκάθξπλζε απφ ηελ παξάδνζε. Ζ θηικηθή αθήγεζε
εθθξάδεη θαζαξά απηή ηελ ακθηζπκία κέζα απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ Πάλνπ Φισξά, ν
νπνίνο ηειηθά θεξδίδεη, ράξε ζηελ πξνζήισζή ηνπ ζηα ρξεζηά παξαδνζηαθά ήζε ((i)
είλαη θαζεγεηήο αξραίσλ ειιεληθψλ

παξάδνζε / ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηεο

«ειιεληθφηεηαο» θαη (ii) εθθξάδεη ηηο αξρέο θαη ηελ πεηζαξρία ηεο παξαδνζηαθήο
ειιεληθήο νηθνγέλεηαο

αληηπαξέξρεηαη ηνλ θίλδπλν πνπ ειινρεχεη γηα ην «εζηθφ

έξκα ηνπ Έιιελα» ε επαθή κε ηνλ δπηηθφ ηξφπν δσήο).
Δλψ ε ηαηλία μεθίλεζε κε ηελ αλαρψξεζε ησλ δχν πξσηαγσληζηψλ γηα ην
ζρνιείν ηψξα ηειεηψλεη κε ηελ απφ θνηλνχ απνρψξεζή ηνπο από απηφ. Καηά απηφ
ηνλ ηξφπν ε ηαηλία νδεγείηαη ζε κηα νξηζηηθή αθεγεκαηηθή πεξάησζε, θαζψο νη
ραξαθηήξεο εγθαηαιείπνπλ ηνλ θαληαζηηθφ / θηικηθφ ρψξν ηφζν ζην αλαθνξηθφ
επίπεδν (ε ζρνιηθή ρξνληά ηειείσζε / ε Λίδα απνθνίηεζε), φζν θαη ζην επίπεδν ηνπ
θηικηθνχ ιφγνπ (ε ηαηλία ηειείσζε). Καζψο, ινηπφλ, ε ηαηλία νινθιεξψλεηαη
βιέπνπκε έλα πιάλν ησλ

δεπηεξεπφλησλ
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ζπκκαζεηξηψλ ηεο Λίδαο) λα ζηέθνληαη δίπια δίπια αληηθξίδνληαο ηελ θάκεξα,
ραηξεηψληαο δσεξά θαη απαγγέιινληαο θσλαρηά «έξσο αλίθαηε κάραλ…». Δίλαη
πξνθαλέο φηη, φζνλ αθνξά ην εζσηεξηθφ ηεο αθήγεζεο, απεπζχλνληαη ζηελ Λίδα θαη
ηνλ Πάλν Φισξά πνπ απνκαθξχλνληαη κε ην απηνθίλεην, γεγνλφο ην νπνίν
επηβεβαηψλεη ην ζπκπιεξσκαηηθφ πιάλν ηεο Λίδαο, ε νπνία ηνπο βγάδεη ηελ γιψζζα,
ηηο πξνθαιεί ζηα αζηεία λα δειέςνπλ ρεηξνλνκψληαο, θαη θαηφπηλ αληαπνδίδεη ηνλ
ραηξεηηζκφ ζηηο θίιεο ηεο. Δπηπιένλ, φκσο, ε ηνπνζέηεζε φισλ ησλ ραξαθηήξσλ
κπξνζηά ζηελ θάκεξα δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε φηη απεπζχλνληαη θαη ξεηά ζηνλ
θαθφ, απνηεηλφκελνη ζε θάπνηνλ αφξαην Ά ι ι ν - ηνπο ζεαηέο ηνπ θηικηθνχ θεηκέλνπ.
Με απηφ ηνλ ηξφπν, αλ θαη νη ραξαθηήξεο ραηξεηνχλ θαη επηθξνηνχλ ηελ επηπρή
θαηάιεμε ζην επίπεδν ηεο ηζηνξίαο, ηαπηφρξνλα απεπζχλνληαη θαη ζηνπο ζεαηέο ζην
επίπεδν ηνπ θηικηθνχ ιφγνπ. Έηζη, ηα πιάλα πνπ θιείλνπλ ηελ αθήγεζε ιεηηνπξγνχλ
θαηά ηξφπν δηηηφ, νδεγψληαο ζε ζχγθιηζε θαη ηα δχν επίπεδα ηεο αθήγεζεο
(αλαθνξηθφ επίπεδν / επίπεδν θηικηθνχ ιφγνπ), θαζψο απφ ηελ κηα ιεηηνπξγνχλ θαηά
ηξφπν ψζηε λα θαηαδείμνπλ ηελ επηπρή θαηάιεμε θαη ηελ ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηεο
ηζηνξίαο θαη απφ ηελ ά ι ι ε επηζθξαγίδνπλ ην ηέινο ηεο θηικηθήο αθήγεζεο. 1 0 0

100

R. Neupert, ό.π, ζει. 63-65.
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1(β).

Ρο αντικείμενο της ανάλυσης

Σίηινο ηαηλίαο: Τα κίηπινα γάνηια (αζπξφκαπξε)
ρξνλνινγία: 1960 (ρξόλνο ιόγνπ - ηζηνξηθή ζηηγκή / πεξίνδνο)
δηάξθεηα: 87 ιεπηά (ρξόλνο ιόγνπ - δηάξθεηα)
ζθελνζεζία: Αιέθνο αθειιάξηνο
ζελάξην: Αιέθνο αθειιάξηνο / Υξήζηνο Γηαλλαθφπνπινο
εηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικ / Γακαζθελφο Μηραειίδεο

Πεξίιεςε:

Ζ ηαηλία δηαπξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο δήιεηαο θαη ηεο απηζηίαο θαη

αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά ζπκπηψζεσλ πνπ νδεγνχλ ηνλ παζνινγηθά δειηάξε ζχδπγν,
Οξέζηε (Νίθνο ηαπξίδεο) ζηελ βεβαηφηεηα φηη ε γπλαίθα ηνπ, Ρέλα (Μάξσ Κνληνχ)
ηνλ απαηά. Ζ ηαθηηθή παξνπζία ηνπ εξαζηή ηεο ππεξέηξηαο έμσ απφ ην ζπίηη, έλα
δεπγάξη θίηξηλα γάληηα πνπ ε Ρέλα δάλεηζε ζε κηα θ ί ι ε θαη ην νπνίν ν Οξέζηεο
βξίζθεη ζπκπησκαηηθά ζε απνκνλσκέλν θαθελεδάθη ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο φπνπ
ζπρλάδνπλ «παξάλνκα» δεπγάξηα, π ν ι ι ά ηπραία ζπκβάληα θαη ε δσεξή θαληαζία ηνπ
ζπδχγνπ, ηνλ νδεγνχλ ζε θξίζε δεινηππίαο.
Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο απνηειεί ην
γεγνλφο φηη ε ηαηλία απνθεχγεη ηηο ζηεξενηππηθέο επθνιίεο ζηηο νπνίεο θαηαθεχγεη ε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηαηληψλ ηνπ είδνπο πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζε αίζην
ηέινο (π.ρ. εγθπκνζχλε ηεο ζπδχγνπ πνπ νδεγεί ηνλ ζχδπγν ζε έκπξαθηε κεηάλνηα
θιπ.), ην πξφβιεκα δελ επηιχεηαη νχηε θαλ πξνζσξηλά θαη ην ηέινο παξακέλεη
αλνηρηφ, αθήλνληαο, σζηφζν, ηελ ππνςία φηη αξγά ε γξήγνξα, ε Ρέλα ζα
εγθαηαιείςεη ηνλ Οξέζηε. Σν ηέινο απηφ ηεο αθήγεζεο έρεη, θαηά ηελ γλψκε κνπ,
ηεξάζηηα ζεκαζία σο πξνο ηελ ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηεο ηαηλίαο (γεγνλφο, σζηφζν,
ζην νπνίν ζα αλαθεξζψ δηεμνδηθά αξγφηεξα), δεκηνπξγψληαο κηα ζεκαληηθή ξσγκή
ζηηο αθεγεκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο.

2(β).

Ν άξονας αντικειμένων
Χώξνο

αληηθεηκεληθώλ αλαθεξνκέλσλ:

Ζ

ηαηλία Σα

θίηξηλα γάληηα

εθηπιίζζεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζην ζπίηη ηνπ Οξέζηε θαη ηεο Ρέλαο Καιηγαξίδε,
θαζψο θαη ζην παξάκεξν θαθελείν ζηνπο Αγ. Θενδψξνπο. Τπάξρεη επηπιένλ κηα
ζθελή ε νπνία θέξεηαη λα δηαδξακαηίδεηαη ζην Κηάην, κηα ζθελή ζην ιηκάλη ηνπ
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Αηγίνπ θαη κηα ζθελή ζε εμνρηθή πεξηνρή πνπ ππνηίζεηαη φηη βξίζθεηαη θάπνπ ζηελ
Πεινπφλλεζν (θαζψο θαηά ηελ επηζηξνθή νη ραξαθηήξεο πεξλνχλ απφ ηνπο Αγίνπο
Θενδψξνπο θαη ηνλ δξφκν ηνπ Λνπηξαθίνπ), ε αθξηβήο ηνπνζεζία ηεο νπνίαο δελ
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ αθήγεζε. Δπίζεο θαηά ηελ δηάξθεηα νξηζκέλσλ ηειεθσληθψλ
ζπλδηαιέμεσλ ε αθήγεζε καο κεηαθέξεη δηακέζνπ ελαιιαζζφκελσλ πιάλσλ ζε
θάπνηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπ θηλνχληαη νη ραξαθηήξεο, νη νπνίνη
παξνπζηάδνληαη σο ην ζπίηη ηεο Έιιεο (θίιεο θαη γεηηφληζζαο ηεο Ρέλαο), ην ζπίηη
ηνπ ζηξαηεγνχ Υαηδεαλησλίνπ, ην αηειηέ ηεο κνδίζηξαο, ην θαζαξηζηήξην θαη ηα
γξαθεία ηεο εηαηξίαο φπνπ εξγάδεηαη ν Οξέζηεο ζην Κεθαιάξη.
Ζ νηθία Καιηγαξίδε είλαη κνλνθαηνηθία κε θήπν ζηελ Κεθηζηά πνπ αλέθαζελ
απνηεινχζε αθξηβφ πξνάζηην ηεο Αζήλαο, γεγνλφο ην νπνίν παξέρεη θάπνηεο
θαηαηνπηζηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαμηθή πξνέιεπζε θαη ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ηνπ δεχγνπο. Ζ νηθνγέλεηα δηαζέηεη επίζεο ππεξέηξηα θαη απηνθίλεην κε
ζνθέξ, ελψ ην ζπίηη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηππηθή κεγαιναζηηθή δηαθφζκεζε
(αξραηνειιεληθνχ ηχπνπ άγαικα, θπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ, άθζνλα κπηκπειφ, θάδξα,
παξαβάλ θαη θεξθνξδέ ζηελ βεξάληα), ζχκθσλα κε ηνλ ζπλήζε ηξφπν θαηά νπνίν
αλαπαξίζηαληαη θηλεκαηνγξαθηθά νη επθαηάζηαηεο θαηνηθίεο ηεο επνρήο. Γεληθφηεξα,
ε πεξηνρή ηεο Κεθηζηάο αλαθέξεηαη σο ειθπζηηθφο ηφπνο θαηνηθίαο, απεπζπλφκελε
ζε επθαηάζηαηνπο αζηνχο, ε νπνία, σζηφζν, δηαθξίλεηαη γηα ην πγξφ θιίκα θαη θάζε
ινγήο δσχθηα ιφγσ ηεο εμνρηθήο ηνπνζεζίαο θαη ηεο αθζνλίαο πξαζίλνπ. Ζ πεξηνρή
ραξαθηεξίδεηαη επίζεο απφ πιαηηνχο δελδξφθπηνπο δξφκνπο, φπνπ ζπλεζίδεη λα θάλεη
πεξίπαην ν θφζκνο (νδφο

ζσλνο, κε ηα πιαηάληα), καγαδηά θαη ηελ εθθιεζία ηνπ

Αγίνπ Γεκεηξίνπ, πνπ θαίλεηαη λα απνηειεί πξνζθηιέο ζεκείν ζπλάληεζεο.
Σν θαθελείν ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο βξίζθεηαη ζε απφκεξε εμνρηθή πεξηνρή
θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ζπλεζίδνπλ λα ζπρλάδνπλ εθεί ηα «παξάλνκα» δεπγάξηα.
Απνηειείηαη απφ ηνλ θαηεμνρήλ ρψξν ηνπ θαθελείνπ κε ιίγα ηξαπεδάθηα κέζα θαη
έμσ,

πάγθν

ζεξβηξίζκαηνο,

ςπγείν,

δηαθεκηζηηθέο

αθίζεο

(κπχξα

«Φημ»,

αλαςπθηηθά), δηάθνξα κπνπθάιηα πνηψλ θαη θνξλίδεο ζηνλ ηνίρν πνπ απεηθνλίδνπλ
ήξσεο ηνπ 21 θαζψο θαη κηα θξεβαηνθάκαξα πνπ πηζαλφηαηα ζπληζηά ην δσκάηην
ηνπ ειηθησκέλνπ δεπγαξηνχ, ζην νπνίν αλήθεη ην καγαδί. Ζ θξεβαηνθάκαξα είλαη
δηαθνζκεκέλε θαηά ηξφπν, ψζηε λα πξνδίδεη έθδεια ηα ζεκεία κηαο κηθξναζηηθήο
ιατθφηεηαο κε θέληεκα θαη ζηαπξφ ζηνλ ηνίρν, ζεκεδάθηα θαη πιαζηηθά ινπινχδηα.
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Δθηφο απφ ηνπο ηφπνπο φπνπ εθηπιίζζεηαη ε δξάζε, αλαθέξνληαη θαη άιιεο
101

πεξηνρέο φπσο ε Καηζαξηαλή πνπ απνηειεί ιατθή ζπλνηθία , ε Θεζζαινλίθε σο
ηαμηδησηηθφο πξννξηζκφο ηνλ νπνίν νη πινχζηνη αζηνί πξνζεγγίδνπλ κε ην αεξνπιάλν,
ε Υαιθίδα πνπ ζπληζηά ηφπν εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθψλ κε ηελ λαπηηιία θαη ε
χξνο απφ ηελ νπνία θέξεηαη λα έθπγε σο ςπρνθφξε ε Σνχια, ψζηε λα εξγαζηεί σο
ππεξέηξηα γηα ηνλ επθαηάζηαην, Αζελαίν, αζηφ ζπγγελή ηεο.
Πνιηηηζκηθά ζηνηρεία: Σα ζηνηρεία απηνχ ηνπ ππνάμνλα ζπλζέηνπλ ην
επξχηεξν πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο αθήγεζεο, παξέρνληάο καο κηα πιεξέζηεξε εηθφλα
ηνπ ηζηνξηθνθνηλσληθνχ ζπκθξαδφκελνπ ηνπ θηικηθνχ θεηκέλνπ. Παξαηεξνχκε,
ινηπφλ, πσο ηα ζεκεία ηεο ηαμηθφηεηαο δελ εγγξάθνληαη κφλν ζηνπο ρψξνπο
δηακνλήο, α ι ι ά θαη ζηελ εκθάληζε, ηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο θαη ηηο ζπλήζεηεο
ησλ ραξαθηήξσλ. Βιέπνπκε, επνκέλσο, φηη νη γπλαίθεο πνπ αλήθνπλ ζηα αλψηεξα
νηθνλνκηθά ζηξψκαηα (Ρέλα, Αλλνχια, Έ ι ι ε ) απνδίδνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην
ληχζηκν θαη ηελ εκθάληζή ηνπο, αθνινπζψληαο πηζηά ηηο επηηαγέο ηεο κφδαο πνπ
επηβάιιεη γφβεο κε ς ε ι ά ηαθνχληα θαη θνξέκαηα ή ηνπαιέηεο κε κεζνθφξη ή θαη
θνπξφ, κε αζνξηί γάληηα, δψλεο, ηζάληεο, θάπεο θαη καληφ, ηα νπνία ξάβνληαη θαηά
παξαγγειία ζηελ κνδίζηξα, «θξεζθάξνληαη» ζην θαζαξηζηήξην θαη θνξηνχληαη ζηηο
εμφδνπο γηα ηα ςψληα, ηηο βφιηεο, ηηο εθδξνκέο θαη ηηο δεμηψζεηο. Αληίζεηα, νη
γπλαίθεο ησλ εξγαηηθψλ ή κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ, πξνθαλψο κε έρνληαο αλάινγε
νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα θαη θαζψο είλαη εξγαδφκελεο102, επηηειψληαο κάιηζηα
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία (βνεζεηηθέο εξγαζίεο, ππεξεζίεο), θνξνχλ ξνχρα πην απιά θαη
ιηγφηεξν εππαζή, ηα νπνία δελ ηηο εκπνδίδνπλ ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο δνπιεηάο ηνπο,
πξνδίδνληαο παξάιιεια ηελ ηαμηθή ηνπο πξνέιεπζε. Ζ θπξα-Θνδψξα πνπ είλαη
ειηθησκέλε θαη αληηπξνζσπεχεη ζηεξενηππηθά κηα ά ι ι ε γεληά εκθαλίδεηαη κε πην
παξαδνζηαθή πεξηβνιή (ζθνπξφρξσκν ιηηφ θφξεκα, ηζεκπέξη θαη πνδηά). Τπφ απηφ
ην πξίζκα, ινηπφλ, ε γπλαηθεία κφδα δελ ζπληζηά απιψο αλειαζηηθφ φξην ζηνλ
θνηλσληθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ έκθπισλ ξφισλ, α ι ι ά ιεηηνπξγεί θαη θαηά ηξφπν, ψζηε
101

« πλνηθίεο φπσο ην Γνπξγνχηη, ε Γξαπεηζψλα, ηα Κνπληνπξηψηηθα, ε Καηζαξηαλή, ην Αηγάιεσ, ν
Αγ. ψζηεο, ν Σαχξνο, ην Πεξηζηέξη, ν Κνξπδαιιφο απνηέιεζαλ ηηο “καγηθέο πφιεηο” ησλ
παξαπεγκαηνχρσλ, φπνπ βξήθε έλαλ άζιην ρψξν εγθαηάζηαζεο ε θησρνινγηά ηεο πξσηεχνπζαο» (Γ.
Αζαλαζάηνπ, ό.π., ζ ε ι 83). Θέισ λα παξαηεξήζσ, σζηφζν, φηη αλ θαη ε Καηζαξηαλή πξάγκαηη
ζπληζηνχζε ιατθή ζπλνηθία, νπδέπνηε ππήξμε παξαγθνχπνιε. Σα θηίζκαηά ηεο αλέθαζελ ήηαλ
πεηξφθηηζηα, θαη φρη παξαπήγκαηα.
102
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, φπσο εθηεηακέλα αλαθέξσ θαη αιινχ, ε γπλαηθεία εξγαζία εμαθνινπζεί
λα αθνξά κνλάρα ηα ρακειφηεξα νηθνλνκηθνθνηλσληθά ζηξψκαηα, θαη απνξξέεη απνθιεηζηηθά απφ
αλάγθε επηβίσζεο. Ζ πεξηζζφηεξν εθηεηακέλε εηζαγσγή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ε
απνδέζκεπζή ηεο απφ ην αξλεηηθφ ηαμηθφ ζεκαηλφκελν πνπ ηελ ζπλνδεχεη, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
ζηαδηαθά κέζα ζηελ δεθαεηία ηνπ ΄60 θαη έπεηηα.
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λα παξάγεη πνηθίια κνληέια «ζειπθφηεηαο» αλάινγα κε ηελ ηαμηθή πξνέιεπζε, α ι ι ά
θαη ηελ ειηθία ησλ έκθπισλ ππνθεηκέλσλ. Σφζν ην ζπνξ, φζν θαη ην unisex ληχζηκν,
ην νπνίν νκνγελνπνηεί, ηξφπνλ ηηλά, ηηο ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ηφζν σο πξνο ηελ
ηάμε, α ι ι ά θπξίσο σο πξνο ην θ χ ι ν απέρεη αθφκε θάπνηα ρξφληα.
ηηο ελδπκαηνινγηθέο

επηινγέο

ησλ

αλδξψλ,

αληίζεηα, παξαηεξείηαη

κεγαιχηεξε νκνηνγέλεηα. ηνλ βαζκφ πνπ δελ επηδίδνληαη ζε θαηεμνρήλ ρεηξσλαθηηθή
εξγαζία θνξνχλ θνζηνχκη, πνπθάκηζν, γξαβάηα, καληηιάθη ζην πέην θαη ελίνηε
θαπέιν. Ζ θνηλσληθή θαηεγνξία απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ζπκππθλψλεηαη θπξίσο
ζε ά ι ι ν π είδνπο ζχκβνια, φπσο ι.ρ. ν ηξφπνο νκηιίαο ή ην κνπζηάθη, ην νπνίν
ιεηηνπξγεί σο ζεκείν ιατθφηεηαο (Λέαλδξνο), α ι ι ά θπξίσο ηνληζκέλνπ «αλδξηζκνχ»
(ζηξαηεγφο Υαηδεαλησλίνπ). Ωο δηαθξηηφ ηαμηθφ φξην ιεηηνπξγεί θαη ε ρξήζε ηε
γιψζζαο, ηφζν σο πξνο ηελ εθθνξά, φζν θαη σο πξνο ην ηδίσκα. Έηζη, ν Λέαλδξνο
κηιάεη «κάγθηθα» ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αξγθφ, ελψ ν ζηξαηεγφο κηιά κε ζηφκθν
ζηελ θαζαξεχνπζα. Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ επίζεο θαηαδεηθλχεη ηελ ηαμηθή
πξνέιεπζε ησλ ραξαθηήξσλ είλαη, θπζηθά, θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάζηαζε. ε
απηή ηε βάζε βιέπνπκε ηε ιατθφηεηα λα ηαπηίδεηαη κε επαγγέικαηα φπσο ηνπ νδεγνχ
ή ηνπ ηαβεξληάξε, ελψ αληίζεηα, ηα κεγαιναζηηθά ζηξψκαηα απαζρνινχληαη ζε
δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζε εηαηξίεο (ν Οξέζηεο δνπιεχεη ζε εηαηξία πνπ αζρνιείηαη κε ηελ
αθηνπινΐα θαη ζπγρξσηίδεηαη κε π ς ε ι ά ηζηάκελα πξφζσπα, φπσο ν Τπνπξγφο
Δκπνξηθήο

Ναπηηιίαο) ή

ζηα

πςειά

θιηκάθηα ηνπ

ζηξαηνχ

(ζηξαηεγφο

Υαηδεαλησλίνπ). Με απηφ ηνλ ηξφπν ην γξαθείν ή ηα δεκφζηα αμηψκαηα ζπληζηνχλ
ηνλ ρψξν ησλ πινπζίσλ θαη ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο (γξαθείνπ), ζε αληίζεζε πξνο ηελ
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία, ηηο θαηψηεξεο ππεξεζίεο θαη ην κεξνθάκαην, πνπ απνηεινχλ
ην πεδίν απαζρφιεζεο ησλ αγξνηηθψλ θαη κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησλ.

103

Πέξαλ απφ ηνλ ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα πνπ απνδίδεηαη ζηα γλσξίζκαηα απηά,
ε

ηαμηθή πξνέιεπζε

ππνγξακκίδεηαη επηπιένλ

κέζα

απφ ηηο επηκέξνπο

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή, παξνπζηάδνληαο ηνπο
ραξαθηήξεο ιατθήο πξνέιεπζεο λα δηαζθεδάδνπλ πίλνληαο θξαζί θαη ηξαγνπδψληαο,
ελψ ηα αζηηθά ζηξψκαηα λα ζπρλάδνπλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν (αλαθέξεηαη πσο ζηηο
αζελατθέο αίζνπζεο πξνβάιιεηαη ε ηαηλία «Κνιαζκέλνη Γίγαληεο» κε ηνλ Γθξέγθνξη
Πεθ) θαη ηηο δεμηψζεηο. Ωο ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλεο παξνπζηάδνληαη, ζπλεπψο, θαη

103

Δίλαη θαλεξφ φηη ην γξαθείν (ζε θαηψηεξεο ζέζεηο) ζπληζηά ηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ησλ
κηθξναζηψλ. Δδψ, σζηφζν, ε ηαμηθή απηή θαηεγνξία απνπζηάδεη, ηνλίδνληαο ηελ αληίζεζε κεηαμχ
ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο (ιατθφηεηα) θαη εξγαζίαο γξαθείνπ (αζηηθή ηάμε).
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θάπνηεο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο φπσο ε δηάζεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ην θάπληζκα
θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι. Αληίζηνηρα θαη ην δηάβαζκα ζπληζηά θαζαξά αζηηθή
ζπλήζεηα γηα λα πεξλνχλ νη θπξίεο ηελ ψξα ηνπο, πεξηκέλνληαο ηνλ ζχδπγφ ηνπο λα
επηζηξέςεη απφ ηελ δνπιεηά (γίλεηαη αλαθνξά ζηελ Ηζηνξία ηεο Γαιιίαο ηνπ Μνξνπά
θαη ζηελ Μάλα ηεο θαξιάηι), φπσο άιισζηε θαη νη παζίεληδεο, ηα πεξηνδηθά θαη ε
αθξφαζε ξαδηφθσλνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη ε Ρέλα, εθηφο απφ
ινγνηερλία, δηαβάδεη θαη ηζηνξία, πξάγκα πνπ θαίλεηαη κάιηζηα αθαηαλφεην ζηελ
θ ί ι ε ηεο, Έ ι ι ε (Έλλη: «Θαι τι σε νοιάζει εσένα η ιστορία της Ααλλίας;»), ζηνηρείν πνπ, αλ θαη
ζέιεη λα ηνλίζεη ηελ έθηαζε ηεο πιήμεο ηεο (δηαβάδεη ν,ηηδήπνηε πέθηεη ζηα ρέξηα ηεο
γηα λα πεξάζεη ηελ ψξα ηεο) πξνδίδεη, σζηφζν, αλψηεξε κφξθσζε θαη θαιιηέξγεηα
Δπηπιένλ, νη θπξίεο ηεο αζηηθήο ηάμεο ζπλεζίδνπλ ην θάπληζκα θαη ηελ θαηαλάισζε
μεληθψλ πνηψλ (βεξκνχη, νπίζθη) ζην ζπίηη κε ηηο θίιεο ηνπο, ηα νπνία παξαπέκπνπλ
ζε δπηηθά πξφηππα δσήο. Γηα ηηο γπλαίθεο ησλ ρακειφηεξσλ νηθνλνκηθνθνηλσληθψλ
ζηξσκάησλ ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ πεξηνξίδεηαη ζην θξαζάθη ζηελ
ηαβέξλα, ηηο ειάρηζηεο εκέξεο ηεο ζρφιεο. Δπηπιένλ, ε θαζεκεξηλή βηνπάιε
απνθιείεη φρη απιψο ην ελδηαθέξνλ (ελδερνκέλσο θαη ηα πξναπαηηνχκελα) γηα ην
δηάβαζκα ή ην ζηλεκά, α ι ι ά ελίνηε θαη ηελ πνιπηέιεηα ηνπ ειεχζεξνπ πξνζσπηθνχ
ρξφλνπ ελ γέλεη. Δθφζνλ ινηπφλ ε εξγαζία (θαη θαηά ζπλέπεηα νη πεξηνξηζκνί ζηελ
δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ) αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο γπλαίθεο ησλ θαηψηεξσλ
νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ πνπ εξγάδνληαη απφ αλάγθε, απηή απνηειεί θαζαπηή έθδειν
ζεκείν έκθπιεο ηαμηθφηεηαο.104
Γηα ηνπο άληξεο, αληίζεηα, ην θάπληζκα θαη ε θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ
είλαη γεληθεπκέλε, δίρσο νη ζπλήζεηεο απηέο λα ζπκππθλψλνπλ θάπνην ηδηαίηεξν
ηαμηθφ ζρφιην, πέξα απφ ηνλ ηφπν (ηαβέξλα, θαθελείν, δεμίσζε θιπ) θαη ηνλ ηξφπν
θαηά ηνλ νπνίν επηδίδνληαη ζε απηέο (ι.ρ. πψο θξαηνχλ ην ηζηγάξν). Σν γεγνλφο απηφ,
σζηφζν, δελ ζπληζηά ζηνηρείν ηαμηθνχ εμηζσηηζκνχ, α ι ι ά αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηνπ
εαπηνχ ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθά πξνζδνθψκελεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, ε νπνία

104

Αλ θαη ε ηαμηθφηεηα ζπληζηά κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ αθνξά απφ θνηλνχ θαη ηα δχν θχια, δελ
επαξθεί απφ κφλε ηεο γηα λα πεξηγξάςεη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ αηφκσλ ζηα νπνία αλαθέξεηαη.
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ηηο ζέζεηο ππνθεηκέλνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα άηνκα ζε έλαλ
θνηλσληθφ ζρεκαηηζκφ, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαη ηηο άιιεο ηαμηλνκεηηθέο θαηεγνξίεο ζηηο
νπνίεο θαηαηάζζνληαη φπσο ην θχιν, ε θπιή, ε εζλφηεηα θ.ν.θ. Δίλαη θαλεξφ φηη ηαμηλφκεζε ησλ
ππνθεηκέλσλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ππνηειείο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο επηδεηλψλεη ηελ θνηλσληθή
ηνπο ζέζε (π.ρ. θησρή θαη γπλαίθα θαη αιινδαπή). Βι. ελδεηθηηθά Bartky, “Foucault… ό.π., Michelle
Barrett, Women’s Oppression Today: The Marxist / Feminist Encounter, Verso, London, 1988, Naomi
Zack / Laurie Shrage / Crispin Sartwell (επηκέιεηα), Race, Class, Gender and Sexuality: The Big
Questions, Blackwell Publications, Μάιληελ, Μαζαρνπζέηε, 1998.
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δελ πεξηνξίδεη ηνπο άλδξεο φζνλ αθνξά ηελ απηνδηάζεζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ζηνλ
θπζηθφ ρψξν, ζε αληίζεζε κε ηηο γπλαίθεο, ησλ νπνίσλ ε ππφιεςε θαη ε θνηλσληθή
εηθφλα εμαξηάηαη απφ ηέηνηνπ είδνπο πεξηνξηζκνχο. Δπηπιένλ, ην πνηφ ζε δηπιέο θαη
ηξηπιέο δφζεηο ζπληζηά εθηφο απφ ζπλνδεπηηθφ ηεο δηαζθέδαζεο θαη κέζν γηα λα
μεπεξλνχλ νη άληξεο ηελ ηαξαρή θαη λα πλίγνπλ ηηο ζθνηνχξεο.
Μέζα απφ ηελ αθήγεζε παξέρνληαη επηπξφζζεηα θαη θάπνηεο άιιεο
πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ζπκθξαδφκελν ηεο επνρήο.
Πιεξνθνξνχκαζηε ι.ρ. φηη, ζηελ επαξρία ηνπιάρηζηνλ, νη γπλαίθεο γελλνχζαλ ζην
ζπίηη κε ηελ ζπλδξνκή ηεο κακήο, φηη ζηηο δεμηψζεηο φιεο νη θπξίεο ηεο πςειήο
θνηλσλίαο θνξνχλ έμσκεο ηνπαιέηεο, φηη ην πξήμηκν πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ
κνιπζκέλν θνπλνχπη αληηκεησπίδεηαη κε πεληθηιίλε θαη φηη έλαο λεπξνιφγνο
ελδέρεηαη λα ζπζηήζεη ζηνλ αζζελή ληνπο θαη ζε ζνβαξέο πεξηπηψζεηο ειεθηξνζφθ ή
θαη δνπξινκαλδχα, θαζψο επίζεο φηη ππάξρνπλ λπρηεξηλέο ζρνιέο γηα ηνπο
εξγαδφκελνπο πνπ επηζπκνχλ λα επηζηξέςνπλ ζην ζρνιείν 1 0 5 . Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη ν
ηφηε πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α. Άηδελρανπεξ106 θαη ην Κνγθξέζν, ε Λεγεψλα ησλ Ξέλσλ
θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ηα πην ζχγρξνλα κέζα ζηηο επηθνηλσλίεο εθείλεο ηεο επνρήο
ζπληζηνχζαλ ν νπηηθφο ηειέγξαθνο, ν αζχξκαηνο θαη ην ξαληάξ.
Δπηπιένλ, κέζα απφ ηνπο δηαιφγνπο αλαθέξνληαη θαη θάπνηα απνθζέγκαηα
επηθαλψλ ινγίσλ (Βνιηέξνο, Οπγθψ), α ι ι ά θαη ζηίρνη απφ ηξαγνχδη ηνπ Αηηίθ θαζψο
θαη ην ΠΡΟ-ΠΟ.
Χξόλνο αληηθεηκεληθώλ αλαθεξνκέλσλ:

Ο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν θέξεηαη λα

εθηπιίζζεηαη ε αθήγεζε θαιχπηεη ην δηάζηεκα ελφο 24ψξνπ, απφ ηελ Παξαζθεπή
έσο ην άββαην ην βξάδπ. Απφ ην ζπκθξαδφκελν ηεο αθήγεζεο κπνξνχκε εχθνια λα
ζπλαγάγνπκε φηη είλαη θαινθαίξη (ηα ξνχρα ησλ ραξαθηήξσλ, ην γεγνλφο φηη
ππάξρνπλ θνπλνχπηα θαη ε Ρέλα ζπρλά πεξλάεη ηα βξάδηα ηεο ζηελ βεξάληα, απφ ην
φηη ε θπξα-Θνδψξα θνπβαιά ζε θάπνηα ζθελή έλα θαξπνχδη θ.ν.θ.). Δπηπιένλ, δελ
πξνθχπηεη απφ ηελ αθήγεζε φηη αλαθέξεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνλνινγία,
επηηξέπνληαο ζηνλ ζεαηή λα ππνζέζεη φηη πξφθεηηαη γηα ην θαινθαίξη ηνπ 1960 (ε

105

Σα ζρνιεία απηά έξρνληαη λα θαιχςνπλ κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην
γεγνλφο ηεο δηρνηόκεζεο ησλ θπξίαξρσλ ξνψλ καδηθήο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Με ά ι ι α ιφγηα ηα
ζηξψκαηα κε αλψηεξε κφξθσζε έρνπλ ηελ πξννπηηθή απνξξφθεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ,
θαζψο ε δηρνηφκεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ έρεη λα θάλεη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ηεξάξρεζε
(βι. Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Κξάηνο, Κνηλσλίa, Δξγαζία ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα, Θεκέιην (γ
έθδνζε), Αζήλα 1999, ζ ε ι . 120).
106
Άιζενχάουερ Νηουάιη (Eisenhower): (1890-1969) ζηξαηησηηθφο θαη πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α. (195361) (Πεγή: Σεγφπνπινο-Φπηξάθεο, Διιεληθό Λεμηθό, Διεπζεξνηππία 1993, ζ ε ι . 875).
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ρξνληά δειαδή θαηά ηελ νπνία γπξίζηεθε ε ηαηλία), γεγνλφο ην νπνίν εληζρχεηαη απφ
θάπνηεο άδειεο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεη ε αθήγεζε, φπσο ε αηζζεηηθή θαη ε
κφδα.

3(β).

Ν άξονας τρόπων εκφοράς

α) εμσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο:
(i)

Ζ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα (1960), αλ θαη δελ εκθαλίδεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο

ηνπ πίλαθα εηζπξάμεσλ, εμαθνινπζεί αθφκε θαη ζήκεξα λα απνηειεί κία απφ ηηο πην
αγαπεκέλεο ηαηλίεο ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ. Ζ δηαζθεδαζηηθή πινθή, ε άξηηα δνκή ηνπ
ζελαξίνπ, νη έμππλνη δηάινγνη θαη νη πνιχ θαιέο εξκελείεο θαζηέξσζαλ ηελ ηαηλία
απηή σο κία απφ ηηο σξαηφηεξεο θσκσδίεο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, κε
απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη πνιχ κεγαιχηεξε

αληνρή ζηνλ ρξφλν απφ άιιεο

ζεκαληηθφηεξεο (εηζπξαθηηθά) επηηπρίεο ηνπ Φίλνπ ή ά ι ι σ λ παξαγσγψλ. Πξφθεηηαη
γηα κηα εζνγξαθηθή αηζζεκαηηθή θνκεληί, ην ζελάξην ηεο νπνίαο απνηειεί δηαζθεπή
ηεο ζεαηξηθήο θσκσδίαο ησλ αθειιάξηνπ / Γηαλλαθφπνπινπ, Ζ Ρέλα εμώθεηιε.107

(ii) πληειεζηέο παξαγσγήο / Δηζπξάμεηο / Κξηηηθέο:
εζνπνηνί: Νίθνο

ηαπξίδεο (Οξέζηεο Καιηγαξίδεο), Μάξσ Κνληνχ (Ρέλα), Μίκεο

Φσηφπνπινο (Λέαλδξνο), Μάξζα Βνχξηζε (Σνχια), Κψζηαο Γνχθαο
(Υαηδεαλησλίνπ), Μπέκπε Κνχια (Αλλνχια), Γηάλλεο Γθησλάθεο (ηξεινΜπξίιεο), Παληειήο Εεξβφο (θαθεηδήο), Τβφλλε Βιαδηκήξνπ (θπξάΘνδψξα), Πφπε Λάδνπ (Έιιε), Γηψξγνο Μπέινο, Παλ. Καξαβνπηζάλνο,
Μαίξε

Φνξκφδε, Γηψξγνο

Σδίθνο, Μαξγαξίηα Αζαλαζίνπ,

Γεκ.

εκεξηψηεο, ηέιια ππξνπνχινπ, Παλη. Παιηεξάθεο, Θ. Κακελίδεο..
ζθελνζεζία: Αιέθνο αθειιάξηνο
ζελάξην: Αιέθνο αθειιάξηνο / Υξήζηνο Γηαλλαθφπνπινο
δ/ληήο θσηνγξαθίαο: Νίθνο Γεκφπνπινο
κνπζηθή: Σάθε Μσξάθε
ληεθόξ: Μάξθνο Εέξβαο
κερ. ήρνπ: Μηθέο Γακαιάο
κνληάδ: Πέηξνο Λχθαο
καθηγηάδ: Νίθνο Ξεπαπαδάθνο
107

ηάζεο Βαινχθνο, Φηικνγξαθία ηνπ ειιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ, Αηγφθεξσο, Αζήλα 1998, ζει. 148.
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δ/ληήο παξαγσγήο: Μπαθ Μπαθ
θξνληηζηήο: Παληειήο Παιηεξάθνο
θσηνγξάθνο: Γηάλλεο αβνπιίδεο
βνεζνί ζθελνζέηε: Βαζ. Μαξγηψιεο, Παλ. Κσλζηαληίλνπ
βνεζόο νπεξαηέξ: Νίθνο Καβνπθίδεο
βνεζόο ερνιήπηε:

πχξνο Βαθνγηάλλεο

ειεθηξνιόγνη: Γηψξγνο Αγγέινπ, Βαζίιεο Βαζηιεηάδεο, Μάξθνο Γαιέδηνο, Μάθεο
Λπθνχδεο, Ζιίαο γνπξφπνπινο
πξντζηάκελνο εξγαζηεξίνπ: Θεφθηινο Αζεκαθφπνπινο
βνεζνί εξγαζηεξίνπ: Γηψξγνο ηάκνπ, Αιέθνο Αζεκαθφπνπινο, σηήξεο Σδηψηεο
ζθίηζα ηίηισλ: Γεκήηξεο Μεηξφπνπινο 108

β) εζσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο.
Ζ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ δειφηππνπ ζπδχγνπ
Οξέζηε (Νίθνο ηαπξίδεο), ν νπνίνο ζπληζηά ηνλ θεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο αθήγεζεο.
Ο Οξέζηεο, εθηφο απφ παζνινγηθά δειηάξεο, παξνπζηάδεηαη σο αλαζθαιήο, θηεηηθφο,
αγρψδεο θαη δχζπηζηνο. Γελ έρεη θακία απνιχησο εκπηζηνζχλε ζηελ ζχδπγφ ηνπ Ρέλα
(Μαίξε Κνληνχ) θαη ζεσξεί φινπο ηνπο άλδξεο αλεμαηξέησο δπλάκεη αληαγσληζηέο, νη
νπνίνη κάιηζηα δελ έρνπλ ά ι ι ν ζθνπφ ζηελ δσή ηνπο απφ ην λα μεινγηάζνπλ ηελ
γπλαίθα ηνπ. Δπηπιένλ δηαζέηεη δσεξή θαληαζία, πνπ ηνπ επηηξέπεη λα πιάζεη
ζχλζεηεο ηζηνξίεο πάζνπο θαη ζπλσκνζίαο, ζηηο νπνίεο ν ίδηνο πάληνηε θαηαιακβάλεη
ηνλ ξφιν ηνπ απαηεκέλνπ ζπδχγνπ. Δμαηηίαο ηεο πεπνίζεζήο ηνπ απηήο αλαιψλεηαη
απνθιεηζηηθά ζην λα ειέγρεη θαη λα πεξηνξίδεη ηελ Ρέλα ζην ζπίηη, γεγνλφο ην νπνίν
θαζηζηά ηελ ζπλχπαξμε καδί ηνπ αβίσηε.
Ζ Ρέλα απνηειεί ηελ αδηακθηζβήηεηα πην σξαία θαη θαηά πνιχ λεφηεξή ηνπ,
γπλαίθα ηνπ Οξέζηε. Αλ θαη παξνπζηάδεηαη σο θαξηεξηθή θαη ππνηαθηηθή ζηηο
παξάινγεο απαηηήζεηο ηνπ ζπδχγνπ ηεο, θαίλεηαη, σζηφζν, λα έρεη θηάζεη ζηα φξηα
ηεο ππνκνλήο ηεο καδί ηνπ, γεγνλφο ην νπνίν ηελ νδεγεί ζην λα ηνλ εηξσλεχεηαη (Οένα:
«Ώπ το Ακράβαρο είσαι;» / «Έξυπνο που „ναι το άτιμο…!») θαη, εκκέζσο πιελ ζαθψο, λα ηνλ
απεηιεί φηη ζα ηνλ εγθαηαιείςεη. Αληίζεηα κε φηη πηζηεχεη ν Οξέζηεο γηα απηήλ, είλαη
πηζηή θαη εηιηθξηλήο, φρη εμαηηίαο ηνπ ειέγρνπ πνπ ηεο αζθεί, α ι ι ά επεηδή είλαη
108

ηνπο ηίηινπο αξρήο, θαη κάιηζηα θάπνπ αλάκεζα ζηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο (θαη κε ηελ ίδηα
γξακκαηνζεηξά), αλαθέξνληαη θάπνηα θαηαζηήκαηα επίπισλ θαη εηδψλ πγηεηλήο, ηα νπνία ρνξήγεζαλ
ηα εθάζηνηε είδε, πξνθαλψο γηα ιφγνπο δηαθεκηζηηθνχο.
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πεπεηζκέλε φηη απηή είλαη ε αξκφδνπζα ζπκπεξηθνξά πνπ απνξξέεη απφ ηνλ
θνηλσληθφ ηεο ξφιν σο ζπδχγνπ.
Ο

Λέαλδξνο

(Μίκεο

Φσηφπνπινο)

είλαη

ν

«κνπζηάθηαο»

πνπ

μεκεξνβξαδηάδεηαη έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ δεχγνπο Καιηγαξίδε, θαζψο έρεη ζρέζε κε
ηελ ππεξέηξηα. Παξνπζηάδεηαη σο ιατθφο ηχπνο εξγαηηθήο πξνέιεπζεο, ν νπνίνο
κηιάεη «κάγθηθα», είλαη «βαξχο» θαη εξγάδεηαη σο νδεγφο γηα θάπνηνλ επθαηάζηαην
αζηφ. Αληιψληαο απφ έλαλ θψδηθα ιατθφηεηαο, απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο αμίεο
ηεο πεξεθάληαο, ηεο ιεβεληηάο, ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ αλδξηζκνχ, ν νπνίνο
ηνλίδεηαη κέζα απφ έλα «αγνξαίν» γισζζηθφ ηδίσκα πνπ ιεηηνπξγεί ζπκβνιηθά σο
πξνο ηελ αληίζεζε «πινχζηνο – θησρφο» θαη κηα παηεξλαιηζηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο
γπλαίθεο (Ιέανδρος: «Ρέλος πάντων μια γυναίκα μπορώ κι εγώ να την ζήσω!») ε νπνία
ζεκειηψλεηαη ζηελ θπξίαξρε παηξηαξρηθή δηάθξηζε «(αλδξηθήο) ηηκήο – (γπλαηθείαο)
αξεηήο».
Ζ Σνχια είλαη ε ππεξέηξηα ηεο νηθίαο Καιηγαξίδε, θαζψο επίζεο καθξηλή
ζπγγελήο ηνπ Οξέζηε, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά αθφκε πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα
θξαηήζεη θξπθφ ηνλ δεζκφ ηεο κε ηνλ Λέαλδξν, θαζψο ππάξρεη θίλδπλνο ην αθεληηθφ
ηεο λα ελεκεξψζεη ηνλ παηέξα ηεο ζηελ

χξν. Δλψ είλαη γεληθά ρακειψλ ηφλσλ,

θαηαθεχγεη ζε δηάθνξα ηερλάζκαηα θαη κηθξά ςέκαηα πξνθεηκέλνπ λα μεθεχγεη απφ
ηνλ απζηεξφ έιεγρν θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηεο επηβάιινληαη, ηδίσο απφ ηελ
Ρέλα, ε νπνία ηελ επηπιήηηεη φηη έρεη κνλίκσο ην κπαιφ ηεο ζην πψο ζα μεπνξηίζεη.
Σφζν ζηελ

ζηάζε ηεο απέλαληη ζηα «αφεντικά» ηεο (έθθξαζε ηελ νπνία

ραξαθηεξηζηηθά ρξεζηκνπνηεί ε ίδηα), φζν θαη θάπνηα γλσξίζκαηα φπσο ε έιιεηςε
κφξθσζεο θαη ε ζέζε εμάξηεζεο θαη ππνηέιεηαο ηα νπνία ηελ δηαθξίλνπλ, ηνλίδνπλ
ηελ αληίζεζε ιατθψλ θαη αζηηθψλ ζηξσκάησλ, φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ην δπαδηθφ
ζρήκα «πινχζηνη – θησρνί». Ωζηφζν, δελ είλαη κφλν ε Σνχια πνπ βξίζθεηαη ζε
θαηάζηαζε «νκεξίαο» κέζα ζην ζπίηη, α ι ι ά θαη ε ίδηα ε Ρέλα, ζηνηρείν ην νπνίν
απνηειεί εχγισηην ζρφιην γηα ην γεγνλφο φηη ε γπλαηθεία θαηαπίεζε ηειηθά είλαη
δηαηαμηθή.
Ζ Αλλνχια (Κνχια Μπέκπα) -ην ππνθνξηζηηθφ παξαπέκπεη ζην λεαξφ ηεο
ειηθίαο ηεο- είλαη θ ί ι ε θαη γεηηφληζζα ηεο Ρέλαο. Ζ εκθάληζε θαη ν ηξφπνο ηεο
πξνδίδνπλ αζηηθή πξνέιεπζε. Παξφιν πνπ δελ είλαη ηαμηθά ίζε κε ηελ Ρέλα
(απνθαιχπηνληαο δηαβαζκίζεηο ζηελ έθηαζε ηελ αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο
θηλεηηθφηεηαο) εθφζνλ δαλείδεηαη θάπνηα ξνχρα απφ απηήλ, ψζηε λα επηδεηρζεί σο
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ηέηνηα θαη λα εληππσζηάζεη κε ηα θνκςά ξνχρα θαη ην γνχζην ηεο θίιεο ηεο ηελ
νηθνγέλεηα ηνπ αξξαβσληαζηηθνχ ηεο, σζηφζν κνηξάδεηαη ηνπο ίδηνπο θψδηθεο κε
απηήλ θαη δηαθνξνπνηείηαη ξεηά απφ ηα ιατθά ζηξψκαηα. Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο
παξαπέκπεη ζε έλα πνιχ θιαζηθφ πξφηππν ζειπθφηεηαο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη
θηινδνμίεο ηεο θαίλεηαη λα εμαληινχληαη ζηελ επηκέιεηα ηεο εκθάληζήο ηεο θαη ζηελ
θνηλσληθή «νινθιήξσζή» ηεο δηακέζνπ ηνπ γάκνπ. Δκθαλίδεηαη σο «εγγελψο»
αδχλακε θαη επαίζζεηε, ρξήδνπζα ηεο θξνληίδαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Σάθε, είλαη
λαδηάξα θαη ελίνηε θάπσο πζηεξηθή.
Ο Σάθεο (Γηψξγνο Μπέινο) είλαη ν αξξαβσληαζηηθφο ηεο
Παξνπζηάδεηαη σο

ζνβαξφο θαη επθαηάζηαηνο λένο (νδεγεί

Αλλνχιαο.

αλνηρηφ ζπνξ

απηνθίλεην), κε ζπληεξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δίρσο θακία αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ.
Απφ ηνλ ηξφπν ηνπ αληηιακβαλφκαζηε φηη ελζηεξλίδεηαη πιήξσο ην θπξίαξρν
παηξηαξρηθφ πξφηππν αλδξηζκνχ, ην νπνίν ππαγνξεχεη κηα ζαθή θαη πιήξσο
αλειαζηηθή θαηαλνκή ησλ έκθπισλ ξφισλ, πνπ ζεκειηψλεηαη ζην αμίσκα ηεο
αλαγθαηφηεηαο πξνζηαζίαο / θεδεκνλίαο ησλ γπλαηθψλ.
Ο Μπξίιεο (Γηάλλεο Γθησλάθεο) ζπληζηά ηνλ πην αλαηξεπηηθφ ραξαθηήξα ηεο
αθήγεζεο. Δίλαη ν «ηξειφο ηνπ ρσξηνχ», ν νπνίνο κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ απνδνκεί
παγησκέλεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο θαη ζπκβάζεηο, πξνθαιψληαο ζπρλά ακεραλία
ζηνπο άιινπο θαη ξσγκέο ζηελ θαζεζηεθπία ηάμε. Αλ θαη θαλείο δελ ηνλ παίξλεη ζηα
ζνβαξά, ν ίδηνο μέξεη πνιχ θαιά ηη ηνπ γίλεηαη, επηβεβαηψλνληαο ηελ ξήζε «απφ
κηθξφ θη απφ ηξειφ…». Τπφ απηή ηελ έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη σο θνξέαο ηνπ ιφγνπ
φζσλ δελ κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ ειεχζεξα, δίρσο αλάινγν θφζηνο (ι.ρ. δελ
πηνζεηεί ππνηειή ζηάζε απέλαληη ζηνλ επθαηάζηαην αζηφ Οξέζηε, ν νπνίνο έρεη
ζπλεζίζεη λα αληιεί ππνηαθηηθφ ζεβαζκφ θαη θχξνο απφ ηελ θνηλσληθή ζέζε πνπ ηνπ
εμαζθαιίδεη ε νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε), σο θξηηηθή ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο.
Ο ζηξαηεγφο Υαηδεαλησλίνπ (Κψζηαο Γνχθαο) παξνπζηάδεηαη ζηεξενηππηθά
σο απζηεξφο θαη ζπληεξεηηθφο ζηξαηησηηθφο, κε άθακπηε εζηθή θαη θαιινθξαηηθέο
αληηιήςεηο. ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο λννηξνπίαο αλαθαηεχεηαη ζε ππνζέζεηο πνπ δελ
ηνλ αθνξνχλ, ζεσξψληαο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ππεξεηεί ηα ρξεζηά ήζε.
Ζ Έ ι ι ε (Πφπε Λάδνπ) είλαη ε θ ί ι ε ηεο Ρέλαο, ε νπνία ηελ επηζθέπηεηαη
ηαθηηθά ζην ζπίηη. Μνηξάδνληαη θνηλά ελδηαθέξνληα, ηαμηθή πξνέιεπζε θαη ηξφπν
δσήο. Ωζηφζν, παξφιν πνπ δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην θπξίαξρν

κνληέιν

ζειπθφηεηαο, νχηε δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξννδεπηηθφηεηα ησλ αληηιήςεψλ ηεο,
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θαηαθξίλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ Οξέζηε θαη απνξεί κε ηελ θαξηεξηθή ππνηαγή ηεο
Ρέλαο.
Πέξαλ απφ ηνπο θεληξηθνχο ραξαθηήξεο ζπλαληάκε ηνλ θαθεηδή (Παληειήο
Εεξβφο) θαη ηελ γπλαίθα ηνπ θπξα-Θνδψξα (Τβφλλε Βιαδηκήξνπ), ηδηνθηήηεο ηνπ
θαθελείνπ ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην
ειηθησκέλν θαη παξαδνζηαθφ δεπγάξη ραξαθηεξίδεηαη απφ εκθαλψο πην πξννδεπηηθέο
θαη θηιειεχζεξεο αληηιήςεηο (ηζφηηκε ζρέζε κεηαμχ ηνπο, απνδνρή ησλ άιισλ,
αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα «παξάλνκα» δεπγάξηα) ζε ζρέζε κε ηνπο αζηνχο
ραξαθηήξεο ηεο αθήγεζεο, ζηνηρείν ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ζεηηθφ ζρφιην ππέξ ησλ
αμηψλ ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη θξηηηθή ηεο αηνκηζηηθήο θαη ζπληεξεηηθήο
ηδενινγίαο ησλ ηζρπξψλ θαη νηθνλνκηθά εχξσζησλ αζηψλ. Δκθαλίδνληαη, επηπιένλ,
θαη θάπνηνη άιινη δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο (ν νδεγφο ηνπ Οξέζηε, νη εξγαδφκελεο
ζηελ κνδίζηξα θαη ην θαζαξηζηήξην θ.ν.θ.), νη νπνίνη πεξηβάιινπλ ηνπο
πξσηαγσληζηέο, επηηειψληαο ξφινπο θνκπάξζσλ.
Αο δνχκε φκσο ηψξα απφ πνηα ζέζε εθθέξεηαη ε αθήγεζε. Δίδακε φηη
θεληξηθφο ραξαθηήξαο είλαη ν Οξέζηεο, θαζψο παξαθνινπζνχκε ηελ δηθή ηνπ
ηζηνξία, ε νπνία έρεη σο θηλεηήξην κνριφ ηελ ππέξκεηξε δήιεηα θαη ηηο παξάινγεο
ππνςίεο ηνπ. Ωζηφζν, θαζψο πξφθεηηαη γηα θσκσδία παξεμεγήζεσλ 109 ,

δελ

παξαθνινπζνχκε ηελ έθβαζε ηεο πινθήο απνθιεηζηηθά απφ ηελ δηθή ηνπ ζθνπηά,
θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν θηικηθφ είδνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη, πξνυπνζέηεη ν θεληξηθφο
ραξαθηήξαο λα αγλνεί νξηζκέλα πξάγκαηα, ηα νπνία γλσξίδνπλ νη ζεαηέο. Τπφ απηή
ηελ έλλνηα, κε εμαίξεζε ηελ ηειεπηαία ζεθάλο φπνπ ν Οξέζηεο απεπζχλεηαη ξεηά
ζηνπο ζεαηέο πξνηξέπνληάο ηνπο λα θχγνπλ -θαζψο παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε
ηζηνξία ηειείσζε, εθείλνο δελ πξφθεηηαη λα αιιάμεη πνηέ- ε αθήγεζε εθθέξεηαη θαηά
θχξην ιφγν θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγία ηνπ Todorov.
Δηδηθφηεξα παξαηεξνχκε φηη ε αθήγεζε είλαη θπθιηθή, ηειεηψλνληαο ζην
ζεκείν αθξηβψο απφ φπνπ μεθίλεζε. Ωζηφζν, αληί κέζα απφ φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο
αθήγεζεο λα επέιζεη ε θάζαξζε ηνπ ήξσα αθνινπζψληαο ην θιαζηθφ αθεγεκαηηθφ
ζρήκα:
δξακαηηθή ζχγθξνπζε

έληαζε

θνξχθσζε

ιχζε

θαηεπλαζκφο

110

ηα πξάγκαηα γηα ηνλ ήξσα απιψο επηδεηλψλνληαη:

109

Κσκσδία ηεο νπνίαο ην ζελάξην δνκείηαη γχξσ απφ κηα ζεηξά απφ πιάλεο, ζπκπηψζεηο θαη
παξεμεγήζεηο.
110
Πέηξνο Μαξηηλίδεο, Ζ πςειή ηέρλε ηεο απειπηζίαο, Όςηινλ, Αζήλα 1992, ζ ε ι . 46.
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δραμαηική ζύγκρουζη
ππεθθπγή

έληαζε

θνξχθσζε

επηδείλσζε ηνπ δξακαηηθνχ

(πξνζσξηλή) ι χ ζ ε

(δραμαηική ζύγκρουζη…)

ηελ πξάμε, ν έλαο «κνπζηαθαιήο» πνπ παξακφλεπε έμσ απφ ην ζπίηη (πξφθεηηαη γηα
ηνλ εξαζηή ηεο ππεξέηξηαο) πξνθαιψληαο ηελ θαρππνςία θαη ηελ δήιεηα ηνπ Οξέζηε
αληηθαζίζηαηαη απφ νιφθιεξε παξέα «κνπζηαθαιήδσλ», νη νπνίνη δελ θξχβνληαη
πιένλ, α ι ι ά θάλνπλ ζηληάια ζθπξίδνληαο θαη ηνπ θιείλνπλ επζαξζψο ην κάηη ελψ
ζηξίβνπλ ηα κνπζηάθηα ηνπο, νδεγψληαο ηνλ ζε απειπηζία θαη παξαίηεζε, θαζψο
αλαγλσξίδεη δεκφζηα (απεπζπλφκελνο ζηνπο ζεαηέο) ην πξνζσπηθφ ηνπ αδηέμνδν. ε
αληίζεζε κε ηηο ζπλήζεηο αθεγεκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο, ε ηαηλία δελ νδεγείηαη
ζε αίζην ηέινο, α ι ι ά ζε κηα θσκηθή ππεθθπγή, ε νπνία απιψο ζα επηδεηλψζεη ηα
πξάγκαηα, βαζαίλνληαο ην δξακαηηθφ αδηέμνδν. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαβάιιεηαη
επίζεο επ αφξηζην ε νξηζηηθή αθεγεκαηηθή πεξάησζε (narrative closure), αθήλνληαο
ην «θείκελν» αλνηρηφ ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ ζεαηψλ. Ζ δξακαηηθή
κεηαηφπηζε, σζηφζν, δελ ιακβάλεη ρψξα ελ φςεη ελφο κνλάρα

πξνζσξηλά

δπζζεψξεηνπ happy end, α ι ι ά κε πξννπηηθή εκβάζπλζεο ηνπ αξρηθνχ αδηεμφδνπ, ην
νπνίν δελ αθήλεη ρψξν ζε θαλέλαλ ά ι ι ν π είδνπο θαηεπλαζκφ.111 Ο ήξσαο,
απεπζπλφκελνο επζέσο ζηελ θάκεξα, ηνπνζεηείηαη ζε έλαλ ελδηάκεζν ρψξν, κέζα θαη
έμσ απφ ηελ αθεγεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα.

ην βαζκφ πνπ ην θηλεκαηνγξαθηθφ

αληίζηνηρν ηεο ζπκβνιηθήο ηάμεο είλαη ε αθεγεκαηηθή απηή πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ
κνξθή ηεο θηικηθήο αθήγεζεο, ε απεχζπλζε ηνπ ραξαθηήξα (πνπ βξίζθεηαη εληόο ηεο
αθήγεζεο) ζην θνηλφ (πνπ βξίζθεηαη εθηόο), ιεηηνπξγεί

ζαλ έθθξαζε ηνπ

ζεκαίλνληνο ηνπ αδπλάηνπ. Σν ζεκαίλνλ ηνπ αδχλαηνπ ππνδεηθλχεη φηη εληέιεη δελ
ππάξρεη ι χ ζ ε ζην ππαξμηαθφ εξψηεκα ηνπ ήξσα ζην επίπεδν ηεο γιψζζαο
(ζπκβνιηθή ηάμε / θηικηθή αθήγεζε). Με ά ι ι α ιφγηα, πξνζδηνξίδεη ην ζεκείν
αδπλαηφηεηαο ή, κε θηικηθνχο φξνπο, ηελ αδπλακία ηεο αθήγεζεο λα θαηαιήμεη ζε
έλα «θιείζηκν» (closure), έλα ηέινο, δειαδή ζε κηα νξηζηηθή αθεγεκαηηθή πεξάησζε.
Δπηπιένλ, ν Οξέζηεο αληηιακβάλεηαη φηη απηή ε αδπλαηφηεηα πξνθχπηεη ζην
εζσηεξηθφ ηεο ίδηαο ηνπ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο εθφζνλ απνξξέεη απφ έλα γλψξηζκα
(ηελ παζνινγηθή δήιεηα), ην νπνίν ζπληζηά ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εαπηνχ
ηνπ. Με ηελ δηεπζέηεζε ηεο παξεμήγεζεο ην πξφβιεκα δελ επηιχεηαη θαζψο
νπδέπνηε απνηεινχζε πξφβιεκα εμσγελέο, α ι ι ά απελαληίαο αλαδχεηαη ζην ζεκείν

111

Στο ίδιο, αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας μιας συγκεκριμένης έκφρασης του κωμικού, όπως
εκφράζεται μέσα στα κόμικς του Αρκά.
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πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ζην ππνθείκελν. Απνξξέεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ σο
απάληεζε ηεο λαξθηζζηζηηθήο ηνπ εηθφλαο.
Σν αθεγεκαηηθφ λήκα πνπ δηαηξέρεη νιφθιεξε ηελ αθήγεζε ζπληζηά κηα
δηαδνρή ηπραίσλ ζπλαληήζεσλ. Με πνηνλ ηξφπν, φκσο, κπνξεί κηα ηπραία ζπλάληεζε
λα απνθέξεη κνηξαία απνηειέζκαηα;

ηελ πξάμε ε

θαηλνκεληθή ηάμε ηεο

πξαγκαηηθφηεηαο δηαηαξάζζεηαη γηα λα νδεγεζεί ζηελ θαηαζηξνθή δηακέζνπ ησλ
ζπλαληήζεσλ απηψλ. Ζ εθάζηνηε ηπραία ζπλάληεζε νπζηαζηηθά παίξλεη ηελ κνξθή
ελφο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ελφο ζηνηρείνπ ηεο πινθήο θαη ελφο άδεηνπ ρψξνπ, έλα θελφ
ην νπνίν αλακέλεη ην ππνθείκελν ζαλ παγίδα. 112 Με ά ι ι α ιφγηα, ε πινθή δνκείηαη
γχξσ απφ κηα ζεηξά ηπραίσλ γεγνλφησλ, δηακέζνπ ησλ νπνίσλ ηα ππνθείκελα
εκπιέθνληαη ζηελ δνκή ηεο αθήγεζεο. Ζ νηθνλνκία απηήο ηεο δηαδνρήο ζπκπηψζεσλ
θαη ηπραίσλ γεγνλφησλ ζεκειηψλεηαη γχξσ απφ ηελ παξνπζία ελφο αληηθεηκέλνπθιεηδηνχ, έλα δεπγάξη θίηξηλα γάληηα. ηελ πξάμε, δειαδή, ε αθήγεζε ρηίδεηαη γχξσ
απφ ηελ θπθινθνξία απηνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο αιιάδεη ρέξηα κεηαμχ ησλ
ραξαθηήξσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Αο εμεηάζνπκε ηελ ππφζεζε απηή πην αλαιπηηθά.
Σν θφλην ζην νπνίν ζα παηρηεί ην «νηθνγελεηαθφ δξάκα» πξνυπνζέηεη ηελ
δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο, ηελ παξνπζία, κε ά ι ι α ιφγηα, ελφο ζηνηρείνπ ην νπνίν ζα
θινλίζεη ηελ θαζεζηεθπία ηάμε. πσο θάζε δπαδηθή δνκή εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε
ελφο ηξίηνπ φξνπ, ν νπνίνο ζπληζηά αληηθείκελν απνθιεηζκνχ θαη ηαπηνρξφλσο
εηζάγεηαη σο ζηίγκα ζηελ θαηνπηξηθή ζρέζε 1 1 3 , έηζη θαη ε αθεγεκαηηθή δηαδηθαζία
πξνυπνζέηεη ηελ δηαηάξαμε ηεο αξρηθήο ηζνξξνπίαο -πνπ εδψ εηζάγεηαη κε ηελ κνξθή
κηαο ηππηθήο δπαδηθήο ζπκκεηξίαο- απφ κηα εμσηεξηθή παξεκβνιή, ε νπνία ζα
θινλίζεη ηελ ηζνξξνπία απηή. Απηή ε ζπκκεηξία ζεκειηψλεηαη ζηελ δπαδηθή δνκή
ηνπ εηεξνθπινθηιηθνχ δεχγνπο θαη ε εμσηεξηθή παξέκβαζε αλαθέξεηαη ζηελ
κεζνιάβεζε ελφο ηξίηνπ, ε παξνπζία ηνπ νπνίνπ απεηιεί λα δηαηαξάμεη ηελ
ππάξρνπζα ηάμε, ελ πξνθεηκέλσ κε ηελ κνξθή ηεο ζπδπγηθήο απηζηίαο. ηνλ βαζκφ
πνπ ν «Άιινο», φκσο, ζπληζηά απιψο απνθχεκα ηεο θαληαζίαο ηνπ Οξέζηε, ε ζέζε
ηνπ ηξίηνπ φξνπ πνπ απεηιεί λα θινλίζεη ηελ δπαδηθή δνκή θαηαιακβάλεηαη
κεησλπκηθά απφ ην χπνπην αληηθείκελν-θιεηδί (ηα θίηξηλα γάληηα), ην νπνίν

nz

Maden Dolar, “Hitchcock's Objects”, στο Žižek, Slavoj (επιμέλεια), Everything you always wanted
to know about Lacan (but were afraid to ask Hitchcock), Verso, Λονδίνο / Νέα Υόρκη 1992, σελ. 43.
113
Στο ίδιο, σελ. 33.
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ηξνθνδνηεί ηελ θαληαζίσζε 1 1 4 ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα θαη ηαπηνρξφλσο ζπληζηά
αληηθείκελν αληαιιαγήο θαη θπθινθνξίαο αλάκεζα ζηνπο ραξαθηήξεο. πγθεθξηκέλα,
ηα γάληηα πνπ αλήθνπλ ζηε Ρέλα, ιεηηνπξγνχλ ζπκβνιηθά σο «απφδεημε» ηεο
ζπδπγηθήο απηζηίαο ηελ νπνία θέξεηαη λα έρεη δηαπξάμεη (ηνπιάρηζηνλ ζηελ δηθή ηνπ
θαληαζία). Παξαηεξνχκε, επνκέλσο, φηη κε φξνπο αθεγεκαηηθφηεηαο απηή ε
δπαδηθφηεηα ελ ηέιεη δελ ζπληζηά παξά ην ζθεληθφ γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ
αληηθεηκέλνπ-θιεηδηνχ.
Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην αληηθείκελν πνπ πξνζειθχεη ην βιέκκα ηνπνζεηείηαη
ζε κηα εηδηθή ζέζε ζην πιαίζην ησλ δηππνθεηκεληθψλ ζρέζεσλ.

πληζηά αθνξκή,

θαηαιχηε θαη πξνυπφζεζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ ζην πιαίζην ηεο αθήγεζεο, ελψ
ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεη ην φξην θαη ηελ αδπλαηφηεηά ηνπο, νδεγψληαο ηεο ζε
ξήμε. 1 1 5 Έηζη, ην βιέκκα απνκνλψλεη έλα ζηίγκα ηνπ Πξαγκαηηθνχ, κηα ιεπηνκέξεηα
ε νπνία μερσξίδεη απφ ην πιαίζην ηεο ζπκβνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο – κε ά ι ι α ιφγηα
έλα ηξαπκαηηθφ πιεφλαζκα ηνπ Πξαγκαηηθνχ κέζα ζην

πκβνιηθφ.

ηελ πξάμε,

δειαδή, δελ ζα ππήξρε θαλέλα ζηνηρείν ζηα ρέξηα ηνπ Οξέζηε ζην νπνίν λα
ζεκειηψλεηαη ε νξγηψδεο θαληαζία ηνπ δίρσο ην αληηθείκελν, απηφ ην κηθξφ ηεθκήξην
πιηθφηεηαο πνπ απνηειεί έιαζζνλ-ίρλνο-ηνπ-Πξαγκαηηθνχ.116
Ση έρνπλ, φκσο, λα θάλνπλ φια απηά κε έλα δεπγάξη θίηξηλα γάληηα; Ζ
ζπκβνιηθή ηάμε, φπσο επαλεηιεκκέλσο

έρνπκε

δεη, ζηελ

πεξίπησζε

ηνπ

θηλεκαηνγξάθνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αθεγεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σα γάληηα ζην
πιαίζην απηήο ηεο αθεγεκαηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο είπακε φηη ιεηηνπξγνχλ σο ζηίγκα,
έλα ίρλνο δειαδή ηνπ Πξαγκαηηθνχ κέζα ζην πκβνιηθφ. Θα εμεγήζσ ηη ελλνψ. Σν
ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ζπκβνιηθήο ηάμεο ζηελ ζρέζε ηεο κε ηελ
«πξαγκαηηθφηεηα» είλαη φηη εκπεξηέρεη έλα πιενλάδνλ ζεκαίλνλ, έλα ζεκαίλνλ ην
νπνίν είλαη «θελφ», ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα ζην νπνίν λα

114

θαληαζίσζε = Φαληαζηηθφ ζελάξην ζηελ πινθή ηνπ νπνίνπ ην άηνκν είλαη παξφλ. Απεηθνλίδεη, κε
ιίγν σο πνιχ παξακνξθσκέλν απφ ηηο ακπληηθέο δηαδηθαζίεο ηξφπν, ηελ εθπιήξσζε επηζπκηψλ νη
νπνίεο είλαη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, αζπλείδεηεο (J. Laplanche / J.-B. Pontalis, ό.π., ζ ε ι . 535).
115
M. Dolar, “Hitchcock s Objects”, ζην Žižek Slavoj (επηκέιεηα), ό.π. ζ ε ι . 40.
116
Σν πξαγκαηηθό, ζχκθσλα κε ηνλ Lacan, πεξηγξάθεη ηελ κνξθή ηνπ θφζκνπ πξηλ ηελ
δηακεζνιάβεζε ηνπ ζπκβνιηθνύ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα δελ κπνξνχκε λα ην ζπιιάβνπκε, θαζψο ην
πξνζιακβάλνπκε απνθιεηζηηθά δηακεζνιαβεκέλν απφ ην θαληαζηηθφ θαη ην ζπκβνιηθφ. Ωζηφζν, ζηελ
χζηεξε ζ θ έ ς ε ηνπ Lacan ππάξρεη κία δηάθξηζε αλάκεζα ζην πξώηνπ βαζκνύ πξαγκαηηθό (ην νπνίν
πξνεγείηαη ηνπ πεξάζκαηνο ζην ζπκβνιηθφ) θαη ζην δεύηεξνπ βαζκνύ πξαγκαηηθό ην νπνίν δελ
βξίζθεηαη «έμσ» ή «θάησ» απφ ην ζπκβνιηθφ, α ι ι ά ζπληζηά δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζεκειηψδνπο
έιιεηςεο/κε πιεξφηεηαο ηνπ ζπκβνιηθνχ. ηελ δεχηεξε απηή δηάζηαζε αλαθέξνκαη εδψ (βι. Y.
Stavrakakis, ό.π., ζ ε ι 49).
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αληηζηνηρεί.117 Γελ ππάξρεη, κε ά ι ι α ιφγηα, κηα έλα πξνο έλα αληηζηνηρία ελφο
ζεκείνπ κε έλα θαη κνλαδηθφ «πξαγκαηηθφ» αλαθεξφκελν, νδεγψληαο έηζη ζε κηα
δηαξθή ν ι ί ζ ζ ε ζ ε ηνπ λνήκαηνο. Με ηελ δηακεζνιάβεζε ηνπ

πκβνιηθνχ ππφ ηελ

έλλνηα ελφο εξκελεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθνξψλ, ην λφεκα θαζίζηαηαη ξεπζηφ,
ζπγθπξηαθφ θαη εμαξηψκελν απφ ην εθάζηνηε ζπκθξαδφκελν.

χκθσλα κε ηνλ

Lacan, αληηκέησπν κε ηελ απνηπρία ησλ ιέμεσλ λα θαζνξίζνπλ επαξθψο ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, ην ππνθείκελν ζηξέθεηαη ζην κφλν αληηθείκελν, ην νπνίν, φπσο
ζεσξεί, μεθεχγεη απφ ην αιινηξησηηθφ θχθισκα ηεο νκηιίαο, ζην «αληηθείκελν α
κηθξφ» (objet petit a) 1 1 8 , ζην ππφινηπν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ θαζηζηά ην ππνθείκελν
νκηινχλ, δειαδή ζην ππφινηπν ηεο εηζφδνπ ζην πκβνιηθφ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ζα
κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε ηα γάληηα «αληηθείκελν α κηθξφ», θαζψο απνηεινχλ ηελ
κνλαδηθή ρεηξνπηαζηή «απφδεημε», ην κφλν αληηθείκελν πνπ μεθεχγεη απφ ηηο
αθεξεκέλεο ππνζέζεηο ηνπ Οξέζηε φηη ε Ρέλα ηνλ απαηά θαη, ππφ απηή ηελ έλλνηα,
εδξαηψλεηαη σο βαζηθή ηνπ θαληαζίσζε, απνθηά γηα απηφλ «απφιπηε ζεκαζία» θαη
ζπληζηά ηνλ θαλφλα γηα ηελ εξκελεία ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ, θαηά ηξφπν, πάληνηε,
ψζηε λα επηβεβαηψλνληαη νη ππνςίεο ηνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν δειαδή πνπ, ζχκθσλα
κε ηελ ςπραλάιπζε, ε πξνζήισζε ζην «αληηθείκελν α κηθξφ» απνηειεί βαζηθή
θαληαζίσζε ηνπ ππνθεηκέλνπ, ε νπνία θαηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην πκβνιηθφ ζπληζηά
έλα είδνο ππμίδαο, έλαλ ζεκειηψδε θαλφλα ζε ζρέζε κε ηνλ νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη
ζηελ δσή ηνπ 1 1 9 (πνπ ν Lacan απνθαιεί «απφιπηε ζεκαζία»), θαη πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ
έλα είδνο καγλήηε πνπ ειθχεη ηηο αλακλήζεηο πνπ ηεο ηαηξηάδνπλ, έηζη θαη ν Οξέζηεο
εκκέλεη ζην αληηθείκελν απηφ (ηα γάληηα), ην νπνίν ηνπ παξέρεη βεβαηφηεηα γηα ην
λφεκα ησλ πξάμεψλ ηνπ (λα μεδηαιχλεη ηελ πιεθηάλε πνπ λνκίδεη φηη πθαίλεηαη πίζσ
απφ ηελ πιάηε ηνπ), ηξνθνδνηψληαο ηελ θαληαζίσζή ηνπ απηή.

117

Slavoj Žižek, “In His Bold Gaze My Ruin Is Writ Large”, ζην Slavoj Žižek (επηκέιεηα), Everything
you always wanted to know about Lacan (but where afraid to ask Hitchcock), Verso, Λνλδίλν / Νέα
Τφξθε 1992, ζει. 236.
118
Γηα πεξαηηέξσ γηα ην αληηθείκελν α κηθξό β ι . Jacques Lacan, The Four Fundamental Concepts of
Psychoanalysis (The Seminar of Jacques Lacan, Book 11), W.W. Norton & Co, Νέα Τφξθε, 1981
(reissued 1998).
119
Με απιά ιφγηα, ε ηδέα ηνπ Lacan ζπλίζηαηαη ζην φηη «ην παηδί βξίζθεη ζε απηή ηελ θαληαζίσζε έλα
είδνο θαζήισζεο ή ζηαζεξφηεηαο» επηθαινχκελν έλα απφ ηα αληηθείκελα ζηα νπνία απέδηδε
πξνλνκηαθή αμία ζε ζρέζε κε ηελ κεηέξα (π.ρ. ην ζηήζνο, ηα πεξηηηψκαηα, ην βιέκκα, ε θσλή) σο
πξαγκαηηθφ, φρη δειαδή «σο αληηθείκελν πνπ θπθινθνξεί ζηελ ηάμε ηνπ ζπκβνιηθνχ, α ι ι ά σο
ππφινηπν, σο απνκεηλάξη ηεο φιεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ζην ζπκβνιηθφ» (βι. Darian Leader / Judy
Groves, Ο Λαθάλ κε εηθόλεο, Γίαπινο, Αζήλα 1999, ζ ε ι . 130.
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Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε πινθή ηεο ηαηλίαο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο ην
«ηαμίδη» ηνπ πξνλνκηαθνχ αληηθεηκέλνπ ζηνλ αθεγεκαηηθφ ρψξν. Ζ αθεγεκαηηθή
πνξεία ησλ γαληηψλ ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο ζηάδηα:
1. Ζ Ρέλα ξσηά ηελ Σνχια (ππεξέηξηα) αλ θαζάξηζε ηα γάληηα ηεο, ε νπνία
απαληά φηη δελ πξφιαβε αθφκε. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε ζθελή θαηά ηελ
νπνία εηζάγνληαη ηα γάληηα σο ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο.
2. Ζ Ρέλα ξσηά ηελ Σνχια αλ έθπγε ν ιεθέο απφ ηα γάληηα. Ζ Σνχια ηεο δείρλεη
ηα γάληηα ιέγνληαο φηη δελ έθπγε ηειείσο. Ο Οξέζηεο, πνπ παξαθνινπζεί ηελ
ζθελή, βιέπεη ηα γάληηα θαη ηνλ ιεθέ (γεγνλφο πνπ έρεη ηδηαίηεξε
αθεγεκαηηθή ζεκαζία θαζψο έπεηηα ν ιεθέο ζα ιεηηνπξγήζεη σο ζηίγκα, ράξε
ζην νπνίν ν Οξέζηεο ζα αλαγλσξίζεη κε βεβαηφηεηα ηα γάληηα).
3. Ζ Ρέλα δαλείδεη ηα γάληηα (καδί κε θάπνηα ξνχρα αθφκε) ζηελ Αλλνχια, γηα
λα ηα θνξέζεη ηελ επφκελε κέξα, φηαλ ζα πάεη κε ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο ηνλ
Σάθε εθδξνκή ζην Κηάην.
4. Ζ Αλλνχια θαη ν Σάθεο ζηακαηνχλ ζηνπο Αγ. Θενδψξνπο θαηά ηελ
επηζηξνθή ηνπο απφ ην Κηάην γηαηί εθείλε βιέπεη θάπνηα ινπινχδηα πνπ
ππνηίζεηαη φηη θέξλνπλ ηχρε ζηνπο αξξαβσληαζκέλνπο.. Μαδεχνληάο ηα ε
Αλλνχια γιηζηξά θαη πέθηεη. Υηππά ην θεθάιη ηεο θαη ηεο πέθηνπλ ηα γάληηα,
ηα νπνία πεξηζπιιέγεη απφ ην έδαθνο, αλήζπρε κήπσο έπαζαλ θάηη.
5. Ζ Αλλνχια θαη ν Σάθεο πεγαίλνπλ ζην θνληηλφ θαθελείν γηα λα πεξηπνηεζνχλ
ην ηξαχκα ηεο απφ ηελ πηψζε. Ζ θπξα-Θνδψξα (ηδηνθηήηξηα ηνπ καγαδηνχ),
ηεο πξνηείλεη λα μαπιψζεη ζην δηπιαλφ δσκάηην έσο φηνπ λα ζπλέιζεη. Καζψο
ζεθψλεηαη γηα λα πάεη κέζα, ηα γάληηα πέθηνπλ ελ αγλνία ηεο ζην έδαθνο.
6. Σν απηνθίλεην ηνπ Οξέζηε, επηζηξέθνληαο απφ ην Αίγην φπνπ είρε πάεη γηα
δνπιεηέο, παζαίλεη ιάζηηρν ζηνπο Αγ. Θενδψξνπο. Δλψ ν νδεγφο επηζθεπάδεη
ην απηνθίλεην, ν Οξέζηεο πεγαίλεη ζην θαθελείν λα πηεη κηα πνξηνθαιάδα.
Βξίζθεη ηα γάληηα ζην πάησκα, ηα νπνία θαη αλαγλσξίδεη θαηεπζείαλ απφ ηνλ
ιεθέ. Γεδνκέλνπ

φηη είλαη παζνινγηθά δειηάξεο, ζεσξεί ην γεγνλφο

αηξάληαρηε απφδεημε φηη ε Ρέλα ηνλ απαηά.
7. Ο Οξέζηεο εκθαλίδεη ηα γάληηα ελψπηνλ ηεο Ρέλαο, ηεο Σνχιαο θαη ηνπ
Λέαλδξνπ (ν νπνίνο ήξζε λα δεηήζεη ηελ Σνχια ζε γάκν), σο πεηζηήξην γηα ην
γεγνλφο φηη ε Ρέλα βξηζθφηαλ ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο. Σφηε θαηαθζάλεη ε
Αλλνχια γηα λα επηζηξέςεη ηα ξνχρα θαη λα πεη ζηελ Ρέλα φηη έραζε ηα γάληηα
(ηα νπνία είρε βξεη ν Οξέζηεο). Με απηφ ηνλ ηξφπν θιείλεη ν θχθινο ησλ
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παξεμεγήζεσλ θαη ε δηαδξνκή ησλ γαληηψλ, ηα νπνία επηζηξέθνπλ ζηα ρέξηα
ηεο Ρέλαο.
Δθηφο απφ ηα γάληηα / αληηθείκελν α κηθξφ γχξσ απφ ηα νπνία εθηπιίζζεηαη ε
αθήγεζε ππάξρνπλ θαη θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία ηα νπνία θαηέρνπλ θεληξηθή ζέζε
ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο.
Πξψηα απ φια ππάξρεη θαη έλα ά ι ι ν π είδνπο αληηθείκελν, ην νπνίν επίζεο
παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ αθήγεζε. Πξφθεηηαη γηα έλα αληηθείκελν πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλν κε κηα ηδηαίηεξε ζπκβνιηθή ζεκαζία θαη ην νπνίν αζθεί ζηνλ
πξσηαγσληζηή κηα καδνρηζηηθή ζαγήλε, κηα ζρεδφλ καγηθή δχλακε ππνβνιήο,
δηαζέηνληαο επηπιένλ γηα απηφλ θάπνηνπ είδνπο θαηαζηξνθηθή ηζρχ. Πξφθεηηαη γηα ην
κνπζηάθη, πνπ γηα ηνλ Οξέζηε ιεηηνπξγεί ζαλ κία θαληαζηηθή αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ
πξαγκαηηθνχ, ε

νπνία

ελζαξθψλεη

ηελ

αδχλαηε

«απφιαπζε»

(impossible

jouissance)120 πνπ γίλεηαη αηζζεηή απφ απηφλ κε ηε κνξθή κηαο αλππφθνξεο νδχλεο.
Απηή ε νδχλε απνξξέεη απφ ηελ αγσλία λα εμαζθαιίζεη ηελ απνθιεηζηηθή θπξηφηεηα
ηεο Ρέλαο, θαζψο απφ απηήλ εμαξηάηαη ν «αλδξηζκφο» ηνπ, δειαδή δηαθπβεχεηαη ε
ίδηα ηνπ ε ππνθεηκεληθφηεηα. Έηζη, ην κνπζηάθη απνηειεί ηαπηφρξνλα ζχκβνιν ηνπ
εληζρπκέλνπ

αλδξηζκνχ ησλ

άιισλ

(πνπ ην έρνπλ) θαη πνπ (ζεσξεί φηη)

ελδηαθέξνληαη εξσηηθά γηα ηε γπλαίθα ηνπ, θαη ζχκβνιν ηνπ απεηινχκελνπ θαη ελ
δπλάκεη αλεπαξθνχο αλδξηζκνχ ηνπ ίδηνπ (πνπ δελ ην έρεη), θαζψο εμαξηάηαη
απνθιεηζηηθά απφ ην θαηά πφζν ζα θαηαθέξεη λα απνηξέςεη ηνπο πνιπάξηζκνπο θαη
απνθαζηζκέλνπο κπζηαθνθφξνπο αληαγσληζηέο ηνπ. Μάιηζηα, ην ζθεληθφ κέζα ζην
νπνίν «επηβεβαηψλνληαη» νη ππνςίεο ηνπ κνηάδεη ζαλ λα έρεη βγεη θαηεπζείαλ κέζα
απφ ηε θαληαζίσζε ηνπ. Ο ηνίρνο ηνπ θαθελείνπ ζηνπο Αγίνπο Θενδψξνπο φπνπ
βξίζθεη ηα γάληηα είλαη θαιπκκέλνο

κε

πνξηξέηα

εξψσλ

ηεο

Διιεληθήο

Δπαλάζηαζεο. Έηζη, θάλεη ηελ θνβεξή ηνπ αλαθάιπςε θάησ απφ ην δνθεξφ βιέκκα
πιεζψξαο κνπζηαθαιήδσλ, νη νπνίνη θαίλεηαη λα ηνλ παξαθνινπζνχλ κέζα απφ ηηο
θνξλίδεο ηνπο θαη ησλ νπνίσλ ν αδηακθηζβήηεηνο ζην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ
«αλδξηζκφο» απεηθνλίδεηαη αλάινγνο ηνπ κεγέζνπο, ηνπ πάρνπο θαη ηεο ππθλφηεηαο
ηνπ κνπζηαθηνχ ηνπο, ζε αληίζεζε πξνο ηνλ Οξέζηε ν νπνίνο πζηεξεί θαη ζε
κνπζηάθη θαη ζε αλδξηζκφ, θαζψο (αηζζάλεηαη φηη) ε αλδξηθή ηηκή θαη ε ππφιεςή ηνπ
έρνπλ πιεγεί αλεπαλφξζσηα. Σα εξσηθά κνπζηάθηα ιεηηνπξγνχλ έηζη σο κεησλπκία
ηνπ ειιεηπηηθνχ ηνπ αλδξηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο ηνπ ηαπείλσζεο.
120

S. Žižek, “Alfred Hitchcock, or, The Form and its Historical Mediation”, ζην S. Žižek (επηκέιεηα),

Everything…, ό.π., ζει. 7.
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Ά ι ι ν έλα ζηνηρείν πνπ ζπληζηά επαλαιακβαλφκελν κνηίβν θαζ φιε ηε
δηάξθεηα ηεο αθήγεζεο είλαη ην ηειέθσλν. Σν ηειέθσλν ζπλδέεη ηελ θαηνηθία
Καιηγαξίδε κε ηνλ έμσ θφζκν, απνηειψληαο ηαπηφρξνλα θαη αληηθείκελν απεηιήο γηα
ηνλ Οξέζηε, θαζψο θαληάδεηαη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε Ρέλα ζπλελλνείηαη πίζσ απφ
ηελ πιάηε ηνπ κε ηνπο εξαζηέο ηεο. Δθηφο απφ ηελ κεησλπκηθή ηνπ ζρέζε κε ην
«έμσ», θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν πνπ λα αθπξψλεη ηνλ πξνιεπηηθφ ρσξηθφ πεξηνξηζκφ
ηεο Ρέλαο ζην ζπίηη,
Νρέστης: «Έλα… Έλα… κάτσε από δω… μέσα, στο βάθος, στο βάθος… σο πιο βάθος
μπορείς! (νχησο, ψζηε λα κελ είλαη νξαηή απ έμσ, απφ ην παξάζπξν) ΐάλε το
ραδιοφωνάκι, ρίξε καμιά πασίεντζα, διάβασε και κανένα βιβλίο… κατάλαβες;»
Οένα: «Θατάλαβα, κατάλαβα…»

ην ηειέθσλν θαηέρεη επηπιένλ κηα θνκβηθή ιεηηνπξγία φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε
ηεο πινθήο θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν δηηηφ. Έηζη, αθελφο κελ πξνθαιεί κηα αληαιιαγή
κεηαμχ ηνπ «κέζα» θαη ηνπ «έμσ» (απφ ην ηειέθσλν νη ραξαθηήξεο εηδνπνηνχληαη φηη
πξέπεη λα πάλε θάπνπ ή φηη θάπνηνο πξφθεηηαη λα έξζεη ζην ζπίηη), θαη αθεηέξνπ, πνπ
είλαη θαη ην πην ζεκαληηθφ, δπλάκεη απνηειεί απφ ηελ αξρή ηελ ι χ ζ ε ηνπ κπζηεξίνπ.
Βιέπνπκε, επνκέλσο, φηη απφ ηα πξψηα ιεπηά ηεο ηαηλίαο ν γείηνλαο ζηξαηεγφο
Υαηδεαλησλίνπ πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ Οξέζηε, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ
ελεκεξψζεη φηη ε ππεξέηξηα Σνχια έρεη εξσηηθή ζρέζε κε ηνλ Λέαλδξν. Τπφ απηή
ηελ έλλνηα, ην ηειέθσλν ιεηηνπξγεί ζαλ κηα έθθξαζε ηνπ ζπκβνιηθνχ, πνπ απεηιεί
δηαξθψο λα θαηαζηξέςεη ηελ ζεκειηψδε θαληαζίσζε ηνπ Οξέζηε, φηη δειαδή ε Ρέλα
ηνλ απαηά κε ηνλ «κνπζηάθηα» πνπ μεκεξνβξαδηάδεηαη έμσ απφ ην ζπίηη ηνπ. κσο ε
ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ ζηξαηεγφ αλαβάιιεηαη δηαξθψο, επηηξέπνληαο ηελ
εμέιημε

ηεο πινθήο

θαη ηελ

εκβάζπλζε

ηνπ ππαξμηαθνχ αδηεμφδνπ ηνπ

πξσηαγσληζηή, θαζψο ν Οξέζηεο είηε απνπζηάδεη, είηε δηαηείλεηαη φηη ιείπεη, δηφηη
δελ ζέιεη λα ηνπ κηιήζεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε αθήγεζε θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη
ηελ ζεκειηψδε ιαθαληθή ζέζε φηη ε επηθνηλσλία είλαη θαηαξρήλ αλεπηηπρήο.121
ηαλ, σζηφζν, ν ζηξαηεγφο εληέιεη ηνλ πεηπραίλεη ζην ηειέθσλν (ζην ηέινο
ηεο ηαηλίαο) αληηιακβαλφκαζηε φηη «ε επηηπρεκέλε επηθνηλσλία είλαη, φπσο καο
δηδάζθεη ε ςπραλάιπζε, ηειηθά πνιχ πην κνηξαία απφ ηελ αλεπηηπρή».122 Δθφζνλ ν
Οξέζηεο βξίζθεη έλα είδνο θαζήισζεο ζηελ θαληαζίσζή ηνπ, ε είζνδνο ζηελ ηάμε
ηεο γιψζζαο ηζνδπλακεί κε κηα ζεκειηψδε ξήμε ζηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Ζ θαληαζίσζε
Y. Stavrakakis, “Beyond the Fantasy of Utopia”, ό.π., σελ. 115.
M. Dolar, “Hitchcock's Objects”, ό.π., σελ. 36.
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ηνπ ήηαλ ε απάληεζή ηνπ γηα ην «πνηνο είλαη» θαη «πνηα ζέζε θαηέρεη γηα ηνλ Άιιν»,
ελέρνληαο έηζη ηελ αλάιεςε κίαο ηαπηφηεηαο.

ηελ πξάμε, δειαδή, αληιεί ηνλ

αλδξηζκφ ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απνζηνιή λα ειέγμεη ηελ ζεμνπαιηθή δσή ηεο
Ρέλαο. Καηαζηξέθνληαο απηή ηνπ ηε θαληαζίσζε ν ζηξαηεγφο, βάιιεη ηελ ίδηα ηελ
χπαξμε ηνπ Οξέζηε, ε νπνία ήηαλ δνκεκέλε γχξσ απφ απηήλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν
θιείλεη ην θχθισκα ηεο επηθνηλσλίαο (circuit of communication)123 ππφ ηελ έλλνηα
φηη επηζηξέθεηαη ζην ππνθείκελν ην ίδην ηνπ ην κήλπκα, ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ κνξθή.
Έηζη, ε αλδξηθή ηηκή ηνπ Οξέζηε πξάγκαηη βάιιεηαη απφ θάπνηνλ «κνπζηάθηα», φρη
φκσο ηνλ Λέαλδξν, γηα ηνλ νπνίν ζεσξνχζε φηη δηεθδηθεί ηελ Ρέλα, α ι ι ά απφ ηνλ
ζηξαηεγφ πνπ αθπξψλεη ηνλ αλδξηζκφ ηνπ, ζηεξψληαο ηνπ ην λφεκά ηνπ. Με ά ι ι α
ιφγηα, αληί λα ζψζεη ηελ ππφιεςή ηνπ, γίλεηαη ξεδίιη κε ηελ αλφεηε ζπκπεξηθνξά
ηνπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα δελ είλαη ηπραίν πνπ ν ζηξαηεγφο Υαηδεαλησλίνπ έρεη θαη
απηφο κνπζηάθη, ην νπνίν είδακε φηη ζπλδέεηαη κεησλπκηθά κε ηνλ θ α ι ι φ (κνπζηάθη
= θαιιφο => αλδξηζκφο), ην ζχκβνιν, δειαδή, ηεο δηαδηθαζίαο δηαζηξέβισζεο απφ
ην δίθηπν ηεο γιψζζαο, θαηά ηνλ Lacan. 124
Σν επφκελν ζηνηρείν γχξσ απφ ην νπνίν δνκείηαη ε αθήγεζε είλαη ην κνπζηθφ
ζέκα πνπ δηαηξέρεη ην θηικηθφ θείκελν. Πξψηε θνξά ην αθνχκε θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ δελεξίθ, φπνπ εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ζηίρσλ δελ γίλεηαη θαλεξή ε βαζχηεξε
αθεγεκαηηθή ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεισδίαο.

ε έλα πξψην επίπεδν, ινηπφλ,

εξκελεχεηαη απιψο σο έλα ραξνχκελν κνπζηθφ ζέκα, εδψ ζε ηδαδ εθηέιεζε, ην νπνίν
πξνεηνηκάδεη ηνπο ζεαηέο γηα ην είδνο ηεο ηαηλίαο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ. Έπεηηα
ην ζέκα απνθηά κηα επηπιένλ αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία, θαζψο ζπλδέεηαη κεησλπκηθά
κε ηνλ Λέαλδξν, θαη αθνχγεηαη φπνηε απηφο εηζέξρεηαη ζην θάδξν. Δλψ, φκσο,
αξρηθά ε ζπγθεθξηκέλε κεισδία (εδψ ζε εθηέιεζε κε κπνπδνχθη) θαίλεηαη λα
ζπλνδεχεη απιψο ηηο εηζφδνπο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα ζηνλ αθεγεκαηηθφ
ρψξν, ηνλίδνληαο ην ζηνηρείν ηεο ιατθφηεηαο πνπ ηνλ δηαθξίλεη, ε ιεηηνπξγία ηεο δελ
εμαληιείηαη εθεί. Έηζη, αλ επηθεληξσζνχκε απνθιεηζηηθά ζηελ εηθφλα, δειαδή ζηελ
νπηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Λέαλδξνπ θαη ησλ ηεθηαηλφκελσλ ζην εθάζηνηε πιάλν,
ράλνπκε ην βαζχηεξν λφεκα ηνπ επαλαιακβαλφκελνπ κνπζηθνχ ζέκαηνο, ην νπνίν κε
κηα πην πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ζα αληηιεθζνχκε φηη αθνχγεηαη ζε δηάθνξεο
παξαιιαγέο θαζ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο, θαη νπζηαζηηθά ζπκππθλψλεη ην εζηθφ

123
124

S. Žižek, Enjoy your Symptom!, Routledge, Λονδίνο / Νέα Υόρκη, 2001, σελ. 13.

Keith Reader, “The Lacanian Phallus”, The Abject Object: Avatars of the Phallus in Contemporary
French Theory, Literature and Film, Editions Rodopi B.V., Άμστερνταμ / Νέα Υόρκη, 2006, σελ. 25.
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δίδαγκα φιεο ηεο αθήγεζεο. Ζ απάληεζε ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο κεισδίαο
δίλεηαη θνληά ζην κ έ ζ ν ηεο αθήγεζεο, φπνπ αληηιακβαλφκαζηε φηη ην λφεκα δελ
βξίζθεηαη ζηε κνπζηθή ζ χ λ ζ ε ζ ε θαζαπηή, α ι ι ά θξχβεηαη ζηνπο ζηίρνπο πνπ ηελ
ζπλνδεχνπλ:
«Κου παράγινες ταγάρι, μου παράγινες μπελάς.
Αια ψύλλου πήδημα, με πονηρεύεσαι και μου στριντζώνεσαι και μου κολλάς.
Ζα σου δώσω πασαπόρτι και θα βρω καινούργιο μόρτη (…)»
Έηζη, ε ζ θ ε λ ή ζηελ νπνία ν Λέαλδξνο θαη ε Σ ν χ ι α δηαζθεδάδνπλ πίλνληαο θαη
ηξαγνπδψληαο ζηελ ηαβέξλα, πνπ ζ ε κηα πξψηε αλάγλσζε κνηάδεη ζαλ λα απνηειεί
απιψο

ην

θαζηεξσκέλν

κνπζηθφ

ηληεξκέδην

ησλ

ειιεληθψλ

ηαηληψλ,

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη εκκέζσο ζην Οξέζηε θαη εθθξάδεη ηελ ηδενινγηθή ζ έ ζ ε
ηεο αθήγεζεο ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηθέξεη ε παζνινγηθή δήιεηα.
Νρέστης: «Μέρεις τι απαίτηση είχα από σένα; Ώντί να διασύρεις το όνομά μου μεταξύ
Ώιγάλεω και Υυταλλείας να ρθεις εδώ θαρραλέα και να μου πεις: “Νρέστη, δεν
μπορώ πια να ζήσω μαζί σου!”»
Οένα: «Ξου θα πάει; Ζα στο πω κι αυτό…»
Δπνκέλσο, ε κ ε ι σ δ ί α πνπ αξρηθά θαίλεηαη απιψο λα ζπλέρεη ηελ θηικηθή ξνή,
ιεηηνπξγψληαο σο έλα ζηνηρείν νξηνζέηεζεο
αθήγεζεο,

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα θέξεη

έλα

ηεο θιεηζηήο θεηκεληθφηεηαο ηεο
ζεκειηψδεο

κήλπκα,

ην

νπνίν

ζπκππθλψλεη ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο αθήγεζεο.
Παξφια απηά, ν Οξέζηεο ζπλεηίδεηαη κφλν π ν ι χ πξνζσξηλά:
Οένα: «Γίδες τι γελοίος που είσαι; (…) Αίναμε ρεζίλι στα χωριά, γίναμε ρεζίλι στις πολιτείες,
στις υπηρέτριες, στους μουστακαλήδες… Θαι τι έγινε; Ρι συμπέρασμα έβγαλες;»
Νρέστης: «Γεε πως… Ξως… Γγώ το συμπέρασμα το έβγαλα! Ξως το Οενάκι μου, τιμή
και δόξα για το σπίτι μου!»
Οένα: «Θαι είσαι βέβαιος γι αυτό;»
Νρέστης: «Νρίστε;»
Οένα: « χι λέω… Γίσαι βέβαιος τώρα για μένα;»
Νρέστης: «Γεε πως… Ξως…»
Οένα: «Θαι που ξέρεις ενώ μαλλιοτραβιόσουνα εσύ στους Ώγίους Ζεοδώρους, τι έκανα εγώ
εδώ;»
Νρέστης: «Ώαα… Ώαα, Οένα… Οένα… Ώαα… Κην μου την ανάβεις πάλι! Άκουσε Οενάκι,
εδώ είδαμε και πάθαμε να τη σβήσουμε… Λα την ξανανάψουμε; Λα την
φουντώσουμε πάλι;»
γηα λα μαλαβξεί ακέζσο ηελ θ α ζ ή ι σ ζ ή ηνπ ζηελ παιηά ηνπ θαληαζίσζε, θαη κάιηζηα
κεγεζπζκέλε. Δπνκέλσο, ε π ξ ν ζ θ ν ξ ά ηεο γλψζεο φηη ε Ρέλα ηνπ είλαη πηζηή, δελ έρεη
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σο απνηέιεζκα παξά κφλν ην κπινθάξηζκα ηεο δηάζηαζεο ηεο επηζπκίαο.

ηελ

πξάμε, ν Οξέζηεο αληηζηέθεηαη ζηελ εξκελεία πνπ ηνπ δίλεηαη, ε νπνία ζηνρεχεη
ζηελ ξχζκηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζην αίζην ηέινο, φπσο ν ςπραλαιπφκελνο
αληηζηέθεηαη ζηνλ αλαιπηή ηνπ, θαη εκκέλεη ζηελ επηζπκία ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ
ζπλεπάγεηαη ηελ επηδείλσζε ησλ ζπκπησκάησλ, θαη έηζη ν Οξέζηεο νδεγείηαη ζε
παξαιήξεκα, θαζψο ηψξα βιέπεη νιφθιεξε παξέα κνπζηαθαιήδσλ ζπγθεληξσκέλε
έμσ απφ ην παξάζπξφ ηνπ.

1(γ).

Ρο αντικείμενο της ανάλυσης

Σίηινο ηαηλίαο: Δεζποινίρ Διεςθςνηήρ (αζπξφκαπξε)
ρξνλνινγία: 1964 (ρξόλνο ιόγνπ - ηζηνξηθή ζηηγκή / πεξίνδνο)
δηάξθεηα: 90 ιεπηά (ρξόλνο ιόγνπ - δηάξθεηα)
ζθελνζεζία: Νηίλνο Γεκφπνπινο
ζελάξην: Αζεκάθεο Γηαιακάο / Κψζηαο Πξεηεληέξεο
εηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικ

Πεξίιεςε:

ηελ ηαηλία, ε Λίια Βαζηιείνπ (Σδέλε Καξέδε), λεαξή πνιηηηθφο

κεραληθφο κε ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ θαη ιακπξή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε,
ηδηαίηεξα απζηεξή θαη ηππηθή, δηνξίδεηαη δηεπζχληξηα ζε κεγάιν ηερληθφ γξαθείν,
φπνπ γλσξίδεη ηνλ ππνκεραληθφ Αιέθν ακησηάθε (Αιέθνο Αιεμαλδξάθεο). Ζ Λίια,
ελψ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο ηεο είλαη ηδηαίηεξα θαηαξηηζκέλε θαη έκπεηξε,
εκθαλίδεηαη σο εληειψο άπεηξε ζηνλ έξσηα θαη ζηελ επηηέιεζε ηεο γπλαηθείαο ηεο
«θχζεο». Ο Αιέθνο, απελαληίαο, είλαη «γπλαηθάο», κε κεγάιε επηηπρία ζην ά ι ι ν
θ χ ι ν . Δθείλε ηνλ εξσηεχεηαη, α ι ι ά αηζζάλεηαη αλεπαξθήο, εμαηηίαο ηνπ φηη δελ
αληαπνθξίλεηαη θαζφινπ ζην θαλνληζηηθφ γπλαηθείν πξφηππν. Ζ εμαδέξθε ηεο,
Αζελά (Λίιε Παπαγηάλλε) αλαιακβάλεη λα ηελ βνεζήζεη λα «γίλεη γπλαίθα», δειαδή
λα ελζσκαηψζεη κε επηηπρία ην θ χ ι ν ηεο. Ο Αιέθνο, απελαληίαο, είλαη γνεηεπκέλνο
απφ ην γεγνλφο φηη ε Λίια δηαθέξεη απφ ηηο επηπφιαηεο γπλαίθεο πνπ είρε γλσξίζεη
κέρξη ηφηε, θαη πξνζπαζεί λα δηεπξχλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηεζε
πξνθεηκέλνπ λα ηελ εληππσζηάζεη. Δληνχηνηο, φπσο ππαγνξεχνπλ νη θπξίαξρεο
αθεγεκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο, κεηά απφ κηα ζεηξά ηζαθσκψλ, παξεμεγήζεσλ
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θαη απξφβιεπησλ θσκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε ηαηλία νδεγείηαη ζε επηπρή θαηάιεμε,
δειαδή ζηελ απνθάιπςε θαη παξαδνρή ηνπ ακνηβαίνπ ηνπο έξσηα.

2(γ).

Ν άξονας αντικειμένων
Χώξνο αληηθεηκεληθώλ αλαθεξνκέλσλ:

Ζ ηαηλία «Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο»

δηαδξακαηίδεηαη ζηελ Αζήλα ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 θαη σο εθ ηνχηνπ
κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηνλ ελ ιφγσ άμνλα φια ηα πιάλα ηεο πφιεο, ηα θηίζκαηά ηεο,
θαζψο θαη νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη ζε απηήλ θαζαπηή ή ζε επηκέξνπο ζπλνηθίεο θαη
πεξηνρέο ηεο, φπσο ι.ρ. ε παξαιηαθή δψλε θιπ. Απηφ γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα ιεθηηθά
αλαθεξφκελα ζηελ ηαηλία, θαζψο θαη απφ νξηζκέλα εμσηεξηθά πιάλα, παξφηη ε ηαηλία
ζηελ πιεηνλφηεηά ηεο δηαδξακαηίδεηαη ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο.
Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη ε Αζήλα ηελ δεθαεηία ηνπ 60 ραξαθηεξίδεηαη απφ
έληνλε αλνηθνδφκεζε θαη πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηεο ζε κνληέξλα επξσπατθή πφιε.
Ο θηλεκαηνγξαθηθφο αλαπαξαζηαζηαθφο ιφγνο ραξαθηεξίδεηαη, φπσο εχζηνρα
επηζεκαίλεη θαη ε Μαξία ηαζηλνπνχινπ, απφ ηνλ ζαπκαζκφ ηεο θάκεξαο κπξνζηά
ζηελ πνιπθαηνηθία, ηελ νηθνδνκή, ηα έξγα νδνπνηίαο θαη ηα δεκφζηα έξγα ελ γέλεη.125
Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε εληχπσζε απηή, νη «ιήςεηο απφ θάησ πξνο ηα πάλσ γηα λα
δνζεί ε αίζζεζε ηνπ χςνπο, θαζψο θαη νη δηάθνξεο εθδνρέο ηεο βφιηαο κε ην
απηνθίλεην ζε κηα απφ ηηο λέεο ιεσθφξνπο, ζπλήζσο ηελ παξαιηαθή ή ηελ πεξηνρή
ηεο Οκφλνηαο, ζθελέο απφ εκπνξηθνχο δξφκνπο ηεο πξσηλήο Αζήλαο πνπ ζθχδεη απφ
δσή, α ι ι ά θαη λπρηεξηλά πιάλα κε ηα θψηα πνπ αλαβνζβήλνπλ θαη ηα παλνξακίθ
πάλσ απφ ηελ Αζήλα πνπ φιν θαη κεγαιψλεη, δελ ιείπνπλ απφ θακηά ζρεδφλ ηαηλία –
αλάινγα κε ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο παξαγσγήο». 126
Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, κέζα απφ ηελ αθήγεζε μεπεδά κηα Αζήλα ιακπεξή κε
ζχγρξνλεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, δπλακηθή θαη ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε. Γελ
ιείπνπλ πιάλα απφ ην Αεξνδξφκην ηνπ Διιεληθνχ, ηελ θαθεηέξηα ηνπ αεξνιηκέλα κε
θφλην αεξνζθάθνο ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπνξίαο θαζψο θαη πιάλν απφ ηα γξαθεία
ηεο, πιάλα απφ ηνλ δξφκν πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηνπο έληνλνπο ξπζκνχο δσήο -νη νπνίνη
σζηφζν δελ αλαηξέπνπλ, α ι ι ά κάιινλ

απνηεινχλ ζεηηθφ ζρφιην ππέξ ηεο

αζηηθνπνίεζεο-, πιεζψξα αλαθνξψλ ζηελ αλνηθνδφκεζε ηεο πφιεο ζε ζπλδπαζκφ

Στασινόπουλου, Μ., «Τι γυρεύει... ό.π., σελ. 431.
Στο ίδιο., σελ. 431.
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κε κία ζεθάλο γπξηζκέλε ζε νηθνδνκή. 127 πγθεθξηκέλα παξαηεξνχκε ηελ αλέγεξζε
κεγάινπ θηηξίνπ, φπσο αθήλνπλ λα δηαθαλεί ηα ζεκέιηα, νη κεγάιεο θνιψλεο απφ
κπεηφλ θαη νη ζθαισζηέο, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζην
θηίζκα. Ζ νηθνδνκή βξίζθεηαη ζε εμνρηθή πεξηνρή ρακειήο δφκεζεο, γεγνλφο πνπ
ππνγξακκίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα ηεο αλαπηπζζφκελεο θαη δηεπξπλφκελεο
πφιεο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζην Πνιπηερλείν σο έλα ζχγρξνλν παλεπηζηεκηαθφ
ίδξπκα, φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ αλνηθνδφκεζε θαη ηα
δεκφζηα έξγα (θξάγκαηα, γέθπξεο, δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ). Ζ αλάπηπμε δελ αθνξά,
σζηφζν, κφλν ηελ πξσηεχνπζα.

ηελ ηαηλία γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά θαη ζηελ

αλέγεξζε ηνπ θξάγκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο θαζψο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα
ηεο ρψξαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην θηίζηκν ζρνιείσλ ζε φιε ηελ Διιάδα
(Μεζνιφγγη, Καζηνξηά, Άξγνο Οξεζηηθφλ, Ακχληαην), κέρξη ηελ παξακεζφξην
128

( νπθιί, Γεδιεαγαηο )

θαη κάιηζηα κε

επξσπατθνχ

ηχπνπ πξνδηαγξαθέο

(απνδπηήξηα, γπκλαζηήξηα, θεπάξην)! 129
Παξάιιεια, φκσο, ηνλίδεηαη θαη ν θνζκνπνιίηηθνο ραξαθηήξαο ηεο
πξσηεχνπζαο, κε πξνβνιή ηεο λπρηεξηλήο Αζήλαο κε πιάλα απφ ηα «Αζηέξηα» φπνπ
ηξαγνπδνχλ νη αδεξθέο Μπξφγεξ (δεκνθηιέο ληνπέην ηεο επνρήο) θαη αλαθνξέο ζην
«Hilton» κε θφλην ηελ θσηηζκέλε Αζήλα, ζηα night clubs θαη ηελ dolce vita θαζψο
επίζεο ζηηο ηαβέξλεο, ηα κπηιηάξδα θαη ηα θιίπεξ. Ζ Αζήλα εκθαλίδεηαη σο κηα πφιε
πνπ δελ θνηκάηαη πνηέ, κε ηα bars λα θιείλνπλ ζηηο επηά ή ηηο νθηψ ην πξσί. Ωζηφζν,
ε πφιε δελ θαινπεξλά κφλν ηε λχρηα. Αλαθέξνληαη, επίζεο, ηα εζηηαηφξηα φπνπ
κπνξεί λα θάεη θαλείο θνληά ζηελ ζάιαζζα ηα κεζεκέξηα θαη απεηθνλίδεηαη ζε
θάπνην

πιάλν

έλα

θαηάκεζην

δαραξνπιαζηείν, ππφδεηγκα ηεο

κνληέξλαο

αξρηηεθηνληθήο ηνπ 60. Βέβαηα, ππάξρεη θαη ην θαθελείν…
Δπίζεο γίλνληαη αλαθνξέο θαη ζε άιιεο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο εληφο θαη
εθηφο Διιάδνο. Μαζαίλνπκε φηη ην Ναχπιην απνηειεί δεκνθηιή πξννξηζκφ
εθδξνκψλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πξνβάιιεηαη ε ζρεηηθά λενπαγήο πξαθηηθή ηνπ
ηαμηδηνχ αλαςπρήο ζηα αλαπηπζζφκελα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. Πιεξνθνξνχκαζηε

12/

Άλλωστε, «εκείνος ο τομέας ο οποίος αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά της εκβιομηχάνισης της δεκαετίας
του '50 και του '60, με τη μορφή που πήρε αυτή στην Ελλάδα, ήταν ο τομέας των κατασκευών»
(Δημήτρης Χαραλάμπης, Στρατός και Πολιτική Εξουσία: η δομή της εξουσίας στην μετεμφυλιακή
Ελλάδα, Εξάντας, Αθήνα 1985, σελ. 84).
128
Ο όρμος της Αλεξανδρούπολης.
129
«Η οικοδομική κίνηση αρχίζει να επεκτείνεται στην επαρχία στη δεκαετία του '60 και κυρίως στη
δεκαετία του '70. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν τα απαραίτητα κεφάλαια στις περισσότερες περιοχές εκτός
Αθηνών, ώστε να προωθήσουν την κατασκευαστική κίνηση» {Στο ίδιο, σελ. 85).
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επίζεο φηη ην Μεζνιφγγη έρεη πγξαζία, ελψ ην

νπθιί εμαηξεηηθφ θιίκα θαη φηη ε

Μαθεδνλία δηαζέηεη «κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά»! Δπηπιένλ αλαθέξεηαη ν Ηζζκφο
ηεο Κνξίλζνπ θαη ην ελδερφκελν εθεί λα θνιιήζεη θάπνην πινίν απφ αδεμηφηεηα ηνπ
θαπεηάληνπ. ην Λνλδίλν κπνξεί λα θάλεη θαλείο αλψηεξεο (κεηαπηπρηαθέο) ζπνπδέο
νη νπνίεο απνιακβάλνπλ π ς ε ι φ θχξνο, κε πςειφ, σζηφζν, θφζηνο. Ζ πξσηεχνπζα
ηνπ Ληβάλνπ, Βεξπηφο θεκίδεηαη γηα ηα θακπαξέ θαη ηα θαδίλν, ε Διβεηία απνηειεί
ζέξεηξν φπνπ απνιακβάλνπλ ηελ μεθνχξαζή ηνπο νη κεγαιναζηηθέο ηάμεηο, ε Ρσζία
βξίζθεηαη ζηελ πξσηνπνξία ζηελ θαηαζθεπή πξνθάη θηηξίσλ, ζηελ Ακεξηθή
παξάγνληαη ηα θαιχηεξα ηζηγάξα, ε κπζηηθή ππεξεζία ηεο Αγγιίαο είλαη ε
Intelligence Service -γεγνλφο ην νπνίν ππελζπκίδεη ην ςπρξνπνιεκηθφ θιίκα ηεο
επνρήο- θαη ε δηαθνξά ψξαο κεηαμχ Αζήλαο θαη Λνλδίλνπ είλαη 2 ψξεο. Δπηπιένλ,
γίλεηαη αλαθνξά ζηε Ρψκε θαη ζηε θάια ηνπ Μηιάλνπ.
Πνιηηηζκηθά ζηνηρεία: Σα ζηνηρεία απηνχ ηνπ ππνάμνλα ζπλζέηνπλ ην
πνιηηηζκηθφ ζπκθξαδφκελν ηεο αθήγεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ φια φζα πεξηβάιινπλ,
ζπγθξνηνχλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ.
απηφ ην πιαίζην, απνθαιππηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ζθηαγξάθεζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ρσξνρξνληθήο ζπγθπξίαο καο παξέρεη ε κφδα θαη ε θαηαλάισζε ή/θαη
ρξήζε θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ 130 ζε ζπλδπαζκφ κε ζπγθεθξηκέλεο θαζεκεξηλέο
πξαθηηθέο. Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη νη γπλαίθεο θνξνχλ -ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο
κφδαο ηεο επνρήο- θνξέκαηα ή θνχζηεο ησλ νπνίσλ ην κήθνο θηάλεη θάησ απφ ην
γφλαην, ή ελίνηε ζηελά παληειφληα capri, κφδα ηελ νπνία ιάλζαξε ε Γαιιίδα ζηαξ
ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ Brigitte Bardot, κπινχδεο ή πνπθάκηζα ζε ζηελή γξακκή θαη
παπνχηζηα κε ζρεηηθά ιεπηά, κεηξίνπ χςνπο ηαθνχληα. Δπηπιένλ, καζαίλνπκε φηη ε
κνδίζηξα δνπιεχεη ζην αηειηέ θαη έξρεηαη ζην ζπίηη γηα ην πξνβάξηζκα ησλ ξνχρσλ
θαη φηη ην λα δψζεη θαλείο θηινδψξεκα ζηελ θνπέια πνπ ζα έξζεη γηα ηελ πξφβα,
ζεσξείηαη «γπλαηθεία» ππφζεζε. Έλα ηέηνην θηινδψξεκα είλαη πεξίπνπ έλα
130

Γελ είλαη ηπραίν φηη αθφκε θαη απφ έλα ζηαηηθφ πιάλν ή ηελ δηαθήκηζε ελφο πξντφληνο κπνξνχκε
λα πξνζδηνξίζνπκε κε ζρεηηθή επθνιία ηελ ρξνληθή πεξίνδν ιήςεο ηνπο απφ γλσξίζκαηα φπσο ην
ληχζηκν, ην ρηέληζκα, ην βάςηκν θαη ηελ αηζζεηηθή ελ γέλεη, ε νπνία, σζηφζν, δελ πεξηνξίδεηαη ζηα
πξφζσπα θαζαπηά, α ι ι ά επεθηείλεηαη ζην ζηήζηκν ηνπ πιάλνπ ή ην layout ηεο θσηνγξαθίαο, ην
ρξψκα, ηελ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο -ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηεο επνρήο-, ηα
ηππνγξαθηθά ζηνηρεία θαη θπζηθά ην πεξηερφκελν ηεο γξαθήο εθφζνλ πεξηιακβάλεηαη γξαπηφ θείκελν
θ.ν.θ. ι α απηά ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγνχλ σο «ζεκεία» θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν αλαπαξηζηνχλ, ή αιιηψο
«κηιάλε» γηα ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ζπκθξαδφκελν ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ πξντφλ. Δθηφο, φκσο, απφ
ηα κεκνλσκέλα πιηθά δεδνκέλα πνπ παξέρεη κία αλαπαξάζηαζε (θσηνγξαθηθή, θηικηθή θιπ),
παξαηεξνχκε φηη γεληθφηεξα «θάζε επνρή έρεη θαηά θάπνην ηξφπν, ην δηθφ ηεο πθνιφγην, ην δηθφ ηεο
πθηθφ πνξηξέην» (Α.-.Η.Γ. Μεηαμάο, Πξνεηζαγσγηθά γηα ηνλ πνιηηηθό ιόγν: δεθαηέζζεξα καζήκαηα γηα
ην ζηπι (ηξίηε έθδνζε), άθθνπιαο, Αζήλα, 2001, ζ ε ι . 250), πνπ καο επηηξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε ην
ρξνληθφ πιαίζην ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε ζπγθεθξηκέλε απεηθφληζε.
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πελεληαξάθη (κηζή δξαρκή).

131

Σα θνξέκαηα πνπ ζα ξάςνπλ νη γπλαίθεο, ηα βξίζθνπλ

ζηα «θηγνπξίληα» (πεξηνδηθά) φπσο π.ρ. ε Διιελίδα,

φπνπ ηα επηδεηθλχνπλ ηα

«καλεθέλ». Δθηφο απφ ην ληχζηκν, ε επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ αθνξά θαη ηελ θφκκσζε.
πρλά νη γπλαίθεο έρνπλ πεξίηερλα ρηελίζκαηα απφ ην θνκκσηήξην, κε ηα καιιηά
πηαζκέλα «κπαλάλα» ή ζε παξεκθεξέο ρηέληζκα, ζεθσκέλα ς ε ι ά θαη κε πνιχ φγθν.
Δπίζεο, νξηζκέλεο ηα βάθνπλ μαλζά «πιαηηλέ». Γηα ηηο βξαδηλέο ηνπο εκθαλίζεηο
θνξνχλ ηνπξκπάλ ή ζηνιίδνπλ ηα πηαζκέλα καιιηά κε θάπνην ινπινχδη, ελψ γίλεηαη
επαλεηιεκκέλα αλαθνξά ζην θνκκσηήξην θαη ηελ πξαθηηθή ηνχ λα έξρεηαη ε
θνκκψηξηα ζην ζπίηη.
Οη άληξεο, ηφζν ζηελ δνπιεηά, φζν θαη ζηνλ ειεχζεξν

ρξφλν ηνπο

θπθινθνξνχλ κε θνζηνχκη. Αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θνξνχλ γξαβάηα ή/θαη
καληίιη ή κπνπηνληέξα ζην πέην θαη θαπέιν. Έλα αλδξηθφ αμεζνπάξ πνπ ιεηηνπξγεί
θαη σο ζχκβνιν κεγαιναζηηθήο πξνέιεπζεο είλαη ηα δεξκάηηλα γάληηα νδήγεζεο.
Δπίζεο έρεη ελδηαθέξνλ φηη νη άλδξεο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ καιιηά θνληνθνπξεκέλα
θαη ηαθηηθά θαη ην θνχξεκα θαη ην μχξηζκα γίλνληαη παξαδνζηαθά ζηνλ κπαξκπέξε.
Οη δπηηθνί «λεσηεξηζκνί» δελ έρνπλ επεξεάζεη αθφκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
απεηθνλίδνληαη νη άλδξεο ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν. Απηφ πνπ, σζηφζν, έρεη ηελ
κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ν ζαθήο θαη ξεηφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηα αλδξηθά θαη
ηα γπλαηθεία ελδχκαηα θαη ε απνπζία ηνπ πξφρεηξνπ-ζπνξ ληπζίκαηνο κε jeans ή
αζιεηηθά παπνχηζηα, κε απνηέιεζκα ε κφδα λα ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ «ζειπθφηεηα» ή
ηνλ «αλδξηζκφ» αληίζηνηρα, θαη λα ζπγθξνηεί έλα ζαθέο θαη αξθεηά αλειαζηηθφ
ζπκβνιηθφ φξην αλάκεζα ζηα θχια.
Σν θάπληζκα παξνπζηάδεηαη σο κία πνιχ δηαδεδνκέλε ζπλήζεηα, φρη κφλν γηα
ηνπο άλδξεο, α ι ι ά θαη γηα νξηζκέλεο γπλαίθεο, φκσο ζεσξείηαη αγέλεηα ελψπηνλ
πξντζηακέλσλ ή αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Ωζηφζν, νη άληξεο ζπλήζσο θαπλίδνπλ
ηζηγάξα θαζεηίλα, ε νπνία βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ζηελ εζσηεξηθή ηζέπε ηνπ
ζαθαθηνχ καδί κε ηα ζπίξηα, ελψ νη γπλαίθεο θαπλίδνπλ κφλν απφ παθέην. Άιινηε
θαπλίδνπλ παθέην θαη νη άλδξεο, ην νπνίν είλαη πην πνιχ ηεο κφδαο. Πην δεκνθηιή
είλαη ηα ακεξηθάληθα ηζηγάξα (ηα νπνία είλαη πην αθξηβά, ίζσο θαη πην δπζεχξεηα).
Μεηαμχ αλδξψλ ζπλεζίδεηαη ην θέξαζκα ηνπ ηζηγάξνπ. Οη άλδξεο κεγαιναζηηθήο
ηάμεο θαπλίδνπλ πνχξν. Ζ θαηαλάισζε νηλνπλεπκαησδψλ απνηειεί επίζεο πξαθηηθή
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Δλδεηθηηθά αλαθέξσ φηη ηελ ίδηα πεξίπνπ επνρή έλα δεπγάξη λάηινλ θάιηζεο θφζηηδε 35 δξρ. (απφ
δηαθήκηζε γηα ηηο θάιηζεο Bas d or ζην πεξηνδηθφ Γπλαίθα / Σεύρνο 382, επηέκβξηνο 1964) θαη έλα
ηεγάλη PYREX κε ιαβή, 120 δξρ. (πεξηνδηθφ Δηθόλεο / Σεύρνο 532, Γεθέκβξηνο 1965).
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πνπ πηνζεηείηαη θαη απφ ηα δχν θχια θαηά ηελ βξαδηλή δηαζθέδαζε ζηα κπαξ, ηα
θέληξα ή ηα πάξηη. Σα πνηά πνπ αλαθέξνληαη είλαη πξσηίζησο ην νπίζθη (ζθέην ή κε
ζφδα), α ι ι ά θαη ε βφηθα κε ρπκφ ληνκάηαο («tomato juice» αγγιηζηί, φπσο ηνλ
απνθαινχλ νη πξσηαγσληζηέο) ή ζθέηε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηζνπγθξίζκαηνο
πξνηηκάηαη ε έθθξαζε «τσιν-τσιν».
Άιισζηε είλαη αξθεηέο νη μεληθέο εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, φρη κφλν
απφ ηα αγγιηθά («εγγλέζικα»), α ι ι ά θαη απφ ηα ηηαιηθά (ciao, dolce vita, arrivederci
Roma, signore θιπ) θαη ηα γαιιηθά (coup de peigne). Γεληθφηεξα ε εθκάζεζε μέλσλ
γισζζψλ παξνπζηάδεηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ άξηηα επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε,
ελψ ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ απνηειεί ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηεο λεφηεξεο
γεληάο. Ζ εθκάζεζε γισζζψλ

πξνθαλψο θαη είλαη νχησο ή άιισο ηαμηθά

πξνζδηνξηζκέλε, σζηφζν απηφ ηζρχεη πνιχ πην έληνλα ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο.
Δλδεηθηηθή σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάδνπκε είλαη θαη ε αξρηηεθηνληθή, ν
εζσηεξηθφο δηάθνζκνο θαη ε δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ φπνπ εθηπιίζζεηαη ε δξάζε.
πγθεθξηκέλα, νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη αζηηθψλ ζπηηηψλ απνδίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηελ
έθηαζε ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο. Αληηιακβαλφκαζηε,
δειαδή, πσο νη δηαδηθαζίεο απηέο δελ δηεμάγνληαη κνλνζήκαληα, α ι ι ά παξνπζηάδνπλ
κηα εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε, αλαπαξάγνληαο κε αθξίβεηα ηηο πνηθίιεο ηαμηθέο
απνρξψζεηο. Σν ζπίηη φπνπ θαηνηθεί ε πξσηαγσλίζηξηα132 έρεη δηαθφζκεζε κνληέξλαο
αζηηθήο θαηνηθίαο (κε αλάινγα έπηπια θαη νηθνζπζθεπέο, έπηπια βεξάληαο
«θεξθνξδέ», ηδάθη, γξαθείν, κνληέξλν κπάλην θιπ). Αληίζηνηρε εηθφλα παξνπζηάδνπλ
ηα γξαθεία ηεο ηερληθήο εηαηξίαο πνπ παξέρνπλ έλα ζχγρξνλν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ.
ην θφλην ησλ εθάζηνηε ρψξσλ δηαθξίλνληαη θιαζέξ, ξνιά κε ζρέδηα, θαη πάλσ ζηα
γξαθεία ηειέθσλα, βηβιία, έληππα, ζρέδηα, γξαθηθή χ ι ε , αλαπαξηζηψληαο ην
πεξηβάιινλ κηαο πνιπάζρνιεο εηαηξίαο.
Αθφκε πην πνιπηειήο εκθαλίδεηαη ε θαηνηθία ηνπ Ναπάξρνπ (Γεκήηξεο
Νηθνιαΐδεο), ν νπνίνο θαηνηθεί ζε βίια κε θήπν. Ζ δηαθφζκεζε ηνπ ζπηηηνχ είλαη
θιαζηθή, κε αθξηβά έπηπια, θνιψλεο, ςεπδνξνθέο θαη βαξηέο θνπξηίλεο. Απελαληίαο,
ην ζπίηη ηνπ Αιέθνπ είλαη έλα δηακέξηζκα (αξθεηά κεγάιν, σζηφζν) κε πην
«παξαδνζηαθή» δηαθφζκεζε κε ινπινπδάηνπο θαλαπέδεο, παιηνκνδίηηθα έπηπια θαη
θάδξα ζηνπο ηνίρνπο. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ζπηηηνχ απνπλέεη έλαλ κηθξναζηηθφ ηξφπν
132

πσο πξναλαθέξσ, ην δηακέξηζκα ηεο Λίιαο, ην ζπίηη ηνπ Ναπάξρνπ, ε κεραλή ηνπ Αιέθνπ θ.ν.θ.,
ππάξρνπλ ζη΄ αιήζεηα σο πιηθά αληηθείκελα, απιψο πξνθαλψο θαη δελ αλήθνπλ ζηελ Λίια, ηνλ
Ναχαξρν ή ηνλ Αιέθν πνπ είλαη θαληαζηηθά πξφζσπα, α ι ι ά ζε θάπνηνλ άιινλ, έμσ απφ ηελ
κπζνπιαζηηθή αθήγεζε θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν αλαθέξνληαη εδψ, ζηνλ άμνλα αληηθεηκέλσλ.
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δσήο, σζηφζν απηή ε εηθφλα δελ νινθιεξψλεηαη πιήξσο, θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγέζνπο
ηνπ δηακεξίζκαηνο. Δπίζεο, ν Αιέθνο δηαζέηεη δηθφ ηνπ κεηαθνξηθφ κέζν
(κνηνζηθιέηα), ε νπνία φκσο θαη πάιη ζπκππθλψλεη έλα ηαμηθφ ζρφιην ζην πιαίζην
ηνπ ηξίπηπρνπ: πνιπηειέο απηνθίλεην (ηνπ Ναπάξρνπ), απιφ Η.Υ. (ηνπ παηέξα ηεο
Λίιαο) θαη κνηνζηθιέηα (ηνπ Αιέθνπ), ε νπνία κάιηζηα εκθαλίδεηαη λα ραιάεη.
Υαξαθηεξηζηηθά είλαη θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ζεζκνχο, ζηηο
ζπλήζεηεο, ηηο θνηλέο παξαδνρέο θαη ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ησλ αλζξψπσλ: ην
πειαηεηαθφ ζχζηεκα, φηη ε εξγάζηκε εβδνκάδα αξηζκεί έμη εκέξεο, φηη ην
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ην δεκνηηθφ, ην γπκλάζην (εμαηάμην) θαη ην
Παλεπηζηήκην, ελψ νη αλψηεξεο ζπνπδέο (κεηαπηπρηαθά) γίλνληαη ζην εμσηεξηθφ.
Παξάιιεια αλαθέξεηαη ε χπαξμε ζρνιείσλ ζειέσλ, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ
χπαξμε δηαθξηηψλ θαηά θ χ ι α εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Δπηπιένλ, ηνλίδεηαη ε
πξσηνθαζεδξία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη δηπισκαηνχρνη ηνπ
Πνιπηερλείνπ

θαη ν

ηαηξηθφο

θιάδνο

απνιακβάλνπλ

ηδηαίηεξνπ

θχξνπο.

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο ην γεγνλφο ηεο ζπλάξζξσζεο παλεπηζηεκηαθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ θαηεζηεκέλνπ. Έηζη, κέζα απφ ηελ αθήγεζε πξνβάιιεηαη σο απνιχησο
θπζηνινγηθφ ην φηη ν κφληκνο δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο είλαη θαη θαζεγεηήο
παλεπηζηεκίνπ, ν νπνίνο κάιηζηα αθήλεη ηελ αγαπεκέλε ηνπ θνηηήηξηα σο
αληηθαηαζηάηξηά ηνπ.
Αλαθέξεηαη επίζεο φηη ην

αββαηφβξαδν ν θφζκνο βγαίλεη έμσ θαη πάεη

εθδξνκή ζηηο αξγίεο, φηη δελ είλαη πξέπνλ λα ηειεθσλεί θαλείο κεηά απφ κηα
νξηζκέλε ψξα γηα δεηήκαηα ππεξεζηαθά, φηη ε ππεξέηξηα νθείιεη λα αλνίγεη ηελ
πφξηα, φηη «ε κάλα είλαη ην ηεξφηεξν πξάγκα ζηνλ θφζκν». Δπίζεο γίλεηαη ιφγνο γηα
ηελ πξαθηηθή ηεο θαληάδαο, ηνλ «ρνξφ ηνπ Ζζαΐα», ην φηη θαηά ηελ θαζέιθπζε
πινίνπ είζηζηαη λα ζπάεη θαλείο έλα κπνπθάιη ζακπάληα ζηελ θνππαζηή, φηη ν ξφινο
ηεο γπλαίθαο είλαη λα μέξεη απφ κφδα, θνπο-θνπο (θνζκηθά θνπηζνκπνιηά), θνπκ-θαλ
(παηρλίδη ζηα ραξηηά), ράιη-γθάιη (ρνξφο) θαη φηη αλ δελ πεξηπνηείηαη ηνλ εαπηφ ηεο
θηλδπλεχεη λα «κείλεη ζην ξάθη», φηη φπνηνο/α ληχλεηαη κε ηελ ηειεπηαία ιέμε ηεο
κφδαο, ληχλεηαη «ζαλ θηγνπξίλη», θαζψο θαη φηη ηα θνξέκαηα κε απνθαιππηηθφ
ληεθνιηέ (πξνθαλψο φηαλ ηα θνξνχλ νη γπλαίθεο), φπσο άιισζηε ηα λάδηα, νη
ηζαρπηληέο θαη νη γιχθεο ηξειαίλνπλ ηνπο άλδξεο, φηη νη άλδξεο γηα λα μεπιχλνπλ ηελ
πξνζβνιή παίδνπλ μχιν, φρη φκσο ζε μέλν ζπίηη, α ι ι ά ζηνλ δξφκν, ελψ νη γπλαίθεο
πνπ έρνπλ δηαθνξέο καιιηνηξαβηνχληαη, φηη νη δηαδεπγκέλεο γπλαίθεο παίξλνπλ
δηαηξνθή, φηη κία γπλαίθα πνπ ζθέθηεηαη ην κέιινλ ηεο παληξεχεηαη θάπνηνλ κε
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κεηνρέο, ιεθηά, κεηξεηά, αθίλεηα, αθφκε θαη αλ απηφο έρεη ψξηκε ειηθία, φηη ν
γακπξφο πξέπεη λα δεηήζεη ην ρέξη ηεο λχθεο απφ ηνλ παηέξα ή απφ ηνλ θνληηλφηεξν
ελ δσή αξζεληθφ ζπγγελή (ζείνο θιπ), φηη ν άλδξαο κπνξεί λα ξίμεη ζηελ γπλαίθα έλα
«κπεξληάθη» γηα λα βάιεη κπαιφ ή έζησ λα ηεο βάιεη «θαη ηα δπν πφδηα ζε έλα
παπνχηζη», φηη εθηίζεηαη ζηνλ θφζκν κία θνπέια φηαλ δηαηεξεί γηα πνιχ θαηξφ δεζκφ,
δίρσο λα δηαθαίλεηαη ε πξννπηηθή λνκηκνπνίεζεο ηεο ζρέζεο, φηη παξφηη είλαη
ελήιηθνο ν γηνο, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη αλχπαληξνο, εμαθνινπζεί λα ηνλ θξνληίδεη ε
κεηέξα ηνπ, φηη φπνηνο/α έρεη γξίπε «θφβεη» βεληνχδεο. Δπίζεο, φπνηνο/α δηαηαξάζζεη
ηελ ηάμε πεξλάεη ηελ λχρηα ζην απηφθσξν, ελψ αλ θαλείο παξθάξεη παξάλνκα,
παίξλεη ην απηνθίλεην ν γεξαλφο. Δπηπιένλ πξνβάιιεηαη σο αζηηθή ζπλήζεηα ην
δπηηθνχ ηχπνπ πξσηλφ θαη ε θαηαλάισζε θξνπαζάλ θαη Nescafe θαη σο επηζπκία ην
ρηίζηκν κηαο «βηιίηζαο». Σέινο, θαζψο δελ είλαη δεδνκέλν φηη θάζε θαηνηθία δηαζέηεη
δηθφ ηεο ηειέθσλν, είλαη ζχλεζεο ν θφζκνο λα ηειεθσλεί απφ ην πεξίπηεξν ηεο
γεηηνληάο.
Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ επίζεο νη αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο
ηδενινγίεο, νη νπνίεο εκκέζσο (θαη πνιχ ακβιπκκέλα) καο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα
ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο. 133 Θπκίδσ φηη ηνλ θαηξφ πνπ γπξίζηεθε ε ηαηλία
ζηελ θπβέξλεζε βξηζθφηαλ ε Έλσζε Κέληξνπ, κε πξσζππνπξγφ ηνλ Γ. Παπαλδξένπ,
θφκκα ην νπνίν αλ θαη αληηκαρφηαλ ζζελαξά ηνλ «θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν», ήηαλ
ζαθψο πην κεηξηνπαζέο απφ ηελ ΔΡΔ θαηά ηξφπν, ψζηε λα κηιάκε γηα κηα ζρεηηθή, αλ
θαη βξαρχβηα, θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Καηά ζπλέπεηα, φπσο
επηζεκαίλεη ε Γειβεξνχδε ζε ζρεηηθφ άξζξν 1 3 4 , ηελ επνρή απηή (ζηα κέζα ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 60) πξφζσπα αξηζηεξψλ μαλαεκθαλίδνληαη ζηηο ειιεληθέο ηαηλίεο.
« πλήζσο», ππνγξακκίδεη, «πξφθεηηαη γηα ζχληνκνπο ξφινπο, έλα γξήγνξν πέξαζκα
θαη έλα εμίζνπ γξήγνξν ζρφιην, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνθαηάιεςε κε ηελ νπνία
αληηκεησπίδεη ν αξηζηεξφο ηηο ελέξγεηεο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θεθαιαίνπ».

ηελ

πξάμε, ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο ρψξαο ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πφισζε ησλ
πνιηηηθψλ κεηψπσλ πνπ παξάγεη έλαλ αθξαίν δπτζκφ, ν νπνίνο νπζηαζηηθά δελ
εδξαηψλεηαη ζηελ ζεσξεηηθή δηάζηαζε απφςεσλ κε φξνπο πνιηηηθνχο, α ι ι ά .
ζεκειηψλεηαη ζηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζε «εκάο» θαη ηνπο «άιινπο». Ζ δηάζηαζε
απηή αλαπαξίζηαηαη κέζα απφ κία ραξαθηεξηζηηθή νξνινγία απφ ην «νπινζηάζην»
133

Παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα ηδενινγηθφ, ην αλαθέξσ εδψ, ζηνλ άμνλα αληηθεηκέλσλ, ππφ
ηελ έλλνηα φηη απνηειεί ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ δεδνκέλν ηεο επνρήο.
134
Δ. Γειβεξνχδε, «Ζ πνιηηηθή ζηηο θσκσδίεο ηνπ Διιεληθνχ Κηλεκαηνγξάθνπ, 1948-1969», ζην
Οπηηθναθνπζηηθή Κνπιηνύξα… ό.π., ζ ε ι . 141.
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ηεο αξηζηεξάο –ξφινο ηεο αξηζηεξάο, πινπηνθξαηία, αγψλαο, ιατθή θηλεηνπνίεζε,
«θηλέδνο», ην θεληξηθφ άξζξν ηεο Απγήο- πνπ ζπγθξνηείηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ην
θαζεζηψο ηεο δεμηάο, κηα αληηδηαζηνιή ακβιπκκέλε ππφ ην πξίζκα ηεο «ιήζεο» θαη
ηεο «ζπλχπαξμεο»

(βιέπνπκε, δειαδή, φηη ν «πξνπνιεκηθφο

θνκκνπληζηήο»

ζπγθξνηείηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ κεηξηνπαζή «δεμηφ»). Βαζηθφ ζεκείν
δηαθνξνπνίεζεο ηνπ αξηζηεξνχ απφ ηνπο άιινπο, πνιχ ζσζηά παξαηεξεί

ε

Γειβεξνχδε, είλαη, ινηπφλ, ν ιφγνο ηνπ. Οη αξηζηεξνί «κηινχλ δηαθνξεηηθά, είλαη
δηαθνξεηηθνί θαη ζπρλά αθαηαλφεηνη».

135

Ζ κπζνπιαζηηθή αθήγεζε καο δίλεη επηπιένλ κία εηθφλα γηα ηνπο ξπζκνχο θαη
ηα ηξαγνχδηα ηνπ ζπξκνχ, α ι ι ά θαη ζηνηρείσλ ηεο ιατθήο ή ηεο ινγνηερληθήο
παξάδνζεο. Μαζαίλνπκε, έηζη, φηη ηεο κφδαο είλαη ε κπφζα-λφβα, ην ηνπίζη, ην ράιηγθάιη φπσο θαη ηα θνζκηθά κπνπδνχθηα («Αζηέξηα») θαζψο θαη φηη νη αδεξθέο
Μπξφγεξ απνηεινχζαλ δηάζεκν ληνπέην ηεο επνρήο. Δπίζεο ζε θάπνηα ζεθάλο
αθνχγνληαη ην « νπξσκέλνο ζα’ ξζσ πάιη…» (Γηάλλεο Παπατσάλλνπ), «Σξία παηδηά
βνιηώηηθα…» (δεκνηηθφ) θαη «It’s a long way to Tipereri…» (παξαδνζηαθφ ηξιαλδηθφ
ηξαγνχδη).
Γίλνληαη επίζεο αλαθνξέο ζε δηάζεκα ινγνηερληθά έξγα -έλαο απφ ηνπο
πξσηαγσληζηέο απαγγέιιεη ην πνίεκα «…ηελ είδα ςεο αξγά, πνπ κπήθε ζηε
βαξθνύια θαη πάεη ζηελ μεληηηά…» (απφ ην πνίεκα «Ξαλζή», Γ.

νισκφο, ην νπνίν

έρεη γίλεη θαη πνιχ γλσζηφ ηξαγνχδη)- ή ζε δηάζεκεο αξραίεο ξήζεηο -«γεξάζθσ αεί
δηδαζθόκελνο» ( σθξάηεο), «νπ παληόο πιεηλ εο Κόξηλζνλ»136 -, ζε ηζηνξηθνχο
ραξαθηήξεο ή γεγνλφηα -αλαθέξνληαη νη κνλνκαρίεο ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ, νη
«ειεχζεξνη πνιηνξθεκέλνη» θαη φηη ν Κηνπηαρήο ρξεηάζηεθε έλαλ ρξφλν γηα λα
θαηαιάβεη ην Μεζνιφγγη- θαη ζε πξφζσπα ηεο νξζνδνμίαο -Άγηνο Νηθφιαο ν
ζαιαζζηλφο- θαη απνζπάζκαηα απφ ηηο Γξαθέο -«νπθ επ’ άξηoλ κόλνλ δήζεηαη
άλζξσπνο» -.
Χξόλνο αληηθεηκεληθώλ αλαθεξνκέλσλ:

πσο εχθνια κπνξεί λα παξαηεξήζεη

θαλείο απφ ην πνιηηηζκηθφ ζπκθξαδφκελν, είλαη θαλεξφ φηη ε αθήγεζε ηνπνζεηείηαη
ζηελ δεθαεηία ηνπ 60. Δπίζεο, θάπνηεο αλαθνξέο ζηηο ηδενινγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ

'^ Στο ίδιο, σελ. 141.
Η ακμή της Κορίνθου έφτασε στο αποκορύφωμα της τον 8ο, 7ο και το μεγαλύτερο μέρος του 6ου
π.Χ. αιώνα. Σ' αυτούς τους αιώνες ήταν μια από τις πλουσιότερες πόλεις του κόσμου και η χλιδή της
έμεινε παροιμιώδης. Για αυτό τον λόγο δεν ήταν εφικτό για τον καθένα να την επισκεφτεί.
Μεταφορικά η φράση χρησιμοποιείται για να δηλώσει ότι δεν μπορεί ο καθένας να διεκπεραιώσει ένα
δύσκολο έργο.
136
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εξψσλ, θαη κάιηζηα ζε έλα θηιειεχζεξν, ηξφπνλ ηηλά πιαίζην,
πεξίνδν

1963-1967, ε

137

παξαπέκπνπλ ζηελ

νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κία αλάπαπια πξνο ην

δεκνθξαηηθφηεξν -ηνπιάρηζηνλ κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο-, θαη σο εθ ηνχηνπ
κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ε αθήγεζε ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ ζην παξφλ ησλ
γπξηζκάησλ ηεο ηαηλίαο, δειαδή ην έηνο 1964. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ ζπγθεθξηκέλε
κπζνπιαζηηθή αθήγεζε, ν ρξόλνο αλαθεξνκέλσλ

(σο ρξνλνινγηθή πεξίνδνο) θαη ν
138

ρξόλνο ιόγνπ (σο ρξνλνινγηθή πεξίνδνο) κπνξεί λα ζεσξεζεί θνηλφο.

Δπηπιένλ,

ηφζν απφ ηελ ελδπκαζία ησλ εζνπνηψλ θαη θάπνηα εμσηεξηθά πιάλα, φζν θαη απφ
θάπνηεο αλαθνξέο (φηη είλαη ε επνρή πνπ ηα ρακνκήιηα θπηξψλνπλ ζηα νηθφπεδα)
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη είλαη άλνημε. Ζ δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ

αλαθεξνκέλσλ

σο δηάξθεηαο (ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε αθήγεζε), θξίλνληαο απφ ηα
ζπκθξαδφκελα πξέπεη λα είλαη έλαο κε δχν κήλεο.

3(γ).

Ν άξονας τρόπων εκφοράς

α) εμσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο:
(i)

Ζ ηαηλία «Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο»139 (1964) ηνπ Νηίλνπ Γεκφπνπινπ ππήξμε

ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηελ επνρή ηεο θαη εμαθνινπζεί αθφκε θαη ζήκεξα λα είλαη κία
απφ ηηο αγαπεκέλεο ειιεληθέο ηαηλίεο ηνπ ζχγρξνλνπ θνηλνχ, θξίλνληαο απφ ηελ
ηειενπηηθή δψλε ζηελ νπνία πξνβάιιεηαη, ηελ ζπρλφηεηα πξνβνιήο ηεο, θαζψο θαη
απφ ηα π ς ε ι ά πνζνζηά ηειεζέαζεο πνπ ζεκεηψλεη, παξφιν πνπ ε

ειιεληθή

ηειεφξαζε ηελ επαλαιακβάλεη ηαθηηθά. Πξφθεηηαη γηα θνκεληί, ε νπνία απνηειεί
δηαζθεπή ηεο νκψλπκεο ζεαηξηθήο θσκσδίαο ησλ Αζεκάθε Γηαιακά θαη Κψζηα
Πξεηεληέξε.

ε κία επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπλερή πνζνηηθή αχμεζε ηελ

θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο (82 ηαηλίεο ην 1962-63, 88 ην 1963-64, 95 ην 196465) 1 4 0 , ε νπνία σζηφζν έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ
ηαηληψλ ηφζν απφ δεκηνπξγηθήο, φζν θαη απφ ηερληθήο άπνςεο, ν Γεκφπνπινο

137

κυρ-ΐασίλης: «Ώυτές είναι οι ιδεολογικές μου πεποιθήσεις!» (ν θνκκνπληζηήο θιεηήξαο ηεο
εηαηξίαο ζηνλ δεμηφ πξντζηάκελφ ηνπ)
κος Αεωργιάδης (δηεπζπληήο): «Ρις σέβομαι!»
138
Κ. Γνμηάδεο, Ηδενινγία θαη …, ό.π., ζ ε ι . 47.
139
Γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία βι. επίζεο ην άξζξν ηεο Αζελάο Καξηάινπ “Gender, Professional and
Class Identities in Miss Director and Modern Cinderella”, Journal of Modern Greek Studies, 18:1
(Μάηνο 2000), ζ ε ι . 105-118 θαζψο θαη εθείλν ηεο Μαξίαο Παξαδείζε, «Ζ Γπλαίθα ζηελ Διιεληθή
Κνκεληί», Οπηηθναθνπζηηθή Κνπιηνύξα… ό.π., ζ ε ι . 113-128.
140
Γ. νιδάηνο, Έλαο αηώλαο Διιεληθόο Κηλεκαηνγξάθνο (1νο ηόκνο: 1900-1970), Κνριίαο, Αζήλα,
2001, ζ ε ι . 294.
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θαηαθέξλεη λα βξεζεί

θνληά ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηνπ πίλαθα εηζπξάμεσλ,

πξνζπαζψληαο λα ηζνξξνπήζεη αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα θαη ην ηακείν.

141

(ii) πληειεζηέο παξαγσγήο / Δηζπξάμεηο / Κξηηηθέο:
εζνπνηνί:

Σδέλε Καξέδε (Λίια

Βαζηιείνπ), Αιέθνο Αιεμαλδξάθεο

(Αιέθνο

ακησηάθεο), Γηνλχζεο Παπαγηαλλφπνπινο (Θσκάο Βαζηιείνπ), Λίιε Παπαγηάλλε
(Αζελά Βαζηιείνπ), Διέλε Εαθεηξίνπ (κεηέξα ηνπ Αιέθνπ), Γεκήηξεο Νηθνιαΐδεο
(λαχαξρνο Γειεκπνπξδέδνο), Νίηζα Μαξνχδα (Βίθπ), Γηάλλεο Βνγηαηδήο (θιεηήξαο),
Κψζηαο Καξξάο ( ηαχξνο), Πεξηθιήο Υξηζηνθνξίδεο (θχξηνο Γεσξγηάδεο), Άγγεινο
Αλησλφπνπινο (θχξηνο Μαθξάθεο), Διέλε Μαπξνκάηε (Γηδψ), Καηεξίλα Γψγνπ
(Νηηάλα), Γέζπνηλα ηπιηαλνπνχινπ, Κίκσλ Γεκφπνπινο, Θάλνο Μαξηίλνο.
ζθελνζεζία: Νηίλνο Γεκφπνπινο
ζελάξην: Αζεκάθεο Γηαιακάο / Κψζηαο Πξεηεληέξεο
κνπζηθή: Μίκεο Πιέζζαο
ηξαγνπδνύλ: Έξηθα θαη Μαξγαξίηα Μπξφγεξ
ληεθόξ: Μάξθνο Εέξβαο
ερνιήπηεο: Θ. Γεσξγηάδεο
κερ. ήρνπ: Μηθέο Γακαιάο
καθηγηάδ: ηαχξνο Κειεζίδεο, Αξγπξψ Κνπξνχπνπ
κνληάδ: Πέηξνο Λχθαο
βνεζνί: Βαζίιεο πξφπνπινο, Υαξαιάκπεο Αιέπεο, Βαζίιεο Μπειφθαο
εξγαζηήξην: Θενθ. Αζεκαθφπνπινο
βνεζνί:

Γηψξγνο

ηάκνπ, Αι. Αζεκαθφπνπινο, Γηάλλεο Καηξηβάλνο, Κψζηαο

αθαδάθεο
βνεζόο ζθελνζέηε: Παληειήο Βνχιγαξεο
βνεζνί νπεξαηέξ: ηέιηνο Μσξαΐηεο, Άξεο ηαχξνπ
βνεζόο ήρνπ: Νίθνο Αριάδεο
θσηνγξάθνο: Μίκεο Αλησλίνπ
ζθξηπη: ηαχξνο Σζηψιεο
θξνληηζηήο: Παληειήο Παιηεξάθεο
καθηλήζηαο: Γηψξγνο Αγγέινπ
ειεθηξνιόγνη: Νίθνο, Παπαδάθεο, Μηράιεο παληνπδάθεο, Μάθεο Λπθνχδεο
141

Γ. νιδάηνο, Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ, Γ’ Σόκνο (ε’ έθδνζε αλαζεσξεκέλε),
Αηγφθεξσο, Αζήλα 1990, ζει. 190.
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καθέηεο ηίηισλ: Άξεο Αιαγηάλλεο
δηεύζπλζε θσηνγξαθίαο: Νίθνο Καβνπθίδεο
δηεύζπλζε παξαγσγήο: Μάξθνο Εέξβαο
ζθελνζεζία: Νηίλνο Γεκφπνπινο
Δηζπξάμεηο:
Ζ ηαηλία «Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο» θαηαηάζζεηαη 7 ε ζ ε εηζηηήξηα Α πξνβνιήο
Αζελψλ - Πεηξαηψο - Πξναζηίσλ γηα ηελ πεξίνδν 1964/1965 κε 402.143 εηζηηήξηα.142

Κξηηηθέο:143
Πισξίηεο: Η κινηματογράφηση ακολουθεί πιστά το πρωτότυπο, καταφέρνει όμως πότε-πότε να
ξεφεύγει από το «φιλμαρισμένο θέατρο» και ν’ αποκτά ευλυγισία και γοργότητα.
Μαξθεηάθε: Η αλήθεια είναι ότι το θεατρικό έργο έχει πολλά κωμικά ευρήματα που προκαλούν το
γέλιο. Η κινηματογραφική του απόδοση όμως δεν προχωρεί πέρα από την
κερδοσκοπική εκμετάλλευση ενός εμπορικού θεάματος στην ευρεία κλίμακα που
προσφέρει ο κινηματογράφος.
ηακαηίνπ (Σα Νέα): Έχουμε σημειώσει και άλλοτε πόσο έχει φτηνύνει η αθηναϊκή κωμωδία,
εγκαταλείποντας την έστω επίπλαστη αναζήτηση κοινωνικών θεμάτων που την
χαρακτήριζε παλιότερα. Ένα εργάκι αέρινο (η περίπτωση μιας νέας που διευθύνει μια
εταιρία και, προκαλώντας τον σεβασμό, κινδυνεύει να χάσει τον έρωτα), με συμβατική
ανάπτυξη, είναι η κωμωδία των Γιαλαμά-Πρετεντέρη που διασκευάζει αυτή την ταινία.
Τη στηρίζει το μπρίο των ηθοποιών, του Αλεξανδράκη (ζωηρό παίξιμο), του
Παπαγιαννόπουλου (θαυμάσιος στον τύπο που δημιουργεί), της Καρέζη (πολλές
επιφυλάξεις για τους άχαρους και βαριούς αυθορμητισμούς που της επιτρέπει ο
σκηνοθέτης), του Δημ.

Νικολαΐδη (αν και πολύ στυλιζαρισμένος), της Λίλυς

Παπαγιάννη (φυσική και άνετη), της Ελένης Ζαφειρίου (πειστική στον ρόλο της
μητέρας), της Νίτσας Μαρούδα (πολύ καλή στον ρόλο του ελαφρού θηλυκού).

β) εζσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο. .
ηελ ηαηλία «Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο» θεληξηθνί ραξαθηήξεο ηεο αθήγεζεο
είλαη ε Λίια Βαζηιείνπ (Σδέλε Καξέδε) θαη ν Αιέθνο

142

ακησηάθεο (Αιέθνο

Γ. Σολδάτος, Ένας αιώνας... ό.π, σελ. 292.
Γ. Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού κινηματογράφου, Γ’ Τόμος... ό.π, σελ. 190 (Σημείωση: Ο
Σολδάτος δεν αναφέρει από ποια πηγή παραθέτει τις κριτικές Πλωρίτη και Μαρκετάκη) και Γ.
Σολδάτος, Ένας αιώνας... ό.π, σελ. 303.
143
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Αιεμαλδξάθεο)

144

. Ζ Λίια είλαη λεαξή πνιηηηθφο κεραληθφο, κε κεηαπηπρηαθέο

ζπνπδέο ζηελ Αγγιία θαη γεληθφηεξα ζεσξείηαη άξηζηα θαηαξηηζκέλε ζην αληηθείκελφ
ηεο (κ. Θαθηγητής: «(…) Έχει κάνει ειδικές σπουδές!»). ηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο ηεο είλαη
πνιχ απζηεξή θαη απαηηεηηθή, εκπλένληαο ηνλ ζεβαζκφ ηφζν ζηελ δηνίθεζε ηεο
εηαηξίαο, φζν θαη ζην πξνζσπηθφ. Αλ θαη είλαη φκνξθε, δελ αληαπνθξίλεηαη ζην
θπξίαξρν πξφηππν ζειπθφηεηαο (Ώθηνά: «(…)Λα γίνεις γυναίκα! Ώυτό είναι που κάνει στους
άνδρες την μεγαλύτερη εντύπωση. Γυναίκα!»), γεγνλφο ην νπνίν, άιισζηε, ζπληζηά ην
θεληξηθφ κνηίβν ηεο αθήγεζεο, γχξσ απφ ην νπνίν νξγαλψλεηαη ε πινθή. Έηζη, ελψ
είλαη εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθά, αηζζάλεηαη απνηπρεκέλε φζνλ αθνξά
ηελ ελζάξθσζε παξαδνζηαθψλ «γπλαηθείσλ» ξφισλ (Ιίλα: « ρες ώρες αισθάνομαι σαν να
μου φυτρώνει ένα μούσι, σαν αυτό που είχαν οι παλιοί καθηγητές…»). Δπνκέλσο, παξφιν πνπ
ζπγθεληξψλεη ηνλ ακέξηζην ζαπκαζκφ φισλ ησλ αλδξψλ ζην γξαθείν (Λτιάνα: « λοι οι
άνδρες εδώ μέσα την θαυμάζουν σαν χάνοι!»), πηζηεχεη φηη δελ ηελ βιέπνπλ εξσηηθά, δηφηη ε
ίδηα δελ αληαπνθξίλεηαη ζην θπξίαξρν γπλαηθείν πξφηππν πνπ ζέιεη ηηο γπλαίθεο λα
πξνζειθχνπλ

ηνπο άλδξεο

πξνθιεηηθή εκθάληζε θ ι π .

κε επηηεδεπκέλα

ηνληζκέλε

ζειπθφηεηα, λάδηα,

ηαλ εξσηεχεηαη ηνλ Αιέθν, ζα πξνζπαζήζεη λα

πηνζεηήζεη αλάινγεο ζπκπεξηθνξέο πξνθεηκέλνπ λα ηνλ πξνζειθχζεη, νη πξνζπάζεηέο
ηεο απηέο, φκσο, ζα θαηαιήμνπλ ζε θηάζθν.
Ο Αιέθνο είλαη ππνκεραληθφο ζηελ εηαηξία, ηελ δηεχζπλζε ηεο νπνίαο
αλαιακβάλεη ε Λίια. Αλ θαη ζεσξείηαη θαιφο ζηελ δνπιεηά ηνπ, πξάγκα ην νπνίν
θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη αλαιακβάλεη ππεχζπλεο εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο
εηαηξίαο, ζηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή παξνπζηάδεηαη επηπφιαηνο. Θεσξείηαη κεγάινο
«δελ-πξεκηέ», θιεξηάξεη κε φιεο ηηο γπλαίθεο θαη δηαηεξεί πνιιέο εξσηηθέο ζρέζεηο
ηαπηφρξνλα.
(ζην γξαθείν ηεο δηεχζπλζεο, ελψ ε Λίια θαη ν Αιέθνο ζπδεηνχλ γηα δεηήκαηα ππεξεζηαθά,
ρηππάεη ην ηειέθσλν:)
Ιίλα: «Κάλιστα; Ρον κ. Παμιωτάκη… Ώμέσως. Αια σας, Θάποια δεσποινίς, … ΐίκυ…»
(κεηά απφ ιίγν ηνπο δηαθφπηεη πάιη ην ηειέθσλν)
Ιίλα: «Κάλιστα. Ρον κ. Παμιωτάκη… Ώμέσως. Πιγά δεσποινίς μου τα φιλιά! Βεν σας τον
έδωσα ακόμα! Ώ-πα-πα-πα…, Ξαναγία μου…» (βιέπνπκε θάπνηα Μαξία λα ζηέιλεη
θηιηά ζην ηειέθσλν, θάλνληαο αθξφινπηξν ζηελ κπαληέξα) «Κε γέμισε κοκκινάδια!»
(απεπζπλφκελε ζηνλ Αιέθν)

144

Παξαηεξνχκε φηη ν Αιέθνο Αιεμαλδξάθεο έρεη ην δηθφ ηνπ κηθξφ φλνκα ζηελ ηαηλία, πξάγκα πνπ
ζπκβαίλεη ζε πνιιέο ειιεληθέο ηαηλίεο ηεο επνρήο κε δηάζεκνπο εζνπνηνχο, ησλ νπνίσλ ην φλνκα είλαη
άκεζα αλαγλσξίζηκν απφ ην θνηλφ.
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(…)
Ιίλα: «Κάθανε ότι ήρθατε… Ξάντως να ειδοποιήσετε τον κύκλο των γνωριμιών σας ότι εδώ
είναι γραφείο…» (εηξσληθά θαη εμαηξεηηθά εθλεπξηζκέλε)
(…)
(μαλαρηππάεη ην ηειέθσλν)
Ιίλα: «Κάλιστα! Ώαα, ακούστε δεσποινίς μου, (…) εδώ είναι γραφείο! Θαι έχουμε και
δουλειά!»

Μέρξη λα γλσξίζεη ηελ Λίια ηνπ άξεζε λα βγαίλεη θαη λα δηαζθεδάδεη, ελψ
καζαίλνπκε φηη ζην παξειζφλ πξνηηκνχζε ηα θιίπεξ θαη ηα κπηιηάξδα απφ ηηο μέλεο
γιψζζεο θαη ηελ θαηάξηηζή ηνπ ελ γέλεη.
Σν δίδπκν ησλ πξσηαγσληζηψλ πεξηβάιιεηαη, βέβαηα, θαη απφ κηα ζεηξά απφ
άιινπο ραξαθηήξεο. Ο Θσκάο Βαζηιείνπ (Γηνλχζεο Παπαγηαλλφπνπινο) είλαη ν
παηέξαο ηεο Λίιαο. Δίλαη 52 ρξνλψλ (αλαθέξεη φηη είλαη γελλεζείο ην 1912) θαη δεη
κφλνο κε ηελ κνλαρνθφξε ηνπ, θαζψο ρήξεςε φηαλ ε Λίια ήηαλ πνιχ κηθξή. Αγαπά
ηελ Λίια παζνινγηθά, αξλείηαη, σζηφζν, λα απνδερηεί ην γεγνλφο φηη εθείλε έρεη πηα
κεγαιψζεη, κε απνηέιεζκα λα ηεο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα ήηαλ κηθξφ παηδί.
κ. ΐασιλείου: «(…) Έλα μωρό μου… Ξιες το γαλατάκι σου! Κια κι έξω, μια κι έξω, έλα!»
Ιίλα: «Βεν είμαι μωρό! Κην με λες εμένα μωρό, έτσι;» (σζηφζν απηναλαηξείηαη θαζψο κηιά
κε «παηδηθή» θσλή ελψ ν παηέξαο
ηεο δίλεη ην γάια. θξαηψληαο ηεο ην
πνηήξη γηα λα πηεη)
κ. ΐασιλείου: «Θαλά.»
Ιίλα: «Ξου είναι η τσάντα μου;»
κ. ΐασιλείου: «Έλα μου…» (ζπλερίδεη λα ηελ ηαΐδεη) «…Ε

τσάντα του (ηνπ παηδηνύ)!

Αεωργία…! Ξου είναι η τσάντα…;»

Δίλαη αλζνπψιεο ζην επάγγεικα θαη κάιινλ είλαη ζρεηηθά επθαηάζηαηνο, εθφζνλ
έζηεηιε ηελ θφξε ηνπ γηα κεηαπηπρηαθά ζην Λνλδίλν (ηδίσο ζε κηα επνρή πνπ νη
ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ θαη ηδίσο ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθνχ δελ ζπληζηνχζαλ
θαλφλα). Ωζηφζν, έλα ά ι ι ν ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη ην γεγνλφο
φηη ε απφθηεζε εθπαίδεπζεο ζεκαζηνινγείηαη απηή ηελ επνρή σο ην θαηεμνρήλ
φρεκα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θνηλνχ νξάκαηνο ηεο επηηπρίαο, ε νπνία
κεηαθξάδεηαη ζε αλνδηθέο θνηλσληθέο βιέςεηο. 145 Δπνκέλσο, ην απμεκέλν έμνδν ησλ
ζπνπδψλ ζην εμσηεξηθφ ππφ κία έλλνηα ίζσο λα εμαγγέιιεη πεξηζζφηεξν ηελ β ι έ ς ε

145

Βαζίιεο Καξαπνζηφιεο, Ζ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία: 1960-1975 (β
έθδνζε), Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, Αζήλα, 1984, ζ ε ι . 248.
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πξνο, παξά ηελ θαηνρή κηαο πξνεμάξρνπζαο ζέζεο ηεο νηθνγέλεηαο Βαζηιείνπ ζηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηεξαξρία.
Δπηπιένλ, εκθαλίδεηαη ππεξπξνζηαηεπηηθφο,
κ. ΐασιλείου: «Άντε, άντε, τελείωνε… Άντε πάμε, γιατί στο αυτοκίνητο είναι και η Ώθηνά.
Λα πάμε καμιά βολτίτσα, να πάρεις αέρα!»
Ιίλα: «Βεν μπορώ τώρα, έχω δουλειά.»
κ. ΐασιλείου: «Λαι, αλλά μου αδυνάτισες, το ξέρεις;»
Ιίλα: «Ρι λες τώρα; Τθες δε με ζύγισες;.»
κ. ΐασιλείου: «Γε… Λαι, αλλά μου φαίνεται ότι αυτή η ζυγαριά δεν είναι εντάξει!»
πεξίεξγνο θαη ζέιεη λα αλαθαηεχεηαη παληνχ (κ. ΐασιλείου: «Γνοχλώ; Βεν ενοχλώ…»),
σζηφζν πάληνηε απφ ελδηαθέξνλ θαη πξφζεζε λα βνεζήζεη θαη λα είλαη ζπκκέηνρνο:
Ώθηνά: «(…) Γγώ πάω να δω τη Ιίλα!.»
κ. ΐασιλείου: «Λαι, πάμε να δούμε τη Ιίλα!»
Ώθηνά: «Έέέι, που πας εσύ; Ώς την κοπέλα να ετοιμαστεί! »
κ. ΐασιλείου: «Αιατί ρε Ώθηνά; Μέρω εγώ από στόλισμα! Ώνθοπώλης είμαι!»
Ώθηνά: «Θοπέλα είναι! Βεν είναι επιτάφιος!»
Δπίζεο είλαη πξάνο, θαιφθαξδνο θαη ι ί γ ν αθειήο:
Ώθηνά: «Γε, τι να σου πω τώρα, θείε μου; Βεν θα καταλάβεις! Ρα πράγματα δεν είναι και
τόσο απλά….»
κ. ΐασιλείου: «Ζα καταλάβω, Ώθηνά! Βεν είμαι και τόσο μπούφος!»
Ώθηνά: «Γε, ωραία. Γίναι κάποιος από τη εταιρία.»
κ. ΐασιλείου: «Κεσ΄ την εταιρία;»
Ώθηνά: «Γμ τι; Ώπ΄ όξω, καστανάς;»
κ. ΐασιλείου: «…Θι εγώ τόσο καιρό εκεί μέσα, να μην καταλάβω τίποτα; Γε, λοιπόν,
μπούφος είμαι!»
Ώθηνά: «Γε, μπούφος είσαι!»
Ζ Αζελά Βαζηιείνπ (Λίιπ Παπαγηάλλε) είλαη ε εμαδέξθε ηεο Λίιαο. Δίλαη δηο
δσληνρήξα θαη ζ ε αλαδήηεζε ηξίηνπ επθαηάζηαηνπ ζπδχγνπ:
(ζην πάξηη ηνπ Ναπάξρνπ)
Ώθηνά: «Λαύαρχε…, μας προδίδετε;» (επεηδή πάεη λα ρνξέςεη κε ηε Βίθπ)
Λαύαρχος: «Κόνο για ένα χορό.

λους τους άλλους θα τους χορέψουμε μαζί!»

Ώθηνά: (κνλνινγψληαο) «Ζα σε χορέψω εγώ… μέχρι χορό του ΕσαΎα!»
Ιίλα: «Βηλαδή, εσύ έβαλες πλώρη για το Λαυαρχείο, εε…;»
Ώθηνά: «Ιεφτά, Ιίλα μου! Ώυτός δεν ξέρει τι έχει! Κετοχές, μετρητά, ακίνητα…»
Δίλαη θνηλσληθή, γνεηεπηηθή, κε π ν ι ι έ ο γλσξηκίεο:
κ. ΐασιλείου: «Ξου θα πάτε;»
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Ώθηνά: «Ώστέρια!»
κ. ΐασιλείου: «Κε ποιους;»;
Ώθηνά: «Κε την παρέα μου.»»
κ. ΐασιλείου: «Ξοια παρέα σου; Γσένα όλη η Ώθήνα παρέα σου είναι!»»
θαη ελζαξθψλεη φια ηα θπξίαξρα πξφηππα ζειπθφηεηαο. Δίλαη ελήκεξε γηα ηελ κφδα,
επηζθέπηεηαη ηαθηηθά ην θνκκσηήξην, δελ εξγάδεηαη, δψληαο απφ ηηο δηαηξνθέο ησλ
πξνεγνχκελσλ ζπδχγσλ ηεο θαη ζεσξεί φηη θπζηθφο πξννξηζκφο θάζε γπλαίθαο είλαη
ν γάκνο. Έηζη, θαηερεί ηελ Λίια αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά
ηεο θαη, φηαλ εθείλε εξσηεχεηαη ηνλ Αιέθν, αλαιακβάλεη λα ηελ κπήζεη ζηηο
γπλαηθείεο θνπιηνχξεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνλ γνεηεχζεη.
Ζ Βίθπ Μειίδνπ (Νίηζα Μαξνχδα) έρεη δεζκφ κε ην Αιέθν. Γελ θαίλεηαη λα
είλαη εξσηεπκέλε καδί ηνπ, α ι ι ά λα δηαηεξεί ζρέζε καδί ηνπ απφ ζπκθέξνλ (έμνδνη,
εθδξνκέο, δψξα). Απηφ θαίλεηαη λα ην γλσξίδεη θαη ν ίδηνο, α ι ι ά δελ ηνλ απαζρνιεί,
δηφηη θαη απηφο απιψο πεξλά ηελ ψξα ηνπ καδί ηεο (θαη κε άιιεο) θαη δελ ηελ παίξλεη
θαζφινπ ζηα ζνβαξά. Ζ Βίθπ, άιισζηε, αλαπαξηζηά ζηεξενηππηθά ηνλ ηχπν ηνπ
«ειαθξνχ ζειπθνχ».
ΐίκυ: «Κα τι θα γίνει μ΄ αυτή την ιστορία;»
Ώλέκος: «Ρι θες να κάνω, ρε ΐίκυ; Έχουμε και δουλειές!»
ΐίκυ: «Κα πότε θα τελειώσει αυτό το Κεσολόγγι;»
Ώλέκος: «Έτσι εύκολα τελειώνει το Κεσολόγγι; Ν Θιουταχής το πολέμαγε ένα χρόνο!»
ΐίκυ: «Ξοιος είναι αυτός ο Αιωτα-Τις;»
Ώλέκος: «Ώπό ιστορία είναι σαΎνι!» (Απεπζπλφκελνο ζηνλ ηαχξν, ν νπνίνο θάλεη γθξηκάηζεο
απνδνθηκαζίαο γηα ηελ «θνηζάλα» πνπ πέηαμε ε Βίθπ)
ΐίκυ: «Άσε με τις ιστορίες των άλλων! Κε τη δική μας ιστορία τι θα γίνει;»
Δλδηαθέξεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνλ θαιισπηζκφ θαη ηελ θ α ι ν π έ ξ α ζ ε ηεο, είλαη
επηηεδεπκέλα λαδηάξα (Ιίλα: «Που „να αυτή μια! Ήρθε την άλλα φορά στο γραφείο μ ένα
σκέρτσο… » ), θαθνκαζεκέλε θαη απαηηεηηθή.
ΐίκυ: «Ώλέέέκο, χρυσό μου, σε παρακαλώώώώ… Γγώ σε περίμενα πως και πως!»
Ώλέκος: «Βεν μπορώ απόψε.»
ΐίκυ: «Κίλα του κι εσύ, βρε Πταύρο!» (κε πείζκα)
Πταύρος: «Ρι να του πω, ρε ΐίκυ;»
ΐίκυ: «Όστερα από τόσες μέρες, δεν θα πάμε κι εμείς κάπου;» (γθξηληάδνληαο θαη θάλνληαο
πείζκαηα)
Ώλέκος: «Έχω δουλειά, σου λέω. Γίμαι και κουρασμένος!»
ΐίκυ: «Άκου δικαιολογίες! Νρίστε, μου τελείωσαν και τα αμερικανικά τσιγάρα!»
(γθξηληάδνληαο)
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Δπηπιένλ, είλαη εγσθεληξηθή, θνπηνπφλεξε, δειηάξα (ΐίκυ: «Θοίτα μη βγείτε οι δυο σας [ν
Αιέθνο θαη ν ηαχξνο] με τίποτα κοριτσόπουλα, θα σου τα βγάλω τα μάτια!») αθειήο (ΐίκυ: «Ών
βγείτε, θα μου το πει εμένα η μαμά σου! Μέρεις πόσο με συμπαθείείείεί…», ελψ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ε

θπξα-Λνπθία δελ ηελ ζπκπαζεί θαζφινπ: κυρά-Ιουκία: «Γκείνο το

σαχλοκούδουνο; Βεν μ΄ αρέσει, Πταύρο μου! Βεν είναι για τον Ώλέκο μου αυτή!»), θαη άπηζηε
(Ώθηνά: «(…)Ρα „χει και μ έναν γιατρό!»).
Ο Ναχαξρνο/Θέκεο Γειεκπνπξδέδνο (Γεκήηξεο Νηθνιαΐδεο) είλαη ν βαζηθφο
κέηνρνο θαη πξφεδξνο ηεο εηαηξίαο. Δπηπιένλ, είλαη λαχαξρνο κφλν θαη επσλπκία,
θαζψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έθηαζε κνλάρα κέρξη ην αμίσκα ηνπ αληηπινίαξρνπ ζην
λαπηηθφ.
κ. Θαθηγητής: «Ώχ… Ιειψός ο πρόεδρός μας…»
Κακράκης: «Ώπορώ πως τον κάνανε ναύαρχο…»
κ. Θαθηγητής: «Βεν τον κάνανε! Κόνος του προβιβάστηκε! Κέχρι αντιπλοίαρχος έφτασε
και τον διώξανε!»
Κακράκης: «Αιατί;»
κ. Θαθηγητής: «Ρου δώσανε να κυβερνήσει ένα αντιτορπιλικό και το κόλλησε στον Ησθμό
της Θορίνθου!»
Δίλαη κεγαιναζηφο θαη θνζκνπνιίηεο κε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηθάλεηα πνπ
κεηαθξάδεηαη ζ ε θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία (Ώθηνά: «Βεν ξέρει τι έχει! Κετοχές,
μετρητά, ακίνητα…»), γηα ηελ νπνία φκσο δελ γλσξίδνπκε απφ πνχ π ξ ν ή ι ζ ε , θαζψο ν
Ναχαξρνο δελ εξγάδεηαη πνηέ. Αξέζθεηαη ζηελ dolce vita θαη ηελ θ α ι ν π έ ξ α ζ ε θαη
μελπρηάεη θάζε βξάδπ ζηα θνζκηθά θέληξα θαη ηα κπαξ.
Λαύαρχος: «Ώνδρέα, παιδί μου, ένα ουίσκι ακόμα και τον λογαριασμό!»
Κπάρμαν: «Νκτώ παρά δέκα η ώρα κ. Λαύαρχε! Ξότε κοιμόσαστε εσείς;»
Λαύαρχος: «Πυνήθως στις επτά, αλλά σήμερα κατά τις οκτώ με περιμένει ο διευθυντής μας
στο γραφείο και είπα να το τρενάρω λιγάκι για να περάσω να τον δω, πριν πάω
για ύπνο.
Δίλαη 55 ρξνλψλ (αλαθέξεηαη φηη γελλήζεθε ην 1909), α ι ι ά ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ
λεαλίαο γηαηί θνβάηαη ηα γεξαηεηά (Λαύαρχος: «Αηράσκω αεί διδασκόμενος… Θαι το
πρόβλημα δεν είναι ότι διδάσκομαι, αλλά ότι γηράσκω…»). Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ελδερνκέλσο,
λα αλαδεηά θαη κηα π ν ι χ πην λέα απφ απηφλ γπλαίθα. Έηζη, αξρηθά εξσηεχεηαη ηελ
Λίια:
(Ο Ναχαξρνο πάεη λα επηζθεθζεί ηελ Λίια ζην γξαθείν ηεο:)
Λαύαρχος: «Ιίλα… Θοιτάξτε με στα μάτια… Ρο μέλλον μας χαμογελά!»
Ιίλα: «Ρι λέτε;» (κε απνξία)
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Λαύαρχος: «Ιίλα, χάσαμε τόσες πολύτιμες μέρες, αλλά απόψε τελειώνουν όλα, δηλαδή
αρχίζουν…»
Ιίλα: «Λαύαρχε…:»
Λαύαρχος: «Φω, μην λέτε τίποτα… Ρο βράδυ στο Hilton με φόντο τη φωτισμένη Ώθήνα…
Γκεί θα τα πούμε όλα καθώς θα χορεύουμε λικνιστικά…»
Ιίλα: «Θύριε πρόεδρε! Γίστε με τα καλά σας;»
θαη θαηφπηλ, αθνχ ε Λ ί ι α ηνλ απνξξίπηεη, ζηξέθεηαη ζηελ Αζελά:
(κεηά ην πάξηη)
Λαύαρχος: «Ξάμε κάπου να τελειώσουμε την βραδιά μας με ένα τρυφερό τετ-α-τετ…»
Ώθηνά: «Ώχ…ότι θέλεις, Ζέμη…»
Λαύαρχος: «Ώθηνά…, απόψε θα σου πω κάτι, που ίσως αλλάξει τη ζωή μας!»
Ώθηνά: «Βιψάω να τα ακούσω…»
επηηπρψο απηή ηε θ ν ξ ά :
(ηελ επφκελε κέξα, ζην αλζνπσιείν ηνπ Βαζηιείνπ:)
Λαύαρχος: «Βεν ευτύχησα να σας πω μπαμπά, αλλά παρηγοριέμαι που θα σας λέω θείο!»
κ. ΐασιλείου: «Ώνιψάκι μου…, να „χεις την ευχή μου!»
Δπηπιένλ, είλαη επηπφιαηνο θαη αθειήο, είλαη φκσο θαιφθαξδνο θαη πξφζραξνο θαη γη
απηφ ραίξεη ηελ ζπκπάζεηα φισλ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ν Ναχαξρνο,
θαη ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ απηή ηελ

ζρεδφλ παηδηθή

επηπνιαηφηεηα θαη αθέιεηα πνπ ηνλ θάλεη λα εκθαλίδεηαη ηειείσο άθαθνο, έρεη κηα
ηδηαίηεξε αθεγεκαηηθή ζεκαζία,

ε

νπνία ζπλίζηαηαη ζην

λα απνδπλακψλεη

νπνηνδήπνηε νπζηαζηηθφ ηαμηθφ ζρφιην ζα κπνξνχζε λα ζπκππθλψλεη ε θνηλσληθή
ηνπ ζέζε. Έηζη, παξφιν πνπ είλαη πνιχ πινχζηνο, ε ηαμηθή ηνπ ζέζε παξνπζηάδεηαη
απφ ηελ αθήγεζε, ηξφπνλ ηηλά, σο νπδέηεξε:
Λαύαρχος: «Ξως είστε, χαριτωμένη μου βιοπαλαίστρια;»
Βιδώ: «Γυχαριστώ, εσείς;»
Λαύαρχος: «Ξως πάνε οι άχαρες εργασίες αυτής της εταιρίας, της οποίας έχω το βάσανο να
είμαι πρόεδρος;» (ην κφλν πνπ θάλεη, είλαη ελίνηε λα ππνγξάθεη θάπνην ραξηί)
Βιδώ: «Ζαυμάσια! Γσάς, όμως, δεν σας βλέπουμε καθόλου…!»
Λαύαρχος: «Γε, πώς να με δείτε; Βεν έρχεστε στα night clubs!»
Ζ ζ η ά ζ ε απηή ηεο αθήγεζεο γίλεηαη πεξηζζφηεξν νξαηή πξνο ην ηέινο ηεο ηαηλίαο, ην
πξσί κεηά ην πάξηη ηνπ Ναπάξρνπ:
(ζην γξαθείν)
κυρ-ΐασίλης: «Ρι πάθατε;» (απεπζπλφκελνο ζηηο ππαιιήινπο ζην ζρεδηαζηήξην πνπ είλαη
μελπρηηζκέλεο θαη ήπηαλ πνιχ ην πξνεγνχκελν βξάδπ)
Λτιάνα: «Τθες, στου Λαυάρχου…»
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κυρ-ΐασίλης: «Πας δηλητηριάσανε; Γε, καλά να σας κάνουνε! Ρι δουλειά έχει ο
εργαζόμενος λαός με την πλουτοκρατία!»
Λτιάνα: «Άντε βρε! Ξροπολεμικέ κομμουνιστή! Πήμερα έχουμε συνύπαρξη.»
κυρ-ΐασίλης: «Γγώ είμαι κινέζος!»
Λτιάνα: «Θι ο Λαύαρχος είναι λεβεντιά! Μέρεις πως μας περιποιήθηκε;»
κυρ-ΐασίλης: «Κπα;»
άλλη υπάλληλος: «Κέχρι βότκα μας πότισε!»
κυρ-ΐασίλης: «ΐότκα; Ν Λαύαρχος; Θι εγώ τον είχα για δεξιό!»
Βιέπνπκε, επνκέλσο, φηη ζην φλνκα κίαο ηδενινγίαο πεξί ζπλχπαξμεο 146 ην ηαμηθφ
δήηεκα πξνζσπνπνηείηαη (θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν νπζηαζηηθά απνπνιηηηθνπνηείηαη),
ελψ ε πνιηηηθή πεξηνξίδεηαη ζην θαίλεζζαη. Με ά ι ι α ιφγηα, ν θνηλσληθή πφισζε θαη
ν δπτζκφο πνπ ραξαθηήξηζαλ έληνλα ηα κεηεκθπιηαθά ρξφληα αλαπαξίζηαληαη απφ
ηελ αθήγεζε ηειείσο ακβιπκκέλα κέζα απφ ζπκπαζείο, άθαθνπο θαη ιίγν αθειείο
ραξαθηήξεο, νη νπνίνη ζηελ νπζία δελ έρνπλ ηίπνηα λα ρσξίζνπλ.
Με ηνλ ίδην ηξφπν πξνβάιιεηαη θαη΄ αληηδηαζηνιή ν ραξαθηήξαο ηνπ θπξΒαζίιε. Ο θπξ-Βαζίιεο (Γηάλλεο Βνγηαηδήο) είλαη ν θιεηήξαο ζην γξαθείν. Δίλαη
θνκκνπληζηήο (καντθφο) θαη βιέπεη παληνχ ηκπεξηαιηζηηθέο ζπλσκνζίεο.
κυρ-ΐασίλης: «Ώα-πα-πα-πα-πα… Ρι είναι αυτό το πράγμα;»
Βιδώ: «Ρι είναι κυρ-ΐασίλη;»
κυρ-ΐασίλης: «Ώυτή η κοπέλα (Ζ Λίια) χτίζει πολιτείες! Ώράδα σπίτια ρώσικα!»
Λτιάνα: «Ρι ρώσικα;»
Βιδώ: «Ρα προκατασκευασμένα λέει. Ρα χτίζει σύμφωνα με το ρώσικο σύστημα.»
κυρ-ΐασίλης: «Ώμ, έξυπνος ο πατέρας της! Ρην έστειλε και σπούδασε στη Οωσία. Γκεί, σου
λέει, γίνονται τα θαύματα!
Βιδώ: «Ξοια Οωσία; Πτην Ώγγλία σπούδασε!»
κυρ-ΐασίλης: «Πτην Ώγγλία; Θαι τα ρώσικα σπίτια που τα „μαθε;»
Βιδώ: «Πτην Ώγγλία»
κυρ-ΐασίλης: «Ρα ξέρουν και οι Γγγλέζοι;»
Βιδώ: «Έτσι φαίνεται…»
κυρ-ΐασίλης: «Ζα „κλεψε τα σχέδια η Intelligence Service!»
Βιδώ: «Ρι να κλέψει, κυρ-ΐασίλη; Ξύραυλοι είναι; Ππίτια είναι!»
κυρ-ΐασίλης: «Κωρέ, άκου που σου λέω…»

146

Ωζηφζν, «παξά ηε ξεηνξηθή έθθιεζε γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ ηζηνξηθψλ αληηζέζεσλ, ε έκθαζε
ζηνλ αληηθνκκνπληζκφ -νξνζέηεζε ζηε βάζε ηεο δηαηξεηηθήο ηνκήο ηνπ Δκθπιίνπ- παξακέλεη
θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο ζπγθξφηεζεο θαη ησλ δχν εγεκνληθψλ θνκκάησλ ηεο Γεμηάο», φρη κφλν ηνπ
Δ. ., αιιά θαη ηεο ΔΡΔ, πνιιά ρξφληα κεηά ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ (Μ. Κομνηνού, Από ηελ αγνξά…
ό.π., ζει. 72).
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Παξφιν πνπ εκθαλίδεηαη λα ππνζηεξίδεη κε ζζέλνο ηα πηζηεχσ ηνπ, ν απιντθφο
ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εξκελεχεη ηα πξάγκαηα, απνδπλακψλεη ηελ χπαξμε ελφο
πξννδεπηηθνχ ιφγνπ κέζα ζην θείκελν, θαζηζηψληαο ηνλ απιψο κηα ζπκπαζή
θαξηθαηνχξα αξηζηεξνχ. Γηα ηνλ θπξ-Βαζίιε «ν θφζκνο είλαη ρσξηζκέλνο ζε δχν
ζηξαηφπεδα: νη εξγαδφκελνη είλαη θαινί θαη αδηθεκέλνη, νη εξγνδφηεο θαθνί θαη
εθκεηαιιεπηέο. Απηή ε αληίιεςε φκσο αλαηξέπεηαη απφ ην ζελάξην, ψζηε λα
απνδεηρζεί

πξνθαηεηιεκκέλε

θαη άδηθε» 147 .

«Μπξνζηά

ζηελ

ινγνθξηζία»,

επηζεκαίλεη ε Γειβεξνχδε, «ε παξνπζία ηνπ αξηζηεξνχ, κηα ηνικεξή απφπεηξα
δειαδή, εμηζνξξνπείηαη απφ ηελ δηαθσκψδεζή ηνπ». 148
Ο

ηαχξνο (Κψζηαο Καξξάο) είλαη ν έκπηζηνο θίινο ηνπ Αιέθνπ (Πταύρος:

«Κα δεν μου λες, κρατάς από μένα μυστικά;» απεπζπλφκελνο ζηνλ Αιέθν ν νπνίνο πξνδίδεηαη απφ ην

χθνο ηνπ, φηη θάηη ηξέρεη κε ηε Λίια) θαη ν κφλνο κε ηνλ νπνίν θαίλεηαη φηη ν Αιέθνο
ζπδεηά δεηήκαηα πξνζσπηθά.
(Αθνχ έρεη πξνεγεζεί κία ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ Λίια θαη ζρεηηθά κε ηνλ αλ ν Αιέθνο
είζηζηαη λα ηεο ηειεθσλήζεη ηέηνηα ψξα γηα δεηήκαηα ππεξεζηαθά, ν

ηαχξνο εηνηκάδεηαη λα

θχγεη)
Ώλέκος: «Βεν θα βγω.»
Πταύρος: « πως θες! Αεια χαρά!»
Ώλέκος: «Πτάσου, ρε Πταύρο. Θέλω να ‘σαι και συ εδώ. Ζ α την πάρω!»

Γεληθφηεξα δελ γλσξίδνπκε π ν ι ι ά γηα απηφλ, εθηφο ηνπ φηη είλαη επίζεο κεραληθφο.
Δίλαη ζνβαξφο θαη επγεληθφο, ελίνηε φκσο γίλεηαη εηξσληθφο, φηαλ θάηη ηνλ
δπζαξεζηεί.
Ζ θπξα-Λνπθία (Διέλε Εαθεηξίνπ), κεηέξα ηνπ Αιέθνπ, απεηθνλίδεηαη σο ε
ηππηθή Διιελίδα κάλα, καπξνθνξεκέλε, ππνηαθηηθή θαη κε κεγάιε αδπλακία ζηνλ
γην ηεο,
κυρα-Ιουκία: «(…)Βεν μ αρέσει, Πταύρο μου! Βεν είναι για τον Ώλέκο μου αυτή!…» (ε
Βίθπ)
Πταύρος: «Ρου το „πες;»
κυρα-Ιουκία: «Ξοιανού; Ρου Ώλέκου, εγώ;»
Πταύρος: «Κμμ.;»
κυρα-Ιουκία: «Ώ-πα-πα-πα-πα… Γσύ να του το πεις!!
Πταύρος: «Ρι να του πω τώρα;;

τι δεν σ αρέσει;»

Δ. Γειβεξνχδε, «Ζ πνιηηηθή ζηηο θσκσδίεο… ό.π., ζ ε ι . 141
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κυρα-Ιουκία: « χι εμένα… Αια λογαριασμό σου, να του το πεις! Ώυτή πηγαίνει από κοντά
του, γιατί έχει το συμφέρον της» (…) «Αι αυτό σε παρακαλώ να του
μιλήσεις, να έχει το νου του. Ώυτή είναι ικανή για όλα!»
ηνλ νπνίν πεξηπνηείηαη (κυρα-Ιουκία: «Ξοιο κοστούμι θα φορέσεις, παιδάκι μου, να σου πατήσω
λίγο το παντελόνι;») θαη γηα ηνλ νπνίν αλεζπρεί ζ ε ζ ε κ ε ί ν ππεξβνιηθφ,
κυρα-Ιουκία: «Βε μου λες, Πταύρο μου, τι βιβλία είναι αυτά; Κήπως είναι τίποτα
θρησκευτικά και πάει για καλόγερος;» (Δπεηδή ν Αιέθνο δηαβάδεη ζπλέρεηα
θαη δελ έρεη βγεη εδψ θαη δχν αββαηνθχξηαθα)
Πταύρος: (γέιηα) « χι, κυρα-Ιουκία, της δουλειάς του είναι. Σράγματα, γέφυρες και
τέτοια…»
κυρα-Ιουκία: « λο της δουλειάς του… Αι΄ αυτό, σε παρακαλώ, να τον πάρεις να βγείτε
λιγάκι έξω! »

θαη γχξσ απφ ην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ δνκεί φιε ηεο ηελ χπαξμε.
Τπάξρνπλ, επηπιένλ, θαη θάπνηνη δεπηεξεχνληεο ραξαθηήξεο ζηελ ηαηλία φπσο
ε Γηδψ (Διέλε Μαπξνκάηε) πνπ είλαη ε γξακκαηέαο, ε νπνία, σζηφζν, δηαζέηεη έλαλ
ιεηηνπξγηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηελ ξνή ηεο αθήγεζεο. Αλ θαη δελ παίδεη ζεκαληηθφ
ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο, θάπνηεο θνξέο ζηηο ζθελέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην
γξαθείν βιέπνπκε δηθά ηεο ππνθεηκεληθά πιάλα, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο
φηη θαηέρεη θνκβηθή ζέζε, φζνλ αθνξά ηελ ρσξηθή δηάηαμε ηνπ γξαθείνπ. Απφ ηελ
ζέζε, δειαδή, φπνπ θάζεηαη, γλσξίδεη θαη ειέγρεη πνηνο κπαίλεη θαη βγαίλεη απφ ην
γξαθείν ηεο δηεχζπλζεο. Μεζνιαβεί, ηξφπνλ ηηλά, αλάκεζα ζηελ δηεπζχληξηα θαη
ηνπο άιινπο θαη ελίνηε θαη αλάκεζα ζηελ Λίια θαη ηνλ Αιέθν, ιεηηνπξγψληαο ζαλ ηα
κάηηα θαη ηα απηηά ηεο εηαηξίαο.
Παξφια απηά, απηή πνπ ζρνιηάδεη ηα ηεθηαηλφκελα ζην γξαθείν, θαη κάιηζηα
κε αξθεηφ ζαξθαζκφ θαη ρσξίο θακία ζπζηνιή, δελ είλαη ε Γηδψ, α ι ι ά ε Νηηάλα
(Καηεξίλα Γψγνπ), ε νπνία είλαη ππάιιεινο ζην ζρεδηαζηήξην. Ζ Νηηάλα ζπρλά
θαηαιακβάλεη ηνλ ξφιν εμσηεξηθνχ παξαηεξεηή ζηα δξψκελα θαη καο παξέρεη
ζρφιηα θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αθήγεζε. Μέζα απφ ηα ιεγφκελα ηεο
Νηηάλαο, δειαδή, δίλεηαη ψζεζε ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ελψ ηαπηφρξνλα καο
παξέρνληαη ζπκππθλσκέλεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δελ παξνπζηάδνληαη άκεζα κέζα
απφ ηελ αθήγεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν παξέρεηαη θαη κία εμσηεξηθή ζθνπηά ζηα
ηεθηαηλφκελα, αλεμάξηεηε απφ ηελ δψλε ραξαθηήξα ησλ πξσηαγσληζηψλ, ε νπνία
θαηά θαλφλα θπξηαξρεί ζηελ αθήγεζε. Γηα παξάδεηγκα, δηακέζνπ ησλ ιεγφκελσλ ηεο
Νηηάλαο πιεξνθνξνχκαζηε πξψηε θνξά ξεηά ην ελδηαθέξνλ ηνπ Αιέθνπ γηα ηελ
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Λίια, θαζψο θαη γηα ην φηη εθείλε ηπγράλεη γεληθφηεξνπ ζαπκαζκνχ απφ ηνπο άλδξεο
ζην γξαθείν:
Ώλέκος: Βεν ήρθε η δεσποινίς ΐασιλείου;» (απεπζπλφκελνο ζηελ Γηδψ)
Βιδώ: « χι ακόμα.»
Λτιάνα: «Θοίτα λαχτάρα…»
Ώλέκος: «Ρι είπες, Λτιάνα χρυσό μου;»
Λτιάνα: «Ρίποτα… Ιέω πως εσείς δεν δουλεύεται πια εδώ μέσα. Γσείς λαχταράτε…!»
Ώλέκος: «Άντε, μη σου πω τίποτα και λαχταρίσεις κι εσύ!»
Λτιάνα: «Θοίτα κάτι άντρες! Ρους έχει και στέκονται με το ένα πόδι! Λα… έτσι!» (ζηέθεηαη
θνπηζφ)
Δπηπιένλ εκθαλίδεηαη ν κφληκνο δηεπζπληήο ηεο εηαηξίαο θαη θαζεγεηήο
παλεπηζηήκηνπ θνο Γεσξγηάδεο (Πεξηθιήο Υξηζηνθνξίδεο), ν νπνίνο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ αθήλεη ζην πφζην ηνπ ηελ Λίια, ν θνο Μαθξάθεο
(Άγγεινο Αλησλφπνπινο), δηεπζπληήο νηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, πάληνηε ζνβαξφο
θαη βινζπξφο, ηαγκέλνο απνθιεηζηηθά ζηελ δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο θαη ν νπνίνο
θαίλεηαη λα πεξηθξνλεί ηνλ Ναχαξρν εμαηηίαο ηεο επηπνιαηφηεηαο θαη ηεο αξλεηηθήο
ζηάζεο ηνπ απέλαληη ζηελ εξγαζία:
Κακράκης: «Ξήγαινε μέσα, σε παρακαλώ, να υπογράψεις τον ισολογισμό!» (κε απζηεξφ
ηφλν)
Λαύαρχος: «Ρέτοια ώρα;»
Κακράκης: «Ξήγαινε, σε παρακαλώ!» (επηηαθηηθά)
(…)
Λαύαρχος: «Βεν μπορώ να υπογράψω άλλο! Ξιάστηκε το χέρι μου! Ώύριο πάλι!» (…) «Ώαπα-πα-πα-πα… Θάθε φύλλο και υπογραφή!
Κακράκηςς: «Λα πας στην Γλβετία να ξεκουραστείς!» (εηξσληθά)
πλαληάκε, επίζεο, θαη ηνλ ηξνρνλφκν θπξ-Θαλάζε, ν νπνίνο απαληάηαη ηαθηηθά έμσ
απφ ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο -φπνπ απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε-, θαη δηαηεξεί θηιηθή
ζρέζε κε ηνλ θχξην Βαζηιείνπ (ν νπνίνο δηαξθψο παξθάξεη παξάλνκα έμσ απφ ηα
γξαθεία ηεο εηαηξίαο). Ζ αθεγεκαηηθή ζεκαζία ηνπ θπξ-Θαλάζε ζπλίζηαηαη θπξίσο
ζην λα ππνγξακκίζεη ηελ αδπλακία πνπ έρεη ν Βαζηιείνπ ζηελ θφξε ηνπ θαη ηδηαίηεξα
ηελ άξλεζή ηνπ λα απνδερηεί φηη απηή έρεη κεγαιψζεη, δηακέζνπ κηαο ζηαζεξήο
κεηαθνξηθήο ζρέζεο 1 4 9 πνπ ζεκειηψλεηαη απφ ηα ιεγφκελα ηνπ Βαζηιείνπ αλάκεζα
ζηελ Λίια θαη ηελ κηθξή θφξε ηνπ θπξ-Θαλάζε:
149

Ζ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο αλαθέξεηαη ζε κηα ζρέζε ππνθαηάζηαζεο ελφο ζεκείνπ κε θάπνην άιιν.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δειαδή, ζπγθξνηείηαη κηα ζρέζε ππνθαηάζηαζεο αλάκεζα ζηελ Λίια θαη
ηελ θφξε ηνπ θπξ-Ζανάση εξαιτίας κάποιων κοινών χαρακτηριστικών που αποδίδονται και στις δύο
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κυρ-Ζανάσης: «Ώα, κυρ-Ζωμά μου!

χι τέτοια ώρα εδώ!»

κ. ΐασιλείου: «Βυο λεπτά, κυρ-Ζανάση μου… Άφησα την κόρη μου στο σπίτι αδιάθετη κι
αυτή βγήκε! Βυο λεπτά, να πάω να δω πως είναι, έτσι δεν είναι κυρ-Ζανάση;
κυρ- Ζανάσης: «Θι η δική μου αδιαθέτησε σήμερα!»
κ. ΐασιλείου: «Κπα; Ρι έχει;»
κυρ- Ζανάσης: «Ώλλάζει τα δοντάκια της.»
κ. ΐασιλείου: «Ώμ, κι η δική μου κάτι τέτοιο έχει…»
κυρ- Ζανάσης: «Ρι;»
κ. ΐασιλείου: «Ρην πονάει το δοντάκι…» (κεηαθνξηθά: είλαη εξσηεπκέλε) «…Άλλη φορά θα
στα πω, άλλη φορά…» (θεχγεη βηαζηηθφο)
κυρ-Ζωμάς: «Κην αργήσεις κυρ-Ζωμά μου!»

Δκθαλίδνληαη, ηέινο, ζε θάπνηα πιάλα (ζην γξαθείν θαη ζην πάξηη ηνπ
Ναπάξρνπ) θάπνηνη αθφκε ππάιιεινη ηεο επηρείξεζεο θαη θαιεζκέλνη ηνπ πάξηη, ε
ππεξέηξηα ηνπ Ναπάξρνπ, δχν αζηπθχιαθεο θιπ, πξφζσπα σζηφζν πνπ δελ
ζπγθξνηνχληαη σο ραξαθηήξεο, α ι ι ά απνηεινχλ απιψο θνκπάξζνπο.
ηελ ηαηλία «Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο» ε αθήγεζε νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηελ
εξσηηθή επηζπκία κεηαμχ ηεο Λίιαο θαη ηνπ Αιέθνπ. Δπνκέλσο, ε ραξηνγξάθεζε ησλ
ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ ην θείκελν αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ αθήγεζεο θαη επηζπκίαο.
Παξφιν πνπ ε επηζπκία απηή είλαη ακνηβαία, θαζηζηψληαο ηνπο δχν ραξαθηήξεο
ζπκπξσηαγσληζηέο ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο, ν θεληξηθφο ξφινο ηεο Λίιαο
ηεθκεξηψλεηαη κέζα απφ κηα ζεηξά αθεγεκαηηθέο ζπκβάζεηο. Πξψηα απ φια ν ηίηινο
ηεο ηαηλίαο αλαθέξεηαη ξεηά ζε απηήλ, γεγνλφο ην νπνίν καο πξνεηνηκάδεη ζρεηηθά κε
ην πνηα είλαη ε πξσηαγσλίζηξηα, δειαδή πνηαλνύ ραξαθηήξα ηελ ηζηνξία ζα καο
δηεγεζεί ε αθήγεζε. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηνπο ηίηινπο
αξρήο ην φλνκα ηεο Σδέλεο Καξέδε (ε νπνία ππνδχεηαη ηελ Λίια) εκθαλίδεηαη πξψην
(παξφιν πνπ ην φλνκα ηνπ Αιέθνπ Αιεμαλδξάθε πξνεγείηαη αιθαβεηηθά). Σν
ζεκαληηθφηεξν, σζηφζν, ζηνηρείν αλαθνξηθά κε ηνλ θεληξηθφ ξφιν ηεο Λίιαο ζηελ
αθήγεζε ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη απνηειεί ηνλ κφλν ραξαθηήξα πνπ είλαη παξψλ
ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πιάλσλ -ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελαξθηήξηαο
(ε Λίια πνπ θάλεη ληνπο) θαζψο θαη ηεο ηειεπηαίαο ζεθάλο-, ελψ φηαλ απνπζηάδεη,
είλαη ειάρηζηεο νη ζθελέο πνπ δελ αλαθέξνληαη άκεζα ζε απηήλ, γεγνλφο ην νπνίν,
φπσο είπακε, απνηειεί ζεκειηψδε εζσηεξηθή αθεγεκαηηθή έλδεημε γηα ηελ εγγχηεηά
ηεο κε ηελ αθεγεκαηηθή ζέζε.
(π.χ. η κόρη του κυρ-Ζανάση είναι μικρό παιδί / ο κυρ-Ζωμάς εξακολουθεί να βλέπει την Ιίλα σαν
μικρό παιδί κ.ο.κ.).
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Ζ ζρέζε γχξσ απφ ηελ νπνία δνκείηαη νιφθιεξε ε αθήγεζε, πάλσ ζηελ
νπνία νξγαλψλεηαη δειαδή ε θεληξηθή γξακκή ηνπ ζελαξίνπ, είλαη ε ζρέζε ηεο Λίιαο
θαη ηνπ Αιέθνπ. H πινθή αθνξά, φρη ηφζν ζην θαηά πόζν, φζν ζην κε πνηνλ ηξόπν ζα
επνδσζεί ε εξσηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πξσηαγσληζηψλ, ε νπνία ζεσξείηαη
πξνδηαγεγξακκέλε, θαζψο επηβεβαηψλεη ηηο πξνζδνθίεο πνπ ππαγνξεχεη ε ζελαξηαθή
ηππνπνίεζε πνπ δηαθξίλεη ην ζπγθεθξηκέλν θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο. Ζ αθήγεζε,
ινηπφλ, νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηελ εξσηηθή επηζπκία κεηαμχ ηεο Λίιαο θαη ηνπ
Αιέθνπ. Ζ αξρηθή ηνπο γλσξηκία, ε νπνία είλαη θαηαιπηηθή γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε
ηεο πινθήο, ζηεξίδεηαη ζε κία παξαλφεζε. Ζ Γηδψ αλαθνηλψλεη ζηνλ Αιέθν φηη ν θ.
Καζεγεηήο ζα απνπζηάζεη γηα έλα δηάζηεκα, αθήλνληαο αληηθαηαζηάηε. Πηζηεχεη,
σζηφζν, φηη απηφο είλαη ν θ. Βαζηιείνπ (ν νπνίνο απιψο ζπλφδεςε ηελ θφξε ηνπ ηελ
πξψηε κέξα ζην γξαθείν) θαη φηη ε Λίια είλαη ε γξακκαηέαο ηνπ.
(Ο Αιέθνο επηζηξέθεη ζην γξαθείν κεηά απφ καθξφ δηάζηεκα απνπζίαο, θαζψο επέβιεπε
θάπνην έξγν εθηφο Αζελψλ.)
Ώλέκος: «Βιδώκα!»
Βιδώ: «Ν Ώλέκος…»
Ώλέκος: «Ν Ώλέκος! Αια έλα δωσ μου ένα φιλάκι!»
Βιδώ: «Πιγά… Γίναι μέσα η γραμματέας του καινούργιου!»
Ώλέκος: «Ξοιανού καινούργιου;»
Βιδώ: «Γδώ έχουμε γεγονότα! Σεύγει ο Θαθηγητής και φέρνει αντικαταστάτη!» (…) «Ήρθε
σήμερα το πρωί και έφερε και την γραμματέα του μαζί…» (κε λφεκα)

Δθείλε ηελ ζηηγκή ν Μαθξάθεο («απφ κεραλήο ζεφο» ζε voice off) θαιεί απφ ην
ηειεθσληθφ θέληξν ηελ «ηα-πάληα-νξνχζα»-γξακκαηέα, ψζηε λα κείλεη κφλνο ν
Αιέθνο θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζεθάλο ηεο γλσξηκίαο. Ο Αιέθνο, ζεσξψληαο φηη
απεπζχλεηαη ζηελ θαηλνχξγηα γξακκαηέα αξρίδεη λα ηε θιεξηάξεη, φπσο ζπλεζίδεη λα
θάλεη κε φιεο ηηο ππαιιήινπο ηνπ γξαθείνπ, εθκεηαιιεπφκελνο ηελ γνεηεία θαη ηελ
απήρεζε πνπ έρεη ζπλεζίζεη λα έρεη ζηηο γπλαίθεο, Δθείλε, σζηφζν, παξακέλεη
παγεξή θαη αδηάθνξε απέλαληί ηνπ:
(…)
Ιίλα: «Ξοιος είστε, κύριε;»
Ώλέκος: «Φραία! Λα γνωριστούμε. Γσείς είστε η καινούργια, εε;»
Ιίλα: «Κάλιστα. Γσείς ποιος είστε;»
Ώλέκος: «Ν παλιός!.»
Ιίλα: «Ξοιος παλιός;»
Ώλέκος: «Ν Ώλέκος!»
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Ιίλα: «Ώαα…, ο παλιο-Ώλέκος!»
Ώλέκος: «Γε τώρα, δεν αφήνουμε τα αστεία;.»
Ιίλα: «Θακώς τα αρχίσαμε τα αστεία!» (απζηεξά θαη επηηαθηηθά)
Ώλέκος: «Λα μιλήσουμε λιγάκι σοβαρά!»
Ιίλα: «Πας ακούω.» (κε εηξσληθή ζπγθαηάβαζε)
Ώλέκος: «Βώστε μου ένα φιλάκι!» (ηεο δείρλεη ην κάγνπιφ ηνπ, πξνηξέπνληάο ηελ, λα ηνλ
θηιήζεη)
Ιίλα: «Έτσι θα μιλήσουμε σοβαρά;»
Ώλέκος: «ΐεβαίως, βεβαίως, βεβαίως…»
Ιίλα: «Κε το φιλάκι…!» (εηξσληθά)
Ώλέκος: «Γε, προϋπόθεσις!»
Ιίλα: «Γεε, άι στο διάολο, πρωί πρωί…!» (Ζ ζεθάλο θιείλεη κε ηελ Λίια λα απνρσξεί,
αθήλνληαο ην Αιέθν ζχμπιν.)

Ζ φιε ζπγθπξία πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα κίαο παξαγλψξηζεο απφ πιεπξάο ηνπ
Αιέθνπ, ν νπνίνο ζεσξεί φηη απεπζχλεηαη ζηελ θαηλνχξγηα γξακκαηέα, ελψ ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα έρεη κπξνζηά ηνπ ηελ λέα πξντζηάκελή ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο
ζην πιαίζην ηεο θπξίαξρεο θαηαλνκήο ησλ έκθπισλ ξφισλ ε «θπζηθή» ζέζε κηαο
γπλαίθαο ζηνλ ρψξν εξγαζίαο είλαη απηή ηεο γξακκαηέσο (ή αληίζηνηρεο επηθνπξηθήο
ζέζεο).
Ζ παξαλφεζε ιχλεηαη ζχληνκα, φηαλ ν θ. Καζεγεηήο θαιεί ηνλ πξφεδξν ηεο
εηαηξίαο (Ναχαξρνο), ηνλ δ/ληή νηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ θ. Μαθξάθε θαη ηνλ
ππνκεραληθφ θ.

ακησηάθε (Αιέθνο) ζην γξαθείν ηνπ γηα λα ηνπο ζπζηήζεη «ηελ

αληηθαηαζηάηε» ηνπ.
(κπξνζηά απφ ηελ θιεηζηή πφξηα ηνπ γξαθείνπ ηεο δηεχζπλζεο)
Θαθηγητής: «Ιοιπόν κύριοι… Ζ α μου επιτρέψετε να σας παρουσιάσω τον αντικαταστάτη
μου.»

Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ην άξζξν γέλνπο αξζεληθνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί
ν Καζεγεηήο.

ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία ηεο αθήγεζεο, είλαη θαλεξφ φηη πξφθεηηαη

γηα κηα παξαδξνκή ε νπνία γίλεηαη ζθφπηκα, πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαζηξέςεη ην εθέ
ηεο έθπιεμεο ζην επφκελν, ζπκπιεξσκαηηθφ πιάλν. Απηφ πνπ, σζηφζν, έρεη κηα
γεληθφηεξε ηδενινγηθή ζεκαζία, είλαη ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηεί ην άξζξν απηφ
δίρσο λα μελίδεη ηδηαίηεξα ηνπο ζεαηέο (ελδερνκέλσο, κάιηζηα, λα κελ γίλεη θαλ
αληηιεπηφ), γεγνλφο ην νπνίν θαηαδεηθλχεη πφζν ζεσξείηαη δεδνκέλν θαη θπζηθφ (i)
ζηελ ζέζε ηζχλνληνο πνπ θαηέρεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ άλδξα θαη ην ζπνπδαηφηεξν
(ii) φηη ην ππνθείκελν par excellence είλαη εμ νξηζκνχ γέλνπο αξζεληθνχ, πξάγκα ην
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νπνίν επηβεβαηψλεηαη θαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο γιψζζαο (ιέκε, γηα
παξάδεηγκα, ο άλζξσπνο, ο ζεαηήο θ.ν.θ.). Δπνκέλσο, θαη ε αλαηξνπή πνπ αθνινπζεί
(ν αληηθαηαζηάηεο είλαη γπλαίθα), εθηφο απφ ην λα απνηειεί ξήμε ζηελ παηξηαξρηθή
πξνζδνθία, κπνξεί λα αλαγλσζζεί θαη αληίζηξνθα, σο, δειαδή, ε εμαίξεζε πνπ
επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα. Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, φηη απηφ ην ζηνηρείν απνηειεί
θαζαπηφ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο γχξσ απφ ην νπνίν εθηπιίζζεηαη νιφθιεξν ην
ζελάξην, ην νπνίν, αλ θαη ζε κηα πξψηε αλάγλσζε ζπζηήλεη έλα λέν, δπλακηθφ
γπλαηθείν πξφηππν, θαη νπζία πεξηγξάθεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ
«αθχζηθε» απηή ζπγθπξία.
Μέρξη απηφ ην ζεκείν ηεο αθήγεζεο, ε Λίια εκθαλίδεηαη λα έρεη κεγάιε
απηνπεπνίζεζε θαη λα δηαρεηξίδεηαη κε άλεζε θαη θπζηθφηεηα ηελ θάζε πεξίζηαζε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επεηζνδίνπ ηεο γλσξηκίαο κε ηνλ Αιέθν, δηαηεξεί ηνλ απφιπην
έιεγρν ηνπ εαπηνχ ηεο θαη ηεο θαηάζηαζεο, επηβάιινληαο δίρσο ζπδήηεζε ηνπο
δηθνχο ηεο φξνπο ζην παηρλίδη εμνπζίαο κεηαμχ ηνπο. Ζ αξρηθή, άηξσηε εηθφλα ηεο
Λίιαο ππνλνκεχεηαη, σζηφζν, ζχληνκα.

ε έλα πξψην επίπεδν ηελ βιέπνπκε λα

βηψλεη κηα εζσηεξηθή ζχγθξνπζε, αλάκεζα ζηνλ ξφιν ηεο σο επηζηήκνλα θαη
δηεπζχληξηαο (δεκφζηνο ρψξνο), θαη ηνλ ξφιν 1 5 0 ηεο σο «γπλαίθαο» (ηδησηηθφο ρψξνο),
ηελ νπνία εθθξάδεη δηαηππψλνληαο θάπνηεο ακθηβνιίεο γηα ηνλ εαπηφ ηεο.
Ώθηνά: «Ρόσοι άνδρες εκεί μέσα, δε βρέθηκε να σε συγκινήσει κανείς; (…) Γκεί πια,
παιδάκι μου, δεν είναι εταιρία, είναι ανδρολίβαδο!»
Ιίλα: «Ρι είπες ότι είναι;»
Ώθηνά: «Ώνδρολίβαδο. Ιιβάδι από άνδρες. Θι εσύ τι παριστάνεις;»
Ιίλα: «Ρην κατσίκα, που δεν ξέρει να βοσκήσει…»
Ώθηνά: «Βόξα τω Ζεώ που το κατάλαβες!»
Ιίλα: «Θαι να „μουνα και κατσίκα, καλά θα ήταν.

λοι εκεί μέσα με βλέπουνε σαν τράγο!»

Ζ εζσηεξηθή απηή ζχγθξνπζε απνξξέεη απφ ηελ αδηακθηζβήηεηε θνηλσληθή απνδνρή
ηνπ δίπνινπ άλδξεο-γπλαίθεο. Ζ Λίια έρεη δηαθξηζεί ζε έλαλ επαγγεικαηηθφ ρψξν θαη
ζε κηα επηζηήκε, γεληθφηεξα, πνπ παξαδνζηαθά αλδξνθξαηείηαη θαη επηπιένλ
θαηαιακβάλεη κηα δηεπζχλνπζα ζέζε, ε νπνία ηελ επνρή εθείλε νπζηαζηηθά δελ
λνείηαη λα θαηέρεηαη απφ γπλαίθα, πφζν κάιινλ, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη αθφκε θαη

150

Θέισ λα επηζεκάλσ φηη φηαλ αλαθέξνκαη ζηελ έλλνηα ηνπ ξόινπ, ε ρξήζε ηνπ φξνπ γίλεηαη
πεξηγξαθηθά θαη φρη φπσο απνδίδεηαη ζηελ ζεσξία ησλ ξόισλ. Κάλσ απηή ηελ επηζήκαλζε
πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγεζεί θάπνηα ζχγρπζε σο πξνο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ αθνινπζψ, ην
νπνίν πηνζεηεί ηελ νπηηθή ηεο ζεσξίαο ηεο επηηειεζηηθήο πινπνίεζεο (Βι. J. Butler, Bodies that
Matter… ό.π.)
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ζήκεξα, νη γπλαίθεο ζε αληίζηνηρεο ζέζεηο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ εμαίξεζε. 151
Δπνκέλσο, θαη εθφζνλ θαη νπζία απνδέρεηαη ηηο παηξηαξρηθέο δνκέο, φρη απιψο ν
θνηλσληθφο ξφινο ηεο σο γπλαίθαο έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ ξφιν ηεο σο
επηζηήκνλα, α ι ι ά , αθφκα ρεηξφηεξα, δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί ηνλ εαπηφ ηεο σο
εληαία θαη ζπλεθηηθή πξνζσπηθφηεηα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ε αλαγλψξηζε θαη ν
ζαπκαζκφο πνπ δέρεηαη γηα ηελ κφξθσζε, ηνλ δπλακηζκφ θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηεο
επηηπρία αηζζάλεηαη πσο, φρη απιψο δελ ηελ θνιαθεχνπλ σο πξφζσπν θαη σο γπλαίθα
εηδηθφηεξα, α ι ι ά ζεσξεί φηη ππνλνκεχνπλ θηφιαο ηνλ ξφιν ηεο σο «επηζπκεηήο
γπλαίθαο», θαζψο απηά ζπληζηνχλ γλσξίζκαηα, πνπ ζην πιαίζην κηαο ηέηνηαο
ηαμηλφκεζεο, παξαδνζηαθά απνδίδνληαη ζηνπο άλδξεο.
( ηελ νηθνδνκή: Ζ Λίια ζπδεηά γηα ππεξεζηαθά δεηήκαηα κε ηνλ Αιέθν.)
Ιίλα: «(…) Κε παρακολουθείτε;» (θαζψο ε Λίια κηιά, ν Αιέθνο αλάβεη ηζηγάξν)
Ώλέκος: «Κε συγχωρείτε!»
Ιίλα: «Αιατί;»
Ώλέκος: «Μεχάστηκα!» (πεηάεη καθξηά ην αλακκέλν ηζηγάξν)
Ιίλα: «Πας παρακαλώ, καπνίστε!»
Ώλέκος: « χι μπροστά σας!»
Ιίλα: «Αιατί όχι μπροστά μου;»
Ώλέκος: «Νύτε μπροστά στον κ. Θαθηγητή κάπνιζα!»

Αληηιακβαλφκελε ην θνηλσληθφ θχξνο σο «αλδξηθφ» γλψξηζκα, ζεσξεί πσο ν
ζεβαζκφο πνπ απνξξέεη απ απηφ ζπλδέεηαη εγγελψο κε ην αλδξηθφ θ χ ι ν θαη
ραξαθηεξίδεη θαη αξράο ηηο ζρέζεηο κεηαμχ αλδξψλ, θαη επνκέλσο είλαη κε ζπκβαηφο
κε ηνλ ξφιν ηεο σο «γπλαίθαο». Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ε ίδηα ε Λίια ππνβηβάδεη
ηνλ εαπηφ ηεο, αδπλαηψληαο λα απνδερηεί ην θχξνο πνπ ηεο παξέρεη ε ζέζε ηεο,
επεηδή πηζηεχεη φηη απηφ δελ είλαη ζπκβαηφ κε ηνλ ξφιν ηεο σο δπλάκεη επηζπκεηήο
γπλαίθαο, πνπ ζα ήζειε λα είλαη.
Ιίλα: «Έτσι που μου φέρονται, αισθάνομαι ώρες ώρες σαν να μου φυτρώνει εδώ πέρα
ένα…» (κε παξάπνλν)
Ώθηνά: «Ρι πράγμα;»
Ιίλα: «Ένα μούσι… Παν αυτά που είχαν οι παλιοί καθηγητές.» (κε ηφλν θιαςηάξηθν)

151

Δίλαη θαλεξφ φηη νη «ηδησηηθνί θαη δεκφζηνη ξφινη ησλ ππνθεηκέλσλ δελ είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ
ηνπο, ελψ ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνγέλεηαο, φπσο είλαη θπξίαξρε αθφκε θαη ζήκεξα, πεξηνξίδεη
ηππηθά α ι ι ά θαη νπζηαζηηθά ηελ απηεμνχζηα παξνπζία γπλαηθψλ ζηνλ δεκφζην ρψξν» (Μ.
Παληειίδνπ-Μαινχηα, Σν θύιν… ό.π., ζ ε ι . 125). Αληηιακβαλφκαζηε, ινηπφλ, φηη πέξα απφ ηηο
θπξίαξρεο εηθφλεο ζειπθφηεηαο, νη γπλαίθεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νπζηαζηηθέο πιηθέο ζπλζήθεο, νη
νπνίεο αλαπαξάγνπλ ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε πξνλνκηαθνχο
ηνκείο ηεο δεκφζηαο δσήο.
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Οπζηαζηηθά, δειαδή, ζεσξεί φηη ην θνηλσληθφ θχξνο θαη ε «ζειπθφηεηα» ζπληζηνχλ
αιιειναπνθιεηφκελα γλσξίζκαηα, απνδερφκελε, θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, ηελ θπξίαξρε
αληίιεςε φηη ππάξρνπλ δχν ζηαζεξά, αζχκκεηξα, αληίζεηα θ χ ι α θαη φηη ε πνιηηηθή,
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαζνξίδεηαη ζηε βάζε απηψλ
ησλ «δεδνκέλσλ».
Ζ πεπνίζεζε απηή ηεο Λίιαο είλαη απφιπηα εληαγκέλε ζηνλ παηξηαξρηθφ
ιφγν, φπσο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ ηαηλία, θαζψο ν ίδηνο ν ιφγνο ηεο ηαηλίαο,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμεη πφζν μερσξηζηή είλαη ε Λίια, ρξεζηκνπνηεί αθξηβψο απηφ
ην επηρείξεκα, ην νπνίν κπνξεί κελ λα απνζθνπεί ζην λα εγθσκηάζεη ηελ Λίια
πξνζσπηθά (αν και γπλαίθα, είλαη ιακπξή επηζηήκσλ θιπ), νπζηαζηηθά φκσο
ιεηηνπξγεί απαμησηηθά γηα ηηο γπλαίθεο ελ γέλεη.
Ώλέκος: «Κε συγχωρείτε… Κε σας μιλάω, όπως θα μιλούσα σε έναν άνδρα!»
Ιίλα: «Ρώρα με υποχρεώσατε! (…)»
Ζ δπζαξέζθεηα ηεο Λίιαο, επνκέλσο, δελ απνξξέεη κέζα απφ έλα πιαίζην
θεκηληζηηθήο θξηηηθήο (φηη, δειαδή, ζε ηειηθή αλάιπζε ην επηρείξεκα δεν ηελ ηηκά,
θαζψο νπζηαζηηθά είλαη απαμησηηθφ γηα ην θ χ ι ν ηεο), α ι ι ά ζπγθξνηείηαη ζην
εζσηεξηθφ ηνπ παηξηαξρηθνχ ιφγνπ (φηη δελ ηελ βιέπεη σο «γπλαίθα», κε φια ηα
ζπλδεινχκελα πνπ απηφ επηθέξεη). ην πιαίζην κηαο ηέηνηαο ηαμηλφκεζεο, ζπλεπψο,
δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί φηη ν ζαπκαζκφο ησλ αλδξψλ γηα απηήλ (Λτιάνα: « λοι οι
άνδρες εδώ μέσα την θαυμάζουν σαν χάνοι!») δελ βξίζθεηαη ζε αληίζεζε, νχηε θαη
ππνλνκεχεη ηελ γπλαηθεία ηεο ηαπηφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε «θηινθξφλεζε»
απηή, πάληνηε κέζα ζε

έλα παηξηαξρηθφ ζπκθξαδφκελν, ιεηηνπξγεί δηηηά,

πξνζδίδνληαο απφ ηελ κηα κεξηά ζηελ Λίια ζεηηθά γλσξίζκαηα πνπ ζεσξνχληαη
«εγγελψο αλδξηθά» πξνθεηκέλνπ λα ηνληζηεί φηη είλαη πξάγκαηη μερσξηζηή θαη γη
απηφ φινη ηελ ζαπκάδνπλ, απφ ηελ ά ι ι ε , φκσο, παξεξκελεχεηαη απφ ηελ ίδηα θαζψο
βηψλεη ζπγθξνπζηαθά ηνπο δηαθξηηνχο ηεο ξφινπο ζηελ δεκφζηα («αλδξηθφο» ρψξνο
=> δηαζέηεη «εγγελψο αλδξηθά» ραξίζκαηα) θαη ηελ ηδησηηθή («γπλαηθείνο» ρψξνο)
ζθαίξα. Σν ζεκαληηθφηεξν δήηεκα ζην ζεκείν απηφ δελ είλαη ίζσο λα απνθαλζνχκε
αλ ηειηθά ε αθήγεζε απνδέρεηαη κνλνζήκαληα ή ακθηζβεηεί ηελ δεδνκέλε ζέζε,
πξνβάιινληαο

έλα

δηαθνξεηηθφ γπλαηθείν

πξφηππν, α ι ι ά

ην

γεγνλφο φηη

αλαπαξίζηαηαη έθδεια κηα έληαζε φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο γπλαηθείαο
έκθπιεο ηαπηφηεηαο, ε νπνία δελ ραξαθηεξίδεη κφλν ην παξφλ θηικηθφ θείκελν, α ι ι ά
θαηαδεηθλχεη ηα φξηα ηνπ παηξηαξρηθνχ ιφγνπ ελ γέλεη, αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ
θχινπ. Αληηιακβαλφκαζηε, κε ά ι ι α ιφγηα, πσο ην ππάξρνλ θαζεζηψο θχινπ
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δηαθξίλεηαη απφ κηα απνπζία εζσηεξηθήο ζπλνρήο, πξνδίδνληαο φηη ε έκθπιε
ηαπηφηεηα ζπληζηά θνηλσληθή θαηαζθεπή, ζηελ πξάμε, φκσο, έρεη σο απνηέιεζκα ηα
ππνθείκελα λα βηψλνπλ απηή ηελ αζπλέρεηα σο πξνζσπηθή απνηπρία.
Ζ εζσηεξηθή ζχγθξνπζε πνπ απνξξέεη απφ απηή ηελ δηαπίζησζε έρεη σο
απνηέιεζκα, απφ ηελ κία πιεπξά ε Λίια λα εθθξάδεη απαμία γηα ηα θπξίαξρα
γπλαηθεία πξφηππα (Ιίλα: «Βύσκολος ο ρόλος της γυναίκας!(…) Βύσκολος και σαχλός…») θαη
απφ ηελ ά ι ι ε λα ηελ πεηξάδεη πνπ δελ απνηειεί (κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο)
αληηθείκελν εξσηηθήο επηζπκίαο ησλ αλδξψλ. Σελ ακθηβνιία ηεο απηή, ηελ εληζρχεη
θαη ε Αζελά, ε νπνία εθθξάδεη θαη ζεσξεί αδηακθηζβήηεην έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν
γπλαηθείν πξφηππν,
Ώθηνά: «Γδώ χρειάζονται άλλα πράγματα! Λα την σουλουπώσουμε λιγάκι! Λα την πάμε σε
μια μοδίστρα, σ ένα κομμωτήριο…» (αλαθεξφκελε ζηελ Λίια)
ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αμία κηαο γπλαίθαο εμαξηάηαη απφ ηελ εμσηεξηθή ηεο
εκθάληζε θαη επηθπξψλεηαη κνλάρα κέζα απφ ην θπξίαξρν αλδξηθφ βιέκκα. Απηφ
απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ζην πιαίζην ηνπ ζηεξενηππηθνχ νξηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο
«γπλαίθεο», βαζηθφ ζηνηρείν πξνζδηνξηζκνχ ηνπο είλαη ν ξφινο ηνπο σο αηζζεηηθψλ
αληηθεηκέλσλ. Παξφιν πνπ ην θίλεκα ρεηξαθέηεζεο ησλ γπλαηθψλ θαηέξξηςε
αλεπηζηξεπηί ηελ γλσζηή ζέζε ηνπ Simmel, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ε γπλαίθα είλαη
απηή πνπ είλαη» θαη «ν άλδξαο είλαη απηφο πνπ γίλεηαη»152, είλαη εληππσζηαθή ε
δηαπίζησζε πσο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηα εμσηεξηθά θξηηήξηα, ε νκνξθηά θαηέρεη
πάληα ηελ ίδηα ζέζε. 1 5 3 Σν ζηνηρείν, ινηπφλ, πνπ θαζηζηά θνηλσληθά κία γπλαίθα
«επηζπκεηή», είλαη ε εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε. Με ά ι ι α ιφγηα, πξνθεηκέλνπ κία
γπλαίθα λα επηηειέζεη κε επηηπρία ην θνηλσληθά πξνζδνθψκελν έκθπιν πξφηππν, ζα
πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξσηαξρηθφ απηφ θξηηήξην. χκθσλα κε ηνπο Bozon
θαη Lèridon, νη γπλαίθεο παξακέλνπλ «αληηθείκελα παξαηήξεζεο θαη αληηθείκελα ελφο
θπξίαξρνπ αλδξηθνχ πφζνπ» 154 θαη θαη επέθηαζε ζπγθξνηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε
ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ (ζέινπλ λα) ηηο βιέπνπλ νη άληξεο. Δπηπιένλ, ζην δεδνκέλν
θνηλσληθφ ζπκθξαδφκελν ε πξαγκαηηθφηεηα απηή βηψλεηαη αθφκε πην πηεζηηθά,
θαζψο ε θνηλσληθή χπαξμε ησλ γπλαηθψλ εμαξηάηαη θαη πξαθηηθά απφ ηνλ άληξα πνπ
ζα ηηο απνθαηαζηήζεη, εμαζθαιίδνληαο έηζη ην θνηλσληθφ ηνπο πξφζσπν.

Georg Simmel, Philosophie de la modernité, Payot, Paris, 1989, ζ ε ι . 147.
Jean-Claude Kaufman, ώκαηα γπλαηθώλ, βιέκκαηα αλδξώλ, Μαξαζία, Αζήλα 1997, ζ ε ι . 183.
M. Bozon / H. Leridon, “Les constructions sociales de la sexualité”, Population, No 5, 1993.
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Ώθηνά: «Γίσαι και συ κοπέλα! Θοίταξε και λίγο τον εαυτό σου! Ρι είναι αυτό που φοράς;»
(…) «Έψαξες καθόλου να το βρεις;

χι, θέλω να μου πεις την αλήθεια, έψαξες

καθόλου;»
Ιίλα: «

χι.»

Ώθηνά: «Γεε, ωραία! Κην ψάχνεις για το ένα, μην ψάχνεις για το άλλο, σε λίγα χρόνια θα
ψάχνεις ράφι να τοποθετηθείς!»

Ση ζεκαίλεη φκσο απηφ κε φξνπο θηικηθήο αθεγεκαηηθφηεηαο, δειαδή ζε
ζρέζε κε ηελ εγγχηεηα ηεο Λίιαο κε ηελ αθεγεκαηηθή ζέζε;

ην πιαίζην ελφο

παηξηαξρηθνχ ιφγνπ, παξά ην γεγνλφο φηη ε Λίια ζπγθξνηείηαη σο ν θεληξηθφο
ραξαθηήξαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε εμέιημε ηεο πινθήο, θαη ππφ απηή
ηελ έλλνηα απνηειεί ην θεληξηθφ ππνθείκελν ηεο αθήγεζεο, ε εγγχηεηά ηεο κε ηελ
αθεγεκαηηθή ζέζε ελίνηε ππνλνκεχεηαη, θαζψο ζπγθξνηείηαη παξάιιεια θαη σο
αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο. Θα εμεγήζσ ηη ελλνψ. Ζ παξνπζία ηεο γπλαίθαο-σοαληηθεηκέλνπ-ηνπ-βιέκκαηνο, ζπληζηά ζεκειηψδεο ζηνηρείν γχξσ απφ ην νπνίν
νξγαλψλεηαη ην ζέακα ζηνλ αθεγεκαηηθφ θηλεκαηνγξάθν θαηά ηξφπν, ψζηε ε
αλαπαξάζηαζε ηεο θπζηθήο ηεο παξνπζίαο λα ηείλεη λα ππνλνκεχεη ηελ ξνή ηεο
αθήγεζεο, παγψλνληαο ηελ δξάζε ζε ζηηγκέο φπνπ ππνγξακκίδεηαη ν ξφινο ηεο σο
εξσηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξψηε ζθελή πνπ δείρλεη ην
πεξίγξακκα ηνπ γπκλνχ ζψκαηνο ηεο Λίιαο κέζα απφ ην θηκέ ηδάκη ηνπ ληνπο, ε
νπνία δελ επηηειεί θαλέλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο πινθήο. Σν γεγνλφο,
κάιηζηα, φηη ε ζθελή ζηεξείηαη αθεγεκαηηθήο ζεκαζίαο, θαηά βάζε εληζρχεη ηε
ζεκαζία ηεο απφ αλαιπηηθήο ζθνπηάο. Ηδίσο κε ηα δεδνκέλα εθείλεο ηεο επνρήο, α ι ι ά
αθφκε θαη κε ηα ζεκεξηλά, απηή ε ελαξθηήξηα ζεθάλο θαίλεηαη λα πξντδεάδεη ηνλ
ζεαηή φηη ζα παξαθνινπζήζεη αηζζεζηαθή ηαηλία θαη φρη αηζζεκαηηθή θνκεληί.
Δπηπιένλ,

απηή ε

ζθελή

αιιεινυπνλνκεχεηαη

κε

νιφθιεξε

ηε

κεηέπεηηα

αθεγεκαηηθή εηθφλα ηεο Λίιαο σο «γπλαίθαο πνπ ηεο ιείπεη ε ζειπθφηεηα»,
ππνγξακκίδνληαο έηζη ην γπλαηθείν πξφηππν πνπ θαιείηαη θνηλσληθά λα ελζαξθψζεη.
Υσξίο ηα ξνχρα-πεξίβιεκα ηεο θνηλσληθήο ηεο ζέζεο πξνδίδεη απηφ πνπ ζη αιήζεηα
«είλαη»: γπλαίθα-σο-εξσηηθφ-αληηθείκελν-ηνπ-βιέκκαηνο.

Τπφ απηή ηελ έλλνηα,

«απηφ πνπ κεηξά είλαη κάιινλ ην ηη πξνθαιεί ε εξσίδα, παξά ην ηη αλαπαξηζηά»155,
ιεηηνπξγψληαο, θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, πεξηζζφηεξν σο θαηαιχηεο γηα ηελ δξάζε ηνπ
155

L. Mulvey, “Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Issues in Feminist Film Criticism ζην P. Erens
(επηκέιεηα), ό.π, ζ ε ι . 33 (Σν άξζξν απηφ δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1975 ζην πεξηνδηθφ Screen
vol. 16 no 3), αλαθεξφκελε ζηελ ζέζε ηνπ Bud Boeticher. Τπάξρεη θαη ε πξφζθαηε ειιεληθή έθδνζε
L. Mulvey (κεηάθξαζε Μαξγαξίηα Κνπιεληηάλνπ), Οπηηθέο θαη άιιεο απνιαύζεηο, Παπαδήζεο, Αζήλα
ρ.ρ.
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ήξσα, παξά σο ην ππνθείκελν ηεο δξάζεο θαζαπηφ. Απηή ε αληίθαζε αλάκεζα ζην
ζέακα θαη ηελ πινθή, επηζεκαίλεη ε Mulvey, εληζρχεη ηνλ ξφιν ηνπ άλδξα σο ηνπ
ελεξγεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξνσζεί ηελ αθήγεζε, πξνθαιψληαο ηελ δξάζε.

156

Έηζη

ινηπφλ βιέπνπκε φηη, απφ ηελ ζηηγκή πνπ εθδειψλεηαη εξσηηθή έιμε κεηαμχ ηεο
Λίιαο θαη ηνπ Αιέθνπ, είλαη εθείλνο πνπ αλαιακβάλεη ηνλ ελεξγεηηθφ ξφιν. Απηφο
παξαθνινπζεί ην ζεκηλάξην, καζαίλεη γιψζζεο θαη εμειίζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ηελ
θαηαθηήζεη, ελψ απελαληίαο εθείλε, πνπ κέρξη πξφηηλνο ήηαλ δπλακηθή θαη θπξίαξρε
ζηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε, αλαδηπιψλεηαη ζε έλα παζεηηθφ γπλαηθείν πξφηππν,
ζπγθξνηψληαο ηνλ εαπηφ ηεο σο αληηθείκελν ηεο αλδξηθήο επηζπκίαο, πεξηκέλνληαο λα
θαηαθηεζεί. Ζ εμνπζία ηνπ αλδξηθνχ πξσηαγσληζηή λα ειέγρεη ηελ ξνή ησλ
γεγνλφησλ ζπκπίπηεη, επνκέλσο, κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμνπζία ηνπ εξσηηθνχ
βιέκκαηνο. Αλ απνδερηνχκε απηή ηελ ζέζε ηεο Mulvey, θαη πξνρσξψληαο πην πέξα
ηνλ παξαιιειηζκφ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ην ζηάδην ηνπ θαζξέθηε ηνπ Metz, ηφηε ην
ππνθείκελν ηεο εθθνξάο, ζε αληηδηαζηνιή κε ην αληηθείκελν ηνπ εξσηηθνχ
βιέκκαηνο, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ θιαζηθφ θηλεκαηνγξάθν, ηαπηίδεηαη κε ηνλ αλδξηθφ
ήξσα ηεο αθήγεζεο. Παξφιν πνπ ε ζέζε ηεο Mulvey ππνβιήζεθε ζε θξηηηθή
ππξνδνηψληαο κηα καθξά ζπδήηεζε ζηνπο θχθινπο ηεο θεκηληζηηθήο ζεσξίαο,
σζηφζν

θαηαδεηθλχεη εχζηνρα

κε

πνηνλ

ηξφπν ν

θιαζηθφο αθεγεκαηηθφο

θηλεκαηνγξάθνο αλαπαξηζηά θαη αλαπαξάγεη έλαλ θπξίαξρν παηξηαξρηθφ ιφγν. 1 5 7
Άιισζηε ζήκεξα, φηαλ ε θηλεκαηνγξαθηθή θξηηηθή αλαθέξεηαη ζην «αλδξηθφ»
βιέκκα, αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε ππνθεηκεληθή ζέζε ελφο
θαιινθεληξηθνχ αλδξηζκνχ θαη φρη ζην βηνινγηθφ αλδξηθφ θ χ ι ν . Τπφ απηή ηελ
έλλνηα ην «αλδξηθφ» βιέκκα δελ εμαξηάηαη θαη αλάγθε απφ ην βηνινγηθφ θ χ ι ν ηνπ
βιέπνληνο ππνθεηκέλνπ, α ι ι ά αληαλαθιά θαη αλαπαξάγεη ηηο ζρεηηθέο πνιηηηζκηθέο
θαη θνηλσληθά εζσηεξηθεπκέλεο ζέζεηο ηνπ «άλδξα» θαη ηεο «γπλαίθαο».

ε απηφ ην

πιαίζην, ε έλλνηα ηνπ «αλδξηθνχ βιέκκαηνο» αλαθέξεηαη ζην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ
πνπ πεξηβάιιεη ηελ θνηλσληθή ζέζε ηεο θαηεγνξίαο «άλδξαο» ζην πιαίζην ηνπ
παξαδνζηαθνχ πνιηηηζκηθνχ ζελαξίνπ ηεο εηεξνθπινθηιίαο. Με ά ι ι α ιφγηα,
156

ην ίδην, ζ ε ι . 34.
Ζ βαζηθή θξηηηθή ζην ζρήκα ηεο Mulvey ζπλίζηαηαη ζην φηη (i) ππαηλίζζεηαη ληεηεξκηληζηηθά φηη ν
θηλεκαηνγξάθνο εγθαιεί θαηαξρήλ ηνλ αλδξηθφ ζεαηή, αδπλαηψληαο θαηά ζπλέπεηα λα εμεγήζεη ηελ
επραξίζηεζε πνπ αληιεί απ απηφλ ην γπλαηθείν θνηλφ θαη (ii) φηη είλαη ηφζν δνκηθφ, ψζηε δελ αθήλεη
θαζφινπ πεξηζψξηα γηα ηελ δξάζε ηνπ (γπλαηθείνπ) ππνθεηκέλνπ, απνθιείνληαο έηζη ηνπο φξνπο γηα
κηα ελαιιαθηηθή ζθνπηά (βι. γηα παξάδεηγκα: M. A. Doane, “Film and the Masquerade – Theorizing
the Female Spectator” θαη Tania Modleski, “Hitchcock, Feminism, and the Patriarchal Unconscious”,
ζην P. Erens (επηκέιεηα), ό.π, De Laurentis, Teresa, Alice Doesn’t: Feminism, Semiotics, Cinema,
Indiana University Press, Μπινχκηλγθηνλ, 1984).
157
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αλαθέξεηαη ζηελ ζέζε ηζρχνο, θχξνπο θαη (ζεμνπαιηθνχ) ειέγρνπ επί ηεο
«γπλαίθαο».158
ην πιαίζην ελφο ηέηνηνπ ιφγνπ, ε δξάζε ζπλδέεηαη κε ηνλ αλδξηζκφ (δξσλ
ππνθείκελν), ζηνλ αληίπνδα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ε ζειπθφηεηα, ε εμάξηεζε θαη ε
ππνηέιεηα (ππν-θείκελν ηεο δξάζεο ησλ άιισλ, άξα αληηθείκελν). Σν δξσλ
υποκείμενο είλαη απηφλνκν θαη θπξίαξρν ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ (άλδξαο-σοδξσλ-ππνθείκελν). Δπηπιένλ, φκσο, σο ππνθείκελν (γπλαίθα-ζεμνπαιηθφ αληηθείκελν
/ ςπό-κείμενο ησλ αλδξηθψλ θαληαζηψζεσλ) νξίδεηαη θαη εθείλν ζην νπνίν
επηβάιιεηαη ε δξάζε απφ θάπνηνλ άιινλ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ απνδίδεηαη δηηηή
ζεκαζία ζηνλ φξν ππνθείκελν (δξσλ ππνθείκελν / ππνθείκελν ηεο δξάζεο), κία
ζεκαζία απφ ηελ νπνία δελ απνπζηάδεη ε έκθπιε δηάζηαζε θαη ε νπνία ελέρεη ζαθή
πνιηηηθά ππνλννχκελα αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία «γπλαίθεο».159 Έηζη, ινηπφλ, ε
ζεκειηψδεο αληίθαζε κεηαμχ ηνπ ξφινπ ηεο Λίιαο σο υποκειμένου ηεο εθθνξάο θαη
ηαπηφρξνλα σο αληηθεηκέλνπ ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο (ςπό-κείμενο ησλ αλδξηθψλ
θαληαζηψζεσλ) δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηε ζπγθεθξηκέλε θηικηθή αθήγεζε, α ι ι ά
ζπληζηά εγγελέο γλψξηζκα ηεο παηξηαξρίαο, ην νπνίν ηείλεη λα εληζρχεη ηνλ
θπξηαξρνχκελν ξφιν ησλ γπλαηθψλ. Παξφιν, ινηπφλ, πνπ ε Λίια ελζαξθψλεη έλαλ
δπλακηθφ

γπλαηθείν

ραξαθηήξα

απνξξίπηνληαο

ζε

θάπνηνλ

βαζκφ

ηνπο

παξαδνζηαθνχο έκθπινπο ξφινπο 1 6 0 , ζηελ πξάμε δελ ακθηζβεηεί ηελ παηξηαξρηθή
δνκή ελ γέλεη. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πξνυπφζεζε γηα λα έξζεη θαλείο νπζηαζηηθά ζε
ξήμε κε ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ αλαιπηηθή θαηεγνξία ηνπ
θχινπ, είλαη λα ηεζεί ππφ ακθηζβήηεζε ν παγησκέλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ζθεπηφκαζηε γηα ην θ χ ι ν , ν νπνίνο πξνθχπηεη απφ ηελ αδηακθηζβήηεηε απνδνρή ηεο
δπαδηθήο αληίζεζεο ζηελ νπνία ζεκειηψλεηαη ε έκθπιε δηαθνξά.

158

J. Usher, Fantasies… ό.π., ζ ε ι . 106.
Leonore Davidoff, «Regarding Some “Old Husbands Tales”: Public and Private in Feminist
History», ζ ε ι . 262, απφ ην: L. Davidoff, Worlds Between Historical Perspectives by Gender & Clan,
Polity Press, Κέκπξηηδ, 1995, ό.π., ζ ε ι . 233. εκεηψλσ φηη ε έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ σο ππό-θεηκέλνπ
απαληάηαη θαηαξράο ζηνλ Althusser (βι. Louis Althusser, “Ideology and Ideological State
Apparatuses”, ζην Louis Althusser (επηκέιεηα), Lenin and Philosophy and other Essays (trans. Ben
Brewster), New Left Books, Λνλδίλν, 1971), θαζψο θαη ζηνλ Foucault (βι. M. Foucault, “The Subject
and the Power”(afterword), ζην Dreyfus H.L. θαη Rabinow P., M. Foucault: Beyond Structuralism and
Hermeneutics, Harvester Press, Μπξάηηνλ, άζεμ, 1982).
160
«(Π)αξά ηελ θαηάθηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ απφ ηηο Διιελίδεο ην 1952, νη αληζφηεηεο
εμαθνινχζεζαλ λα πθίζηαληαη, θαζψο ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε έθθξαζε ηεο γπαλαηθείαο ηαπηφηεηαο
θαη ε άξζξσζε ελφο ζπγθξνηεκέλνπ ιφγνπ ήξζαλ πνιχ αξγφηεξα. Ζ ζπκκεηνρή ηεο γπλαίθαο ζηνλ
δεκφζην ρψξν (…) ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλε θαη πξνζδηνξηδφηαλ απφ ηα θαζήθνληα ζην πιαίζην ηεο
νηθνγέλεηαο.» (Μ. Κνκλελνχ, Από ηελ αγνξά… ό.π., ζ ε ι . 69).
159
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Έρεη, σζηφζν, θάπνηα ζεκαζία λα επηζεκάλνπκε φηη ε δξάζε πξνζιακβάλεηαη
θαηά ηξφπν αξθεηά κνλνδηάζηαην ζηελ ζεσξία ηεο Mulvey. Οξίδνληαο ηελ έλλνηα ηεο
δξάζεο ηφζν ζηελά, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα επηθαινχκαζηε εμ νξηζκνχ έλα
παηξηαξρηθφ ζρήκα λνεκαηνδφηεζεο, λα εξκελεχνπκε δειαδή ηελ δξάζε ησλ
ππνθεηκέλσλ κε φξνπο παηξηαξρηθνχο. κσο, ην γεγνλφο φηη έλαο ηξφπνο επελέξγεηαο
πάλσ ζηελ θνηλσληθή ζπγθπξία δελ είλαη ν θπξίαξρνο ή δελ παξάγεη ξηδηθά
απνηειέζκαηα, δελ ζεκαίλεη φηη εθπίπηεη θαη απφ ηνλ νξηζκφ ηεο δξάζεο. Απελαληίαο,
ζηελ πεξίπησζε θπξηαξρνχκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ε δξάζε πνπ αζθείηαη ζπρλά
ζπλίζηαηαη ζηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ειέγρνπ ηνπ πεδίνπ δηακέζνπ ηνπ
ζπκβηβαζκνχ. Με ά ι ι α ιφγηα, ηα ππνθείκελα γλσξίδνληαο, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα,
ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί ε εμνπζία, δηαπξαγκαηεχνληαη έλαλ ρψξν
θπξηαξρίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ εγεκνληθνχ ιφγνπ. Αλ θαη ε δξάζε απηή δελ
απνζθνπεί ζηελ αλαηξνπή ηεο δεδνκέλεο ζπλζήθεο, ελίνηε δίλεη ζηα ππνθείκελα ηε
δπλαηφηεηα λα ηελ εθκεηαιιεπηνχλ ηνπηθά πξνο φθειφο ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην,
βιέπνπκε ηελ Λίια λα αζρνιείηαη κε ηελ επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ ηεο, πξνζπαζψληαο κε
θάζε ηξφπν λα απνδείμεη φηη είλαη φκνξθε, ραξηησκέλε, γνεηεπηηθή, λαδηάξα, γηα λα
θεληξίζεη ην (εξσηηθφ) ελδηαθέξνλ ηνπ Αιέθνπ. Καζψο, βέβαηα, νη πξαθηηθέο πνπ
εθαξκφδεη ε Λίια αληιψληαη απφ έλα απφζεκα γλψζεο πνπ ζεκειηψλεηαη ζηνλ
παηξηαξρηθφ ιφγν, έρνπλ ηειηθά σο απνηέιεζκα λα ηνλ αλαπαξάγνπλ. Απηφ, φκσο,
δελ ζεκαίλεη φηη ε ίδηα είλαη θαη παζεηηθή. Δπνκέλσο, απηφ πνπ νπζηαζηηθά
δηαθνξνπνηεί ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ε Λίια ηελ ζπγθπξία ζε ζρέζε κε ηνλ
Αιέθν δελ είλαη ελ ηέιεη ε ζηάζε ηεο σο παζεηηθνχ ππνθεηκέλνπ, α ι ι ά ε δηαθνξεηηθή
ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη δχν ραξαθηήξεο ζην πιαίζην ηνπ παηξηαξρηθνχ ιφγνπ θαη ηελ
έκθπιε θαηαλνκή ξφισλ πνπ απνξξέεη απφ απηφλ. χκθσλα, ινηπφλ, κε απηή ηελ
θαηαλνκή νη γπλαίθεο θαινχληαη λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζεκειηψδεο θξηηήξην πνπ ηηο
θαζηζηά εξσηηθά επηζπκεηέο, ην νπνίν αθνξά ηελ εκθάληζή ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο
άληξεο, ησλ νπνίσλ ε «αμία» απνηηκάηαη ζε ζρέζε κε ην status θαη ηελ εμνπζία πνπ
θαηέρνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ θαη ηνλ δεκφζην ρψξν ελ γέλεη.
Τπφ απηφ ην πξίζκα, ζε αληίζεζε κε ηελ Λίια, νη πξνζπάζεηεο πνπ
θαηαβάιιεη ν Αιέθνο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επηζπκεηφο απφ απηήλ, νπδεκία ζρέζε
έρνπλ κε ηελ ζπγθξφηεζή ηνπ σο αηζζεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, δειαδή σο αληηθεηκέλνπ
ηνπ βιέκκαηνο. Έηζη, παξφιν πνπ καζαίλνπκε φηη ν Αιέθνο άιιαμε (παξαθνινπζεί
ην ζεκηλάξην, δηαβάδεη, πεξηθξνλεί ηηο δηαζθεδάζεηο), δελ παξαηεξνχκε θακία νξαηή
αιιαγή ζηελ εηθφλα ηνπ, φζνλ αθνξά ην παξνπζηαζηηθφ ηνπ. Ζ κεηαζηξνθή ηνπ
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αθνξά απνθιεηζηηθά ηηο ελέξγεηέο ηνπ σο ππνθεηκέλνπ ηεο δξάζεο. Ζ Λίια,
απελαληίαο, απνζθνπεί ζην λα κεηακνξθσζεί εκθαληζηαθά, ζπγθξνηψληαο ηνλ εαπηφ
ηεο σο ππν-θείκελν ησλ θπξίαξρσλ αλδξηθψλ θαληαζηψζεσλ, παγηψλνληαο ηελ
έκθπιε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ βιέπεηλ (ππνθείκελν ηεο δξάζεο) θαη ηνπ βιέπεζζαη
(ππν-θείκελν ηνπ θπξίαξρνπ αλδξηθνχ βιέκκαηνο), ηελ νπνία αλέπηπμα παξαπάλσ.
Με ά ι ι α ιφγηα, παξαηεξνχκε ηελ νξαηή κεηακφξθσζε ηεο Λίιαο, ζε αληηδηαζηνιή
κε ηνλ Αιέθν, ν νπνίνο σο πξνο ην θαίλεζζαη είλαη πάληνηε ν ίδηνο. Βιέπνπκε,
επνκέλσο, κε πνηνλ ηξφπν νη ζπκβάζεηο ηνπ θιαζηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ επηβάιινπλ
λα ζπγθξνηείηαη κνλάρα ε Λίια σο αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο. Απφ απηφ ην ζεκείν
θαη πέξα, ε πνξεία θαη ε εμέιημε ησλ δχν ραξαθηήξσλ ζηελ αθήγεζε είλαη
αληηζηξφθσο αλάινγε.
Ωζηφζν, θαη ν Αιέθνο δελ ζπγθξνηείηαη αληίζηνηρα σο αληηθείκελν ηνπ
εξσηηθνχ βιέκκαηνο γηα ηελ Λίια (θαζψο θαη ηηο γπλαίθεο ζηελ ηαηλία ελ γέλεη); Ζ
Mulvey

ππνζηεξίδεη

φηη «ηα ζειθηηθά

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζηέξα ηνπ

θηλεκαηνγξάθνπ δελ ζπληζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά ελφο εξσηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
βιέκκαηνο, α ι ι ά απνηεινχλ ηα γλσξίζκαηα ηνπ πην πιήξνπο, ηέιεηνπ θαη
πεξηζζφηεξν ηζρπξνχ ηδεψδνπο ηνπ εγψ, φπσο απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ ηελ ζηηγκή ηεο
αλαγλψξηζεο

κπξνζηά ζηνλ

θηλεκαηνγξάθν

ν

ήξσαο

θαζξέθηε» 1 6 1 .
ζπγθξνηείηαη

Με ά ι ι α ιφγηα, ζηνλ θιαζηθφ
κέζα

απφ ηελ

θηλεκαηνγξαθηθή

αλαπαξάζηαζε, φρη σο αληηθείκελν ηνπ εξσηηθνχ βιέκκαηνο, α ι ι ά σο ην ππνθείκελν
(δεπηεξνγελνχο162) ηαχηηζεο ηνπ ζεαηή. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη, ηφζν ζην εζσηεξηθφ
ηεο αθήγεζεο, φζν θαη έμσ απφ απηήλ (απφ πιεπξάο ησλ ζεαηψλ), ν ήξσαο δελ είλαη
επηζπκεηφο απφ ηηο γπλαίθεο163, α ι ι ά φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε δελ
ζπγθξνηεί ηνλ αλδξηθφ ραξαθηήξα σο αηζζεηηθφ αληηθείκελν, δειαδή σο αληηθείκελν
«θεηηρηζηηθήο ζθνπνθηιίαο». 164 Έηζη, αθφκε θαη φηαλ ν Αιέθνο ζπγθξνηείηαη σο
αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο αθήγεζεο,

161

L. Mulvey, Visual… ό.π., ζ ε ι . 34.
ηνλ θηλεκαηνγξάθν ε «δηαδηθαζία πξσηνγελνχο ηαχηηζεο» ηνπ ζεαηή ζπληειείηαη κε ην «κάηη» ηεο
θάκεξαο. Δπνκέλσο ε ηαχηηζε κε θάπνηνλ απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηεο αθήγεζεο κπνξεί λα είλαη κνλάρα
δεπηεξνγελήο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην ίδην ην βιέπνλ ππνθείκελν απνπζηάδεη απφ ηελ νζφλε (Βι. Κ.
Γνμηάδεο, Ηδενινγία… ό.π., ζει. 95 θ.ε.)
163
Δλίνηε θαη απφ ηνπο άληξεο, α ι ι ά απηή είλαη κηα πην εηδηθή πεξίπησζε αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο
ηαχηηζεο κε ηνλ ήξσα, ηελ νπνία δελ ζα εμεηάζσ εδψ.
164
L. Mulvey, Visual… ό.π., ζ ε ι . 35. Ζ θεηηρηζηηθή ζθνπνθηιία αλαθέξεηαη ζηελ δνκή απηή ηεο
απφιαπζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο ά ι ι ν π πξνζψπνπ σο αληηθεηκέλνπ
ζεμνπαιηθνχ εξεζηζκνχ δηακέζνπ ηεο ζέαζεο, αλαθέξεηαη δειαδή ζηελ αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ
βιεπφκελνπ ππνθεηκέλνπ.
162
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(Πξφθεηηαη γηα ηελ ζεθάλο ζην γξαθείν, φπνπ ε Αζελά βιέπεη γηα πξψηε θνξά ηνλ Αιέθν. Σελ
βιέπνπκε λα ηνλ παξαηεξεί επίκνλα απφ ηελ θνξπθή κέρξη ηα λχρηα κε θαλεξφ ελδηαθέξνλ θαη
θαηφπηλ, φηαλ εθείλνο βγαίλεη απφ ην δσκάηην, λα ηνλ αθνινπζεί απφ πίζσ κέρξη ηελ πφξηα θαη –θαζψο
ην πιάλν γίλεηαη ππνθεηκεληθφ απφ πιεπξάο ηεο Αζελάο- λα ηνλ παξαθνινπζεί θαζψο απνκαθξχλεηαη.
Μφιηο ν Αιέθνο θεχγεη, ξσηά ηελ Λίια:)
Ώθηνά: «Ώααα, τι „ναι τούτο πάλι…;»
Ιίλα: «Ξοιο;»
Ώθηνά: «Ρούτο, το σερνικό!»
Ιίλα: « πομηχανικός.»
Ώθηνά: «Έκτακτος!»
Ιίλα: « χι, μόνιμος είναι.»

ζπγθξνηείηαη σο ηέηνην, κε βάζε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο φξνπο. Με ά ι ι α ιφγηα,
παξφιν πνπ ν Αιέθνο Αιεμαλδξάθεο ζεσξείηαη «σξαίνο άλδξαο» θαη κε βάζε (θαη)
απηφ ην θξηηήξην επηιέρζεθε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ε εηθφλα ηνπ δελ
ζπγθξνηείηαη κε βάζε ηελ εκθάληζή ηνπ θαζαπηή. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ
πξνβάιινληαη, σο επί ην πιείζηνλ, θαη κε βάζε ηα νπνία ζεσξείηαη αξεζηφο, είλαη ε
γνεηεία, ν «αλδξηζκφο», ην επαγγεικαηηθφ θχξνο θαη ε εκπεηξία ηνπ, ζε ζπλδπαζκφ
βέβαηα κε ην παξνπζηαζηηθφ ηνπ, ην νπνίν φκσο ππνγξακκίδεη θαη επηβεβαηψλεη ηα
πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα, επνκέλσο είλαη δεπηεξεχνλ ζε ζρέζε
κε απηά θαη ηδίσο δελ ιεηηνπξγεί απηφλνκα.
Απηφ θαζίζηαηαη πξαθηηθά θαλεξφ απφ ην γεγνλφο φηη, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ
θιαζηθφ θηλεκαηνγξάθν, ην αλδξηθφ ζψκα (ζε αληηδηαζηνιή κε ην γπλαηθείν) δελ
πξνβάιιεηαη σο θεηίρ ι.ρ. κέζα απφ πξνθιεηηθά θνληηλά πιάλα ζπγθεθξηκέλσλ
ζεκείσλ ηνπ ζψκαηνο, πιάλα ηα νπνία δελ απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε ηεο δξάζεο,
α ι ι ά απελαληίαο παγψλνπλ ηνλ ρξφλν ηεο αθήγεζεο, ιεηηνπξγψληαο σο (εξσηηθφ)
ζέακα θαζαπηφ.165 Κάηη αλάινγν κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε θαη γηα ην ληχζηκν.
Παξφιν πνπ έρεη ακθηζβεηεζεί ε άπνςε φηη ην αλδξηθφ ληχζηκν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν
έρεη θαζαξά ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα166, ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θεηηρνπνηήζεη
ην ζψκα κέζα απφ θνςίκαηα, ζθηζίκαηα, ηνικεξέο γξακκέο θιπ. Έηζη, αλ θαη
αλακθίβνια ελίνηε ζπλαληάηαη θαη απηφ (αξθεί λα ζπκεζνχκε ηα ζηελά, ιεπθά

165

Θα κπνξνχζε θαλείο λα πξνβάιεη ην παξάδεηγκα ησλ ηαηληψλ ηνπ Π. Αικνδνβάξ, φπνπ ην αλδξηθφ
ζψκα πξάγκαηη αλάγεηαη ζε αληηθείκελν θεηηρηζηηθήο ζθνπνθηιίαο, πξφθεηηαη φκσο (i) γηα έλα βιέκκα
νκνεξσηηθφ, θαη θαηά ζπλέπεηα εγθαιεί θαη πάιη ην έηεξν αλδξηθφ βιέκκα θαη (ii) νη ελ ιφγσ ηαηλίεο,
παξά ηελ εκπνξηθφηεηά ηνπο, δελ ζα έιεγα φηη ζπληζηνχλ δείγκα θιαζηθνχ αλαπαξαζηαζηαθνχ
θηλεκαηνγξάθνπ.
166
Βι. Stella Bruzzi, Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies, Routledge, Λνλδίλν,
1997.
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θνληνκάληθα ηνπ James Dean), ε ζπλερήο θαη εκθαλήο αιιαγή γθαξληαξφκπαο, ε
νπνία δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηελ εμέιημε ηεο πινθήο, απαληάηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο
γπλαηθείνπο ραξαθηήξεο. Δπηπιένλ, ηα κπινπδάθηα-θεηίρ ηνπ Dean απνηεινχλ
πξαγκαηηθή εμαίξεζε (πφζν κάιινλ ζηηο ειιεληθέο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60), ζε
αληίζεζε κε ηα αλνηρηά ληεθνιηέ, ηηο θνληέο θνχζηεο, ηα ς ε ι ά ηαθνχληα, θαζψο θαη
ηελ αδακηαία πεξηβνιή ησλ ρνξεπηξηψλ ζηα κνπζηθά ηληεξκέδηα ζηηο ειιεληθέο
θσκσδίεο θαη ηα κηνχδηθαι. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο, πάλησο, πνπ ηα αλδξηθά
ππνθείκελα θαηαιακβάλνπλ ηελ παζεηηθή (παξαδνζηαθά «ζειπθή») ζέζε ηνπ λα
απνηεινχλ αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο, ππνζηεξίδεη ε Mercer 167 , ν θίλδπλνο λα
θινληζηνχλ νη παξαδνζηαθνί νξηζκνί ηνπ αλδξηζκνχ εμνπδεηεξψλεηαη κέζα απφ ηελ
ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ θσδίθσλ θαη ζπκβάζεσλ, φπσο ε απζηεξή ζηάζε ηνπ
ζψκαηνο, ε ηππνινγία ησλ ραξαθηήξσλ θαη ε αθεγεκαηηθή πινθή, ζηνηρεία ηα νπνία
ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπν, ψζηε λα ππνγξακκίζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ αλδξηθνχ ραξαθηήξα
σο δξψληνο ππνθεηκέλνπ, παγηψλνληαο έηζη ηελ έκθπιε δηρνηνκία ηνπ βιέπεηλ θαη
ηνπ βιέπεζζαη. Απηφ θαζίζηαηαη θαλεξφ ζην πιάλν φπνπ ν Αιέθνο κπαίλεη γηα πξψηε
θνξά ζην γξαθείν κεηά απφ πνιχκελε απνπζία, ην νπνίν απνηειεί, άιισζηε, θαη ην
πξψην πιάλν ζηελ ηαηλία, ζην νπνίν νπζηαζηηθά ζπζηήλεηαη ζηνπο ζεαηέο ν ελ ιφγσ
ραξαθηήξαο.
Ο Αιέθνο, εξρφκελνο απφ έμσ, εκθαλίδεηαη ζηελ πφξηα ηνπ ζρεδηαζηεξίνπ.
Βξίζθεηαη ζην ζεκείν θπγήο 1 6 8 ηνπ πιάλνπ, νξαηφο απφ φιεο ηηο εξγαδφκελεο ζην
γξαθείν, θαζψο θαη απφ ηνλ ζεαηή, δηακέζνπ ηεο δηθήο ηνπο ζθνπηάο. Με
ραξαθηεξηζηηθή άλεζε πεηά ην θξάλνο ηνπ, φπσο κηα ληίβα ηνπ ζηλεκά ζα πεηνχζε
π.ρ. ηα γάληηα ηεο, θαη ζηεξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο πφξηαο, ζέηνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ
ζηελ δηάζεζε ηνπ βιέκκαηνο ησλ θνξηηζηψλ (θαη ησλ ζεαηψλ) θαη ππφ απηή ηελ
έλλνηα ζπγθξνηείηαη θαζαξά σο αληηθείκελν ηνπ (εξσηηθνχ) βιέκκαηνο. Καηεπζείαλ,
φκσο, απνθαζηζηά ηνλ ελεξγεηηθφ ηνπ ξφιν θαζψο θσλάδεη: «Θούκλες…!» θαη φιεο
αλαθσλνχλ: «Ν Παμιωτάκης!!!» θαη «Ώλέκο, Ώλέκο…», ρηκψληαο θαηά πάλσ ηνπ, θαη
θαηφπηλ επηβάιιεη ηελ θπξηαξρία ηνπ, βάδνληάο ηεο ζηελ ζεηξά γηα λα ηηο θηιήζεη κία
κία. Καηφπηλ θηλείηαη πξνο ηελ κεξηά ηεο Νηηάλαο (πνπ βξηζθφηαλ ζην «ειιείπνλ

167

Kobena Mercer, “Reading racial fetishism” ζην Mercer K. (επηκέιεηα), Welcome to the Jungle,
Routledge, Λνλδίλν, 1994.
168
ζεκείν θπγήο (vanishing point) = φξνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ δσγξαθηθή θαη αλαθέξεηαη ζην
ζεκείν εθείλν ζην θέληξν ηνπ θάδξνπ φπνπ φιεο νη παξάιιεινη θαίλνληαη φηη ηέκλνληαη ζην άπεηξν
(βι. π.ρ. J. B. Sykes (επηκέιεηα), The Concise Ομθόξδε Dictionary of current English, (7 th edition),
Ομθφξδε at the Clarendon Press, Ομθφξδε, 1988, ζ ε ι . 1187).
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πεδίν» 169 ), ε νπνία ηνπ θνξά ην θξάλνο αζηεηεπφκελε, ιέγνληάο ηνπ: « λες βρε
αχόρταγε; λες;

λες; Γεε;», ππνγξακκίδνληαο, έηζη, ηνλ ξφιν ηνπ σο «αξζεληθνχ», πνπ

«θαηαλαιψλεη» ηηο γπλαίθεο, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηνλ αλδξηζκφ ηνπ, δειαδή ηνλ
θπξίαξρν ξφιν ηνπ ζην πιαίζην ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ. Δπνκέλσο, ζέηνληαο ηνλ
εαπηφ ηνπ ζε θνηλή ζέα, δελ πηνζεηεί ηνλ ξφιν ηνπ παζεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
βιέκκαηνο, α ι ι ά θαηαδεηθλχεη φηη είλαη δηαζέζηκνο, κφλν, βεβαίσο, φπνηε ην επηζπκεί
ν ίδηνο.
Δίδακε, ινηπφλ, φηη ζην πιαίζην κηαο θπξίαξρεο νηθνλνκίαο ηνπ βιέκκαηνο,
ελψ ν Αιέθνο πξνζπαζεί λα βειηηψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ γηα λα γίλεη αξεζηφο,
Πταύρος: «Κα δεν μου λες; Ζα μείνεις στ αλήθεια μέσα, ή της το ΄πες έτσι, για να την
ξεφορτωθείς (την ΐίκυ);»
Ώλέκος: «Ζέλω να διαβάσω λίγο. Ρην άλλη βδομάδα αρχίζει ένα σεμινάριο στο
Ξολυτεχνείο και θέλω να το παρακολουθήσω.»
(…)
Πταύρος: «Βηλαδή, εσύ πήρες φόρα προς τα πάνω!»
Ώλέκος: «Γε, καιρός είναι να μάθουμε κάτι. Βεν έχουμε κατάρτιση!»
Πταύρος: «Γίδα ότι μαθαίνεις και ξένες γλώσσες!»
Ώλέκος: «Λαι, λέω να συνεχίσω εκείνα τα εγγλέζικα που είχα παρατήσει. Κας φάγαν τα
μπιλιάρδα και τα φλίπερ!»
Πταύρος: «Γίδα και ιταλικά…!»
ε Λ ί ι α κεηψλεη ηνλ δηθφ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζ ε έλα πξφηππν ην νπνίν
πξνβάιιεηαη θνηλσληθά φηη «αξέζεη».
(Ζ Λίια έρεη ζηνιηζηεί θαη ηψξα πξνζπαζεί λα κάζεη θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη αλάινγα)
Ιίλα: «Θαι τώρα τι λέμε; Ρι λέμε τώρα;»
Ώθηνά: «Ν, τιδήποτε εκτός από τσιμέντα. Κόδα, κους-κους, κουμ-καν, χάλι-γκάλι…»
Ιίλα: «Ρι είναι αυτά; Θινέζικα;»
Ώθηνά: «Αια σένα κινέζικα. Ώλλά πρέπει να εγκύψεις και σ΄ αυτά. Γίναι απαραίτητα για μια
γυναίκα!»

Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνδίδεη ζεκειηψδεηο αμίεο ηνπ εαπηνχ ηεο (γηα ηηο νπνίεο ηελ
ζαπκάδνπλ), γηα λα πηνζεηήζεη έλαλ εαπηφ, ηνλ νπνίν θαηά βάζνο πεξηθξνλεί. Με
ά ι ι α ιφγηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο επηηαγέο, ψζηε
λα γίλεη αξεζηή, είλαη πξφζπκε λα ππνβηβάζεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη λα ππνηαρζεί ζηνλ
θπξηαξρνχκελν ξφιν πνπ πξνβιέπεη γηα απηήλ ε παηξηαξρία. Έηζη, παξφιν πνπ ε
Λίια αληηζηέθεηαη,
169

ειιείπνλ πεδίν = ν αθεγεκαηηθφο ρψξνο πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ην θάδξν (βι. Κ. Γνμηάδεο,
Ηδενινγία… ό.π., ζει. 191).
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Ώθηνά: «(…) Ώυτό είναι το φουστάνι που θα ράψεις!»
Ιίλα: «Έλα τώρα…, μην φτάσουμε και σ΄ αυτές τις γελοιότητες, τώρα…! Κε τα…» (δείρλεη
ρεηξνλνκψληαο έλα αβπζζαιέν ληεθνιηέ)
νη θνηλσληθέο επηηαγέο είλαη ηφζν ηζρπξέο, πνπ θαη ε ίδηα βηψλεη ηελ ζ έ ζ ε ηεο σο
πξνβιεκαηηθή,
Ώθηνά: «(…) έχεις καταντήσει πρόβλημα πια, το καταλαβαίνεις;»
Ιίλα: «Γε, γι΄ αυτό ψάχνω να βρω μια λύση…»
Ώθηνά: «Κε τα μαθηματικά… Ώμ δεν λύνεται αυτό με τα μαθηματικά! Ζέλει άλλα
τερτίπια…»
πξάγκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ζηαδηαθά λα ππνθχςεη ζηηο απαηηήζεηο ηεο
θπξίαξρεο ηδενινγίαο, φπσο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηνλ ι φ γ ν ηεο Αζελάο.
(Έρεη έξζεη ε κνδίζηξα θαη ε θνκκψηξηα ζην ζπίηη θαη ε Λίια βγαίλεη ζηνιηζκέλε απφ ην
δσκάηην)
Ιίλα: «Ξώς σου φαίνομαι; Ξώς σου φαίνομαι;» (θηιάξεζθα)
Αζελά: «Μκκ, άξρηζεο λα ζπκίδεηο θάπσο γπλαίθα…»

Ζ καζεηεία ηεο Λίιαο ζηηο ηερληθέο ηεο «ζειπθφηεηαο» ιήγεη άδνμα ζην πάξηη
ηνπ Ναπάξρνπ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαςεχζεη ηελ απζηεξή εηθφλα πνπ έρνπλ νη άιινη
γηα απηήλ θαη γεληθφηεξα λα απνδείμεη φηη είλαη «τσαχπίνα και χαριτωμένη», πίλεη ζθέηε
βφηθα, επηδηψθνληαο λα κεζχζεη, κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηνλ έιεγρν. Υνξεχεη
μέθξελα, κπεξδεχεη ηα βήκαηά ηεο, βγάδεη ηα παπνχηζηα ηεο θαη ζθαξθαιψλεη ζε έλα
έπηπιν, ππεξβαίλνληαο ηνλ ζπκβαηηθφ ρψξν, πάλσ ζην νπνίν ρνξνπεδά κε ηα
παπνχηζηα ζην ρέξη. Σν έπηπιν ιεηηνπξγεί ζαλ εμέδξα, ζαλ ζθελή, πάλσ ζηελ νπνία
δίλεη κία παξάζηαζε, επηδεηθλχεηαη θαη κνλνπσιεί ην βιέκκα. Ζ θάκεξα θάλεη close
up ζε θνληξ-πινλδέ

170

θαη ε Λίια πεηάεη ηα παπνχηζηα ηεο (παπνχηζηα

δεκφζηνο

ρψξνο => απνπνηείηαη ηνλ δεκφζην ξφιν ηεο), φπσο κηα ζηξηπηηδέδ ζα πεηνχζε ηα
ξνχρα ηεο, απεθδπφκελε νπζηαζηηθά ην θνηλσληθφ ηεο πξφζσπν. Καη ηερληθά,
άιισζηε, ην «κάηη ηεο θάκεξαο» είλαη ηνπνζεηεκέλν θαηά ηξφπν, ψζηε λα
θαηαιακβάλεη ηελ ζέζε ηνπ εδνλνβιεςία ζεαηή. Έηζη, ην «θνηλφ» ηεο Λίιαο -νη
ζακψλεο ηνπ πάξηη πνπ πεξηζηνηρίδνπλ ην έπηπιν-εμέδξα- θαίλεηαη κφλν πεξίπνπ απφ
ην χςνο ησλ ψκσλ θαη πάλσ, φπσο νη ζεαηέο ζε κηα ζπλαπιία πνπ αιαιάδνπλ θάησ
απφ ηε ζθελή, ελψ ν Ναχαξρνο κε ηελ Νηηάλα ηεο θάλνπλ θηινθξνλήζεηο γηα ην
απξφβιεπην θέθη ηεο:

170

θνληξ-πινλδέ (contre-plongée) = Ζ ζέζε ηεο θάκεξαο βξίζθεηαη ρακειά θαη βιέπεη ην αληηθείκελν
απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (βι. Γηψξγνο Γηδηθηξίθεο, Λεμηθό αηζζεηηθώλ θαη ηερληθώλ όξσλ ηνπ
θηλεκαηνγξάθνπ (ηφκνο I), Αηγφθεξσο, Αζήλα 1985, ζει. 108).
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Λαύαρχος: «Γσύ, παιδάκι μου, είσαι το κέφι προσωποποιημένο! Θι εγώ που σε είχα
παρεξηγήσει…»
Λτιάνα: «Κπράβο δεσποινίς ΐασιλείου! Κπράβο!»
Ζ Λίια, θαηφπηλ, πξνηξέπεη ηελ Νηηάλα, ε νπνία ηεο κηιά ζ ε πιεζπληηθφ επγελείαο,
λα ηεο κηιά ζηνλ εληθφ:
Ιίλα: «Ιέγε με Ιίλα, παιδάκι μου! Ιίλα…, Ιιλούκο…»
Γηα λα θαηεβεί ζην χ ς ν ο ηεο ελφζσ ηεο κηιά, γνλαηίδεη πάλσ ζην έπηπιν. πκβνιηθά
θαη θπξηνιεθηηθά «θαηεβαίλεη ζην χ ς ν ο ηεο», ππνλνκεχνληαο ηελ ζ έ ζ ε πνπ θαηέρεη
ζην γξαθείν, α ι ι ά θαη θνηλσληθά ελ γέλεη:
( ηε ζθελή φπνπ ν Αιέθνο πεξηγξάθεη κε ζαπκαζκφ ηε λέα ηνπ δηεπζχληξηα ζηνλ ηαχξν:)
Ώλέκος: «Ρώρα εμένα θα κοιτάξει αυτή;»
Πταύρος: «Αιατί να μην σε κοιτάξει;»
Ώλέκος: «Πτέκεται πολύ ψηλά! Μέρεις τι χαρακτήρας, τι σοβαρότης, τι μόρφωση;»

Σελ βιέπνπκε επνκέλσο μππφιεηε (ζπκβνιηθά γπκλή ζε ζρέζε κε ηηο επηηαγέο ηεο
θνηλσληθήο παξνπζίαο ζηνλ δεκφζην ρψξν), γνλαηηζκέλε κπξνζηά ζηνπο ππαιιήινπο
ηεο θαη αλεβαζκέλε πάλσ ζην έπηπιν (ζπκπεξηθνξά πνπ δελ πξνβιέπεηαη θνηλσληθά)
λα ηξαβά φια ηα βιέκκαηα πάλσ ηεο, ζπγθξνηψληαο ηνλ εαπηφ ηεο ζπλεηδεηά θαη
μεθάζαξα σο βιεπφκελν αληηθείκελν. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη λα εληζρχζεη ην
ζπκπιεξσκαηηθφ πιάλν ηνπ Αιέθνπ θαη ηνπ ηαχξνπ πνπ αθνινπζεί:
Ώλέκος: «Ιιλούκο;» (μαθληαζκέλνο θαη ηδηαίηεξα ελνριεκέλνο)
Πταύρος: «Λαι.» (επιβεβαιώνει με αποδοκιμασία)

Ακέζσο κεηά μαλαβιέπνπκε ηελ Λίια λα θαηαιακβάλεη απνθιεηζηηθά πιένλ ην
πιάλν, πάιη ζε θνληξ-πινλδέ, αλαθσλψληαο «χάλι-γκάλι» θαη λα επηδίδεηαη ζε έλα
επηξάπειν ρνξεπηηθφ. Αθνινπζεί εθ λένπ ζπκπιεξσκαηηθφ πιάλν ηνπ Αιέθνπ θαη
ηνπ ηαχξνπ γηα λα επηβεβαηψζεη ηελ απαμία ηεο αθήγεζεο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο
Λίιαο:
Πταύρος: «Ρι είναι αυτό…;» (πηνζεηψληαο ηνλ ξφιν ηνπ απζηεξνχ ππεξεγψ ηνπ Αιέθνπ)
Ώλέκος: «Μέρω „γω;» (έκπληκτος και απογοητευμένος)

Σν γεγνλφο απηφ έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία, δηφηη θαηαδεηθλχεη φηη ε ζέζε ηεο
αθήγεζεο πιένλ βξίζθεηαη θνληά ζηελ δώλε ραξαθηήξα ηνπ Αιέθνπ, κε ά ι ι α ιφγηα,
φηη ε Λίια έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηελ ζέζε εθθνξάο. Πιένλ, ε πεξηθξφλεζή ηεο γηα
ηελ Βίθπ έρεη κεηαηξαπεί ζε αληηδειία θαη ην γεγνλφο φηη πηνζεηεί ζπκπεξηθνξέο
αλάινγεο κε ηηο δηθέο ηεο γηα λα ηελ αληηκεησπίζεη, πέθηεη δειαδή ζην επίπεδφ ηεο
γηα λα θεξδίζεη ηνλ Αιέθν, παξαηηνχκελε απφ φζα πίζηεπε θαη πξέζβεπε κέρξη ηνχδε,
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ηελ θαζηζηά παζεηηθφ αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο. Με θηικηθνχο φξνπο ε ίδηα αλαηξεί
ηνλ ξφιν ηεο σο ππνθεηκέλνπ ηεο εθθνξάο.
Ζ απαμίσζε, σζηφζν, ελφο πξνηχπνπ επηηεδεπκέλεο ζειπθφηεηαο, φπσο απηφ
πνπ ελζαξθψλεη ε Βίθπ, θαζψο θαη ε παξσδία ηεο Λίιαο φηαλ πξνζπαζεί λα ην
κηκεζεί, ζεκαίλεη φηη ν ιφγνο ηεο ηαηλίαο ηειηθά ακθηζβεηεί ην γεγνλφο φηη ην
ζηνηρείν πνπ θαζηζηά θνηλσληθά κία γπλαίθα «επηζπκεηή», είλαη ε πξνζαξκνγή ηεο
ζηηο επηηαγέο ηνπ θπξίαξρνπ ιφγνπ πεξί ζειπθφηεηαο; Με ά ι ι α ιφγηα, ηίζεηαη ππφ
δηαπξαγκάηεπζε φηη, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηα εμσηεξηθά θξηηήξηα, ε εκθάληζε ησλ
γπλαηθψλ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε; Οπσζδήπνηε φρη! Ναη κελ, ε Λίια πξνθαιεί ηνλ
ζαπκαζκφ φισλ θαη ζην ηέινο θεξδίδεη θαη ηνλ Αιέθν, φρη κέζσ ηεο «παξάζηαζεο»
πνπ δίλεη, α ι ι ά ράξε ζηελ αμία ηεο. Δπίζεο, ε αθήγεζε ππνλνεί πξάγκαηη φηη, αθφκε
θαη αλ δελ είρε κεζνιαβήζεη ε «κεηακφξθσζε» ηεο Λίιαο πξνο ην «ζειπθφηεξν», ν
Αιέθνο ζα ηελ ήζειε νχησο ή άιισο. Όκσο, αθφκε θαη πξηλ ε Λίια μεθηλήζεη ηα
«καζήκαηα ζειπθφηεηαο», ήδε ζπγθξνηείηαη σο «σξαία» κέζα απφ ηνλ ιφγν ηεο
αθήγεζεο:
κ. Θαθηγητής: «Κε την δεσποινίδα ΐασιλείου θα συνεργαστείτε καλά, γιατί είναι έκτακτη
επιστήμων!»
Λαύαρχος: «Θαι ωραία κοπέλα!»
κ. Θαθηγητής: «Γίπα επιστήμων!»
Λαύαρχος: «Ωραία επιστήμων! (…)»

Έηζη, παξφιν πνπ ζε ιεθηηθφ επίπεδν ε αθήγεζε (κέζα απφ ηνλ ιφγν ηεο Αζελάο θαη
ηηο ακθηβνιίεο ηεο Λίιαο γηα ηνλ εαπηφ ηεο) νξίδεη φηη ε Λίια δελ δηαθξίλεηαη γηα ηελ
«ζειπθή» εκθάληζή ηεο,
Ώθηνά: «Γδώ χρειάζονται άλλα πράγματα! Λα την σουλουπώσουμε λιγάκι! Λα την πάμε σε
μια μοδίστρα, σ ένα κομμωτήριο…»
κ. ΐασιλείου: «Θομμωτήριο; Λα τηλεφωνήσω, να κλείσω ραντεβού.»
Ιίλα: « χι, δεν θέλω κομμωτήριο, δεν θέλω κομμωτήριο… Λα με πάτε στον μπαρμπέρη!»
κ. ΐασιλείου: «Κπαρμπέρη; Ρι να τον κάνεις τον μπαρμπέρη;.»
Ιίλα: «Λα μου ξυρίσει το μούσι…» (κηιάεη θιαςηάξηθα, δείρλνληαο κε ρεηξνλνκίεο ην
ππνζεηηθφ κνχζη)

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ βιέπνπκε ληπκέλε κε ξνχρα πνπ, αλ θαη δελ είλαη έθδεια
πξνθιεηηθά, δελ αθήλνπλ θακία ακθηβνιία γηα ηελ έκθπιε ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ
πνπ ηα θνξά, ζε ζπλδπαζκφ κε πεξαηηέξσ επηβεβιεκέλεο σο πξνο ηελ «ζειπθφηεηα»
πεηζαξρίεο ηνπ εαπηνχ (βάςηκν θαη πεξηπνηεκέλε θφκκσζε). Δπηπιένλ, ηνλ ξφιν ηεο
Λίιαο ππνδχεηαη ε Σδέλε Καξέδε, ε νπνία ζεσξείηαη εμ νξηζκνχ φκνξθε θαη
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γνεηεπηηθή εζνπνηφο. Δπνκέλσο, αλ θαη ζην επίπεδν ηεο αθήγεζεο ιέγεηαη φηη ζα
πξέπεη λα «σουλουπωθεί», φζνλ αθνξά ηελ εηθφλα ηεο, ην κφλν πνπ ηελ δηαθνξνπνηεί
ι.ρ. απφ ηελ Αζελά είλαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζψκαηνο θαη ε απζηεξφηεηα ηεο, θαη φρη
ηφζν ε εκθάληζή ηεο θαζαπηή. Δπνκέλσο, αλ θαη ε αθήγεζε νξίδεη φηη δελ
δηαθξίλεηαη γηα ην «ζειπθφ» παξνπζηαζηηθφ ηεο, ζπγθξνηεί ηελ εηθφλα ηεο θαηά
ηξφπν, ψζηε

απφ ηελ

αξρή είλαη πεηζηηθή θαη απνδεθηή σο

ε

«σξαία

πξσηαγσλίζηξηα» πνπ ζην ηέινο δηθαίσο ζα θεξδίζεη ηνλ πεξηδήηεην πξσηαγσληζηή.
Δπνκέλσο ε «κεηακφξθσζή»

ηεο πξαγκαηνπνηείηαη πξσηίζησο ζε ηδενινγηθφ

επίπεδν, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξσηαξρηθήο επηδίσμεο ζηελ επηηέιεζε ηνπ
θχινπ ηεο (δειαδή λα βξεη γακπξφ) θαη ζπλαθφινπζα ζηελ παξαίηεζή ηεο απφ
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζεσξνχληαη «εγγελψο» αλδξηθά (θχξνο, απζηεξφηεηα θαη
εμνπζία).
Δπηπιένλ, έρεη ζεκαζία λα ηνληζηεί φηη ε δηαθσκψδεζε ηεο απνηπρεκέλεο
απφπεηξάο ηεο λα γίλεη «ζειπθφ», αθνξά θπξίσο ηελ πξφζεζε ηεο αθήγεζεο λα
ζηαζεί θξηηηθά απέλαληη ζην επηιήςηκν γπλαηθείν πξφηππν ηεο «εχθνιεο» πνπ
αληηπξνζσπεχεη ε Βίθπ, εμαιείθνληαο, επηπιένλ, θάζε ππφλνηα φηη ε Λίια είλαη «ζη
αιήζεηα» κηα γπλαίθα ζαλ θη απηήλ. Με ά ι ι α ιφγηα, κέζα απφ ηελ ππεξδηάθξηζε πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο Λίιαο, νπζηαζηηθά δηαςεχδεηαη, ε ηαχηηζή ηεο
καδί ηεο. 171 Έηζη, ε αιιαγή ζηελ εκθάληζή ηεο δελ πεξηιακβάλεηαη ζην πιαίζην ηεο
δξακαηνπξγηθήο ππεξβνιήο ε νπνία ηελ θαζηζηά θσκηθή. Απελαληίαο, πξνβάιιεηαη
ζεηηθά θαη, παξά ην αιινπξφζαιιν ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο, σο πξνο ηελ εκθάληζή ηεο
ζπγθξνηείηαη σο εξσηηθφ αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο. Δπνκέλσο, ν ιφγνο ηεο ηαηλίαο
δελ ακθηζβεηεί ηνλ ξφιν ησλ γπλαηθψλ σο ηνπ «σξαίνπ» θχινπ κε φζεο ηδενινγηθέο
θαη πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο ζπλεπηθέξεη απηή ε άπνςε, νχηε πξνβάιιεη, θαηά
ζπλέπεηα, θάπνην ελαιιαθηηθφ πξφηππν γπλαίθαο ην νπνίν δελ επηθαζνξίδεηαη απφ
ηνλ ξφιν ηνπ αηζζεηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαζψο νπδέπνηε ε αθήγεζε -ή ε Λίια
πξνζσπηθά- ακθηζβεηεί φηη πξνθεηκέλνπ κία γπλαίθα λα ελζαξθψζεη κε επηηπρία ηνλ
θνηλσληθά πξνζδνθψκελν έκθπιν πξφηππν, ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζην
πξσηαξρηθφ απηφ θξηηήξην. Απνδέρεηαη, δειαδή, ηελ ζέζε ησλ γπλαηθψλ σο
αληηθεηκέλσλ ηνπ θπξίαξρνπ αλδξηθνχ βιέκκαηνο, επηβεβαηψλνληαο, έηζη, ηελ
171

Ζ έλλνηα ηεο ππεξδηάθξηζεο αλαθέξεηαη ζηελ πηνζέηεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο ε νπνία «φρη κφλν
μεπεξλά ην κέζν φξν παξνπζίαο θαη παξάζηαζεο (…), α ι ι ά γίλεηαη θαηά ηξφπν ηφζν έθδειν θαη
ερεξφ, ψζηε λα νδεγεί ηνλ θνξέα ηεο ζε κηα θαηάζηαζε ππν-ζπκβνιήο». Με απιά ιφγηα, κηα ηέηνηα
ππεξηνληζκέλε ζπκπεξηθνξά ηειηθά έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηάςεπζή ηεο. (Α.-.Η.Γ. Μεηαμάο, ό.π.,
ζ ε ι . 61-67)
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παηξηαξρηθή δνκή. 1 7 2 Σν θηάζθν ζην πάξηη ηνπ Ναπάξρνπ δελ νθείιεηαη επνκέλσο
ζηελ αιιαγή ηεο εκθάληζήο ηεο, α ι ι ά ζην γεγνλφο φηη απνθαζίδεη λα πνιεκήζεη ηελ
Βίθπ κε ηα ίδηα ηεο ηα φπια, κηκνχκελε ηνλ ηξφπν νκηιίαο ηεο, θιεξηάξνληαο θαη
πξνζπαζψληαο λα ζπκπεξηθεξζεί κε «ζθέξηζν», θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ θινλίδεη ηελ
δεκφζηα εηθφλα ηεο:
(Ο Αιέθνο πεξηγξάθεη ηελ Λίια ζηνλ

ηαχξν)

Ώλέκος: «Βεν ξέρεις τι χαρακτήρας, τι σοβαρότης, τι μόρφωση!»
(…θαη ε ίδηα ε Λίια, απεπζπλφκελε ζην Ναχαξρν:)
Ιίλα: «Κα για όνομα του Ζεού! Πας έδωσα εγώ ποτέ το δικαίωμα να πιστεύετε ότι μ
αρέσουν οι χοροί και οι διασκεδάσεις;.»
Λαύαρχος: «Ξοτέ… Γσείς είστε ένα σοβαρότατο κορίτσι!»
δεκηνπξγψληαο, θαηά απηφ ηνλ ηξφπν, α κ θ η β ν ι ί ε ο ζρεηηθά κ ε ην «πνηνλ» ηεο.
Ώλέκος: «Βεσποινίς ΐασιλείου, τι είναι αυτά; Ξρώτη φορά σας βλέπω έτσι!»
Ιίλα: «Ρι λες παιδάκι μου! Κ έχεις ξανακάνει εμένα ποτέ παρέα εκτός υπηρεσίας;»
Ώλέκος: «

χι.»

Ιίλα: «Ώμ, γι αυτό! Βεν με ξέρεις! Γγώ, παιδάκι μου, είμαι τσαχπίνα, είμαι χαριτωμένη…»
(ραζθνγειάεη)
Πταύρος: «Ώκούγεται σαν την ΐίκυ!»
Ιίλα: «Ρι είπες, τι είπες, τι είπες…;»
Ώλέκος: «Ν Πταύρος είπε!»

Ζ «παξάζηαζε» ηεο Λίιαο ηειεηψλεη φηαλ ηξηθιίδνληαο θπξηνιεθηηθά «πέθηεη
ζηα ρέξηα» ηνπ Αιέθνπ. Βιέπνπκε ηε Λίια λα πεδάεη απφ ην έπηπιν θαη λα
κπεξδεχεηαη κε ηνλ θφζκν πνπ ρνξεχεη. Ωζηφζν, δελ αθνκνηψλεηαη απφ ην ρνξεπηηθφ,
α ι ι ά θαληάδεη ηειείσο παξάηαηξε θαζψο ρνξνπεδά αλάκεζά ηνπο. Λίγν πξηλ
ηειεηψζεη ην ηξαγνχδη νη άιινη ρνξεπηέο απνκαθξχλνληαη απφ ηελ πίζηα, ε Λίια
ρνξνπεδά άηζαια ιίγν αθφκε θαη ηέινο πέθηεη ηξηθιίδνληαο πξνο ηα πίζσ, φπνπ ηελ
ζπγθξαηεί ν Αιέθνο.
Ιίλα: «Κπα; Πκοντάψαμε σε γνωστές φυσιογνωμίες…!»
Ώλέκος: «Θαλησπέρα.» (ζπγθξαηεκέλα, ηππηθά θαη θαλεξά ελνριεκέλα)

172

Σν φηη επηζεκαίλσ ηελ ζχλδεζε κεηαμχ παηξηαξρίαο θαη γπλαηθείαο νκνξθηάο, δελ ζεκαίλεη πσο
απνδέρνκαη φηη ε επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ απφ πιεπξάο ησλ γπλαηθψλ απνξξέεη απφ θαη απεπζχλεηαη
απνθιεηζηηθά ζην αλδξηθφ βιέκκα -ζέζε ε νπνία ραξαθηήξηζε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην δεχηεξν ξεχκα
ηνπ θεκηληζκνχ- (γηα ην δεύηεξν ξεύκα βι. ελδεηθηηθά: Vicky Randal, Women and Politics: An
International Perspective (2 nd επηκέιεηα), University of Chicago Press, ηθάγν, 1987, Ethel Klein,
Gender Politics, Harvard University Press, Κέκπξηηδ / Μαζζαρνπζέηε,1984, Sara Evans, Personal
Politics, Vintage, Νέα Τφξθε, 1980). Σν γεγνλφο φηη έρεη ακθηζβεηεζεί ε πεξηνξηζηηθή απηή νπηηθή, ε
νπνία δελ άθελε παξά ειάρηζην ρψξν γηα κηα π ξ φ ζ ι ε ς ε ηεο γπλαηθείαο ππνθεηκεληθφηεηαο έμσ απφ
ηελ παηξηαξρηθή νπηηθή, δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη ν ιφγνο ηεο ηαηλίαο αλαπαξάγεη ηελ νπηηθή απηή,
απεηθνλίδνληαο ηνπο γπλαηθείνπο ραξαθηήξεο θάησ απφ απηφ ην πξίζκα.
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Ιίλα: «Θαλώς τα παιδιά…! Ξως από δω, πως από δω;»
Πταύρος: «Ξεριμένουμε το τρόλεϊ!» (κε έθδειε εηξσλεία)
Ιίλα: «Ιοιπόν, ώσπου να΄ ρθει το τρόλεϊ, ελάτε να πιούμε ένα ποτηράκι…»
(Αθνινπζνχλ θάπνηα λάδηα, ηχπνπ Βίθπο. Καηφπηλ αληαπνδίδεη ηελ εηξσλεία απεπζπλφκελε
ζηνπο άιινπο ζακψλεο ηνπ πάξηη:)
Ιίλα: «Ξαιδιά, τα αγοράκια από δω δεν πίνουν! Γίναι του σεμιναρίου!»
(Ο Ναχαξρνο, ε Γηδψ, ε Νηηάλα θαη άιινη γεινχλ κε ην αζηείν, θαη θαηά κηα έλλνηα
πεξηγεινχλ ηνλ Αιέθν θαη ηνλ ηαχξν πνπ είλαη «μελέξσηνη»)
Πταύρος: «Φχ, ωχ, ωχ… γίναμε ρεζίλι!»
Ιίλα: «Βεν μου λες χρυσό μου;» (απεπζπλφκελε ζηνλ Αιέθν) «Ρι σάχλες σας μαθαίνανε σε
κείνο το σεμινάριο;»
Ση αθξηβψο ζπκβαίλεη ζ ε απηφ ην ζεκείν; Ο Αιέθνο είλαη θαλεξά εθλεπξηζκέλνο
θαζψο ε Λ ί ι α δηαςεχδεη ηειείσο ηελ εηθφλα πνπ είρε γηα απηήλ.

ρη απιψο

ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ ηελ Βίθπ, πνπ ζεκαίλεη φηη ηνλ εθζέηεη θαη ζηα κάηηα ηνπ
ηαχξνπ, ζηνλ νπνίν ηελ είρε εθζεηάζεη (Ώλέκος: «Ρώρα θα γνωρίσεις την δεσποινίδα
ΐασιλείου. Ζα δεις τι άνθρωπος, τι ήθος, τι καλλιέργεια!» ), α ι ι ά απαμηψλεη θαη ην ζεκηλάξην,
ην νπνίν θαηά β ά ζ ε παξαθνινπζεί γηα απηήλ, πξνθεηκέλνπ λα ηελ εληππσζηάζεη,
θαζηζηψληαο ηνλ επηπιένλ αληηθείκελν

πεξίγεινπ ζηα κάηηα ησλ

άιισλ.

Σν

απνηέιεζκα είλαη φηη ν Αιέθνο ζπεχδεη λα θχγεη, φκσο ηνλ ζπγθξαηεί ε Αζελά,
εμεγψληαο ηνπ ηη ζπκβαίλεη. Σ ν π ι ά λ ν αιιάδεη γσλία ι ή ς ε ο , θαζψο αιιάδεη θαη ε
δηάζεζε ηνπ Αιέθνπ, καζαίλνληαο φηη ε Λ ί ι α είλαη εξσηεπκέλε καδί ηνπ.
Ώλέκος: «Ε δεσποινίς ΐασιλείου, θέλω να πω η Ιίλα… Ώμ, πέστε το κυρία Ώθηνά μου!
Ώυτό το λένε πρώτα απ όλα!»
Ώθηνά: «Λαι, αλλά τώρα τι θα κάνουμε, κύριε Ώλέκο μου;»
Ώλέκος: «Ώφήστε, κυρία εξαδέρφη μου. Ώπό δω και μπρος αναλαμβάνει ο ξάδερφος!»
Βιέπνπκε, επνκέλσο, φηη θαη ε ίδηα ε α θ ή γ ε ζ ε δειψλεη ξεηά φηη απηόο είλαη ην
ππνθείκελν ηεο δξάζεο.
Ιίλα: «Ώλέέέκο μου, σε παρακαλώώώ…» (θαηά ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν ηεο Βίθπο)
Ώλέκος: «Ρι θες κυρά μου;»
Ιίλα: «Μεχώρισέ μου τα παπούτσια γιατί τα ΄χω μπερδέψει και δεν ξέρω ποιο είναι το δεξιό
και ποιο είναι τ΄ αριστερό! (ραζθνγειψληαο)
Ώλέκος: «Ώυτό δεν το χρειάζεσαι, το παίρνω!» (ην έλα απφ ηα δχν παπνχηζηα πνπ θξαηά ζηα
ρέξηα ηεο ε Λίια)
Ιίλα: «Αιατί;»
Ώλέκος: «Αιατί λέω να σου βάλω και τα δυο πόδια σ ένα παπούτσι!»
Ζ Λ ί ι α ζνβαξεχεη θαη ηνλ θνηηά κε ην γλψξηκν χθνο ηεο:
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Ιίλα: «Ρι είπες; Βεν κατάλαβα;»

ην νπνίν κέρξη πξφηηλνο αξθνχζε γηα λα επηβιεζεί, φκσο ηψξα (i) είλαη κεζπζκέλε
θαη (ii) απνηειεί ζίγνπξε (εξσηηθή) ιεία, θαζψο ν Αιέθνο έρεη ιάβεη ηελ
δηαβεβαίσζε φηη ε Λίια έρεη ππνθχςεη ζηελ γνεηεία ηνπ:
Ώλέκος: «Ρώρα θα καταλάβεις!» (απηάξεζθα θαη κε κεγάιε απηνπεπνίζεζε)

Σελ ηξαβάεη έμσ ζηε βεξάληα (θαη έμσ απφ ην πιάλν) ελψ εθείλε (κέζα απφ ηα
δφληηα) θσλάδεη ηελ Αζελά. Ζ Αζελά πάεη λα ηελ αθνινπζήζεη, α ι ι ά ηελ ζπγθξαηεί
ν

ηαχξνο. Ζ ζθελή πνπ δηεμάγεηαη ζηελ βεξάληα είλαη θάπσο ηδηφκνξθε, φρη σο

πξνο ηα ηεθηαηλφκελα (ν Αιέθνο «ηεο ηελ πέθηεη» θαη εθείλε ηνλ ραζηνπθίδεη θαη
θεχγεη ηξέρνληαο), α ι ι ά σο πξνο ηελ πξφζεζε ηνπ Αιέθνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ε
Λίια απνηειεί παξσδία «κνηξαίαο γπλαίθαο» (femme fatale) θαη ν Αιέθνο ζπγθξνηεί
ηνλ εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε έλα ππεξβνιηθφ πξφηππν αλδξηζκνχ, σο θαξηθαηνχξα,
ηξφπνλ ηηλά, ηνπ «άλδξα-θαιινχ».
Δίλαη θαλεξφ πσο απηά πνπ ηεο ιέεη δελ ηα ελλνεί,
Ώλέκος: «Έλα τώρα που ΄μαστε οι δυο μας!» (ιάγλα θαη επηζεηηθά)
Ιίλα: «Ρι… τι… τι κάνεις παιδάκι μου;» (ηα έρεη ρακέλα)
Ώλέκος: «Έχω πιει δυο ποτηράκια και μου θόλωσε το μάτι! (μέξνπκε φηη δελ έρεη πηεη)
(…) Θαι ΄γω δεν ξέρω που θα φτάσω απόψε… Κάνα μου…»
(…)
Ώλέκος: «Ρι γυναικάκι είσαι συ;»
Ιίλα: «Κη με τραβολογάς εμένα έτσι, καλέ!» (αγρσκέλα θαη ρσξίο έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο)
Ώλέκος: « Ρι πλάσμα είσαι συ; Ρι πλάσμα είσαι συ; Ρι θηλυκό σέξι;»
Ιίλα: «Πέξι και ξερός σου και παρ΄ τα κουλά σου, μωρέ! Ξαρ΄ τα κουλά σου…!
(θιαςνπξίδνληαο – θαηφπηλ ηνλ ζθαιηαξίδεη θαη ηξέπεηαη ζε θπγή)

θαζψο ν ίδηνο δήισζε ξεηά ηελ απαμία ηνπ γηα απηή ηελ εηθφλα ηεο Λίιαο. Δπνκέλσο,
πηνζεηεί ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηάζε είηε γηα λα ηεο δψζεη έλα κάζεκα γηα ηε
ζπκπεξηθνξά ηεο, είηε γηα λα απνδείμεη φηη ε Λίια δελ είλαη κηα γπλαίθα ζαλ ηε Βίθπ
(δελ είλαη δειαδή «εχθνιε» θαη είλαη πξάγκαηη άπεηξε ζηνλ έξσηα).
Σν πεξηζηαηηθφ απηφ ππξνδνηεί ηε δήιεηα ηνπ Γηάγθνπ (πξνζθεθιεκέλνο ηνπ
πάξηη, κε ηνλ νπνίν θιέξηαξε ε Λίια), ν νπνίνο «παίδεη μχιν» κε ηνλ Αιέθν.
(Ο Γηάγθνο βγαίλεη ζην κπαιθφλη λα «θαζαξίζεη» επεηδή ν Αιέθνο «ξίρηεθε» ζηελ Λίια)
Γηάγθνο: «Ρι έγινε; Ρης ριχτήκατε;»
Ώλέκος: «Ξως είπατε;»
Γηάγθνο: «Ιέω, για τη μικρή…»
Ώλέκος: «Ε μικρή είναι προϊσταμένη μου!»
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Γηάγθνο: «Ώα, κατάλαβα…»
Ώλέκος: «Ρι καταλάβατε;»
Γηάγθνο: «Θα ζε θσλάδεη ζην γξαθείν ηεο θαη ζα ζε παίδεη ζηα γφλαηά ηεο!»
Ώλέκος: «Ξάψε ρε σάχλα!»
Γηάγθνο: «Ξοιον είπες σάχλα;»
Ώλέκος: «Γσένα και σταμάτα την πλάκα, μην έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα!»
Γηάγθνο: «Σίλε… Ρι να σου κάνω; Πέβομαι το ξένο σπίτι, αλλιώς…»
Ώλέκος: «Λα ο δρόμος. Γίσαι;»
Γηάγθνο: «Δίκαη!»

απηφ ην πιαίζην, ε αλδξηθή ηηκή θαη εμνπζία (ν ζπκβνιηζκφο γχξσ απφ ην
γπλαηθείν θ χ ι ν σο θεληξηθφο άμνλαο ζεκειίσζήο ηεο) γίλεηαη αληηθείκελν δηακάρεο
γηα ηνλ Αιέθν θαη ηνλ Γηάγθν κέζα απφ ηελ άζθεζε ζσκαηηθήο βίαο, ελψ ε Λίια
αηζζάλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη ην θ χ ι ν

ηεο ζχκθσλα κε ηνπο πνιηηηζκηθά

πξνβιεπφκελνπο ηξφπνπο έκθπιεο επηηέιεζεο,
Ιίλα: «Ρι σου ΄λεγα;;» (απεπζπλφκελε ζηελ Αζελά)
«Αια μένα χτυπιούνται τα παιδιά!»

(απηάξεζθα, δείρλεη λα αηζζάλεηαη θνβεξά
«κνηξαία» γπλαίθα)

ρσξίο πξνθαλψο λα αληηιακβάλεηαη φηη θάηη ηέηνην απνηειεί έθθξαζε θαη
επηβεβαίσζε ηεο ππνηεινχο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ γπλαηθψλ, δηακέζνπ ηεο αλαγσγήο
ηνπο ζε αληηθείκελν αλδξηθήο θπξηφηεηαο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη, νζαδήπνηε «ζεηηθά»
ραξαθηεξηζηηθά θαη αλ απνδίδνληαη ζηηο γπλαίθεο-πξσηαγσλίζηξηεο δηακέζνπ ηεο
ζπγθξφηεζήο ηνπο σο «ραξαθηήξσλ» ζην εζσηεξηθφ ηεο θηικηθήο αθήγεζεο, ε
«γπλαίθα» σο ζεκείν παξακέλεη κηα ιεηηνπξγία, έλα ηξφπαην, έλα αληηθείκελν
ζπλαιιαγήο κέζα ζηελ παηξηαξρηθή ηάμε. 173 Ο θαπγάο ηειεηψλεη κε ηελ επέκβαζε
ηεο αζηπλνκίαο θαη ηελ πξνζαγσγή ηνπ Αιέθνπ θαη ηνπ Γηάγθνπ ζην ηκήκα.
Σελ επφκελε κέξα ν Αιέθνο εκθαλίδεηαη ζην γξαθείν θαθνδηάζεηνο θαη κε
γξαηζνπληέο ζην πξφζσπν. Δθηφο ηνπ φηη πέξαζε ηελ λχρηα ζην ηκήκα, ηψξα πξέπεη
λα αληηκεησπίζεη θαη ηα ζρφιηα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ:
Λτιάνα: «Ήρθε η Λιλούκο;» (εηξσλεπφκελε ηνλ Αιέθν, ζπκίδνληάο ηνπ φζα ζπλέβεθαλ ζην
πάξηη)

Υεηξφηεξε, σζηφζν, είλαη ε ζέζε ηεο Λίιαο, ε νπνία, λεθάιηα πιένλ, έρεη κεηαληψζεη
γηα ηα ηεθηαηλφκελα ηεο πξνεγνχκελεο βξαδηάο.

173

P. Cook / C. Johnston, “The place of woman in the cinema of Raoul Walsh”, ζην P. Erens
(επηκέιεηα), ό.π., ζ ε ι . 20.
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Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδνρήο πιάλσλ είλαη ε κνλαδηθή θνξά πνπ
βιέπνπκε ηελ Λίια λα θνξάεη γπαιηά. Ζ γπλαίθα πνπ θνξάεη γπαιηά, ππνζηεξίδεη ε
Doane, απνηειεί έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα θιηζέ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ εηθφλα απηή
ζπληζηά κηα ππθλή ζπκπχθλσζε ζεκείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε έλλνηεο φπσο ε
θαηαπηεζκέλε ζεμνπαιηθφηεηα, ε ζρέζε αλάκεζα ζην βιέπεηλ θαη ην βιέπεζζαη, ηελ
δηάλνηα / ηε κφξθσζε θαη ηελ επηζπκία. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ζχκθσλα κε ηελ
Doane, ε γπλαίθα πνπ θνξάεη γπαιηά ζπγθξνηείηαη ηαπηνρξφλσο σο δηαλννχκελε θαη
σο κε-επηζπκεηή, ελψ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία αθαηξεί ηα γπαιηά ηεο, κεηαηξέπεηαη
ζε αληηθείκελν ηνπ βιέκκαηνο θαη ζε αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο. Σα γπαιηά πνπ
θνξνχλ νη γπλαίθεο ζην ζηλεκά «γεληθά δελ ζπκβνιίδνπλ κηα αδπλακία ηεο φξαζεο,
α ι ι ά έλα ελεξγεηηθφ βιέκκα, ή απιά ην γεγνλφο ηνπ βιέπεηλ ζε αληηδηαζηνιή πξνο ην
βιέπεζζαη. Ζ δηαλννχκελε γπλαίθα θνηηά θαη αλαιχεη, θαη ζθεηεξηδφκελε ην βιέκκα,
ζπληζηά απεηιή γηα νιφθιεξν ην αλαπαξαζηαζηαθφ ζχζηεκα. Δίλαη ζαλ ε γπλαίθα λα
πέξαζε κε ηελ

βία απφ ηελ

άιιε

κεξηά ηνπ νξαηνχ

[ηνπ βιέπεηλ]. Ο

ππεξπξνζδηνξηζκφο ηεο γπλαίθαο πνπ θνξάεη γπαιηά θαη ην status πνπ ε εηθφλα απηή
δηαηεξεί σο θιηζέ, ζπληζηά θξίζηκε φςε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ζπλάξζξσζεο ησλ
δνκψλ ηνπ βιέπεηλ θαη ηνπ βιέπεζζαη κε ηελ έλλνηα ηεο έκθπιεο δηαθνξάο. Σν θιηζέ
ηεο δηακεζνιαβεκέλεο αληηιεπηηθφηεηαο [ηα γπαιηά δηακεζνιαβνχλ αλάκεζα ζην
βιέκκα θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα], ιεηηνπξγεί

έηζη σο κεραληζκφο γηα ηελ

θπζηθνπνίεζε ηεο έκθπιεο δηαθνξάο».174 Τπφ απηή ηελ έλλνηα ηα γπαιηά ηεο Λίιαο
ζε απηφ ην ζεκείν ηεο αθήγεζεο ιεηηνπξγνχλ σο κεησλπκία 175 . Ζ Λίια θνξά ηα
γπαιηά ηεο θαη βιέπεη ηη έρεη ζπκβεί. Αληηιακβάλεηαη φηη κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο έρεη
γεινηνπνηεζεί θαη ζπεχδεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηάμε δειψλνληαο παξαίηεζε.
Δπηπιένλ, θνξψληαο ηα γπαιηά απνπνηείηαη παξνδηθά ηνλ ξφιν ηεο σο αληηθεηκέλνπ
ηνπ βιέκκαηνο / αληηθεηκέλνπ ηεο επηζπκίαο.
ηελ αθφινπζε ζθελή, ινηπφλ, ε Λίια θαιεί ηνλ Μαθξάθε ζην γξαθείν ηεο
γηα λα ηνπ ππνβάιεη παξαίηεζε, θαζψο ζεσξεί φηη ην θχξνο ηεο ζηελ εηαηξία έρεη
πιεγεί αλεπαλφξζσηα.
Λαύαρχος: «(…) Αιατί είστε κατηφής; Θι εγώ ήθελε να σας συγχαρώ για το χθεσινό σας
κέφι!… Θαι τι δεν κάνατε! Γσείς δεν είστε μια μηχανικός, είσαστε μια
αρτίστα!»

174

M. A. Doane, “Film and…, ό.π., ζ ε ι . 50.
Γηα ηελ έλλνηα ηεο κεησλπκίαο β ι . Jean Pierre Oudart, “Notes for a Theory of Representation”, ζην
Nick Browne (επηκέιεηα), The Politics of Representation / Cahiers du Cinema 1969-1972, Routledge,
Λνλδίλν, 1990, ζ ε ι . 212 θαη ζην C. Metz, “The Imaginary… ό.π.
175
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Ιίλα: «Θύριε Κακράκη.,… οι λόγοι της παραιτήσεώς μου!»

Βιέπνπκε, ινηπφλ, ηελ Λίια λα απηνηηκσξείηαη πνπ παξέθθιηλε απφ ηηο ζεκειηψδεηο
αξρέο ηεο. Γηα λα απνθαηαζηήζεη ην θνηλσληθφ ηεο πξφζσπν, ην νπνίν ζεκειηψλεηαη
ζε κηα πνιχ απζηεξή θαη αλειαζηηθή εζηθή πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη άκεκπην, ζα
πξέπεη λα πιεξψζεη έλα αθξηβφ ηίκεκα. Ήδε έρεη παξεθθιίλεη θαηαξρήλ απφ ηνλ
παξαδνζηαθφ γπλαηθείν πξφηππν έκθπιεο επηηέιεζεο, ζπγθεληξψλνληαο ηφζν θχξνο
θαη εμνπζία ζε έλαλ παξαδνζηαθά «αλδξηθφ» ρψξν (ρψξνο εξγαζίαο / δεκφζηνο
ρψξνο), πξάγκα, σζηφζν, ην νπνίν γίλεηαη αλεθηφ, ζην βαζκφ πνπ δελ απεηιείηαη ε
παηξηαξρηθή ηάμε, κέρξη ηνπ ζεκείνπ, δειαδή, πνπ παξακέλεη αζεμνπαιηθή, θαη σο εθ
ηνχηνπ δελ πξνθαιεί ηνλ θφβν ηνπ επλνπρηζκνχ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ κεηαηξέπεηαη ζε
αληηθείκελν ηνπ (εξσηηθνχ) βιέκκαηνο ε παξνπζία ηεο μππλά ην άγρνο ηνπ
επλνπρηζκνχ ην νπνίν ε αθήγεζε (παηξηαξρηθφο ιφγνο σο αξζεληθφ αζπλείδεην)
θαηαζηέιιεη δηακέζνπ ηνπ εμεπηειηζκνύ (ε Λίια παξεθηξέπεηαη θαη ράλεη ην
θνηλσληθφ ηεο πξφζσπν ελψπηνλ ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξίαο), ηεο ηηκσξίαο (ην
απζηεξφ «ππεξεγψ» ηεο -ππαγνξεχνληάο ηεο ηα θνηλσληθά πξνζδνθψκελα φξηα
αλαθνξηθά κε ηελ πξνβιεπφκελε γηα ηελ ζέζε ηεο ζπκπεξηθνξά- ηεο ππνδεηθλχεη λα
παξαηηεζεί) θαη ηεο ζσηεξίαο

ηνπ έλνρνπ αληηθεηκέλνπ (ηεο Λίιαο) απφ ηνλ

πξσηαγσληζηή

ηεο

/ ππνθείκελν

«απνθαηαζηήζεη»).

δξάζεο

(ν

Αιέθνο

πξνηίζεηαη λα

ηελ

176

Έηζη, ινηπφλ, ε Λίια ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο επηηαγέο ηεο θπξίαξρεο
«ζειπθφηεηαο»,

πξνθεηκέλνπ

λα

εξκελεχζεη

κε

επηηπρία

ηνλ

θνηλσληθά

πξνζδνθψκελν ξφιν ηεο (ηεο ζπδχγνπ). Δπνκέλσο, θιεηδί ζηελ γπλαηθεία εμάξηεζε
είλαη ε ππνηέιεηα κέζα απφ ηνλ γάκν, ε νπνία νπδέπνηε εγθαηαιείθζεθε. Γελ είλαη
ηπραίν, άιισζηε, ην γεγνλφο φηη ε αθήγεζε δελ απνζαθελίδεη αλ ηειηθά ε Λίια ζα
παξαηηεζεί ή φρη, αθξηβψο επεηδή δελ έρεη θακία απνιχησο ζεκαζία. Απηφ πνπ έρεη
ζεκαζία είλαη φηη ηειηθά ζα «νινθιεξσζεί» σο γπλαίθα (δηακέζνπ ηνπ γάκνπ) θαη
δελ «ζα κείλεη ζην ξάθη». Έηζη θη αιιηψο, γλσξίδνπκε απφ ηελ αξρή φηη ε ζέζε ηεο
ζηελ εηαηξία (ηνπιάρηζηνλ σο δηεπζχληξηαο) είλαη πξνζσξηλή, επνκέλσο είηε
παξαηηεζεί, είηε φρη, ζχληνκα απνθαζίζηαηαη ε παηξηαξρηθή θαλνληθφηεηα. Καηά ηελ
απνπζία ηνπ «άλδξα» (θ. Καζεγεηήο), ε «γπλαίθα» (Λίια) κπνξεί λα ηνλ
αληηθαηαζηήζεη. Ωζηφζν, ε απεηιή ζχληνκα αλαγλσξίδεηαη θαη απνθαζίζηαηαη: ε
γπλαίθα δελ λνκηκνπνηείηαη λα «πάξεη ηελ ζέζε» ηνπ άλδξα. Μπνξεί κφλν λα «είλαη

Γηα πεξαηηέξσ βι. L. Mulvey, “Visual… ό.π.
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ζηε ζέζε ηνπ» -ην είδσιφ ηνπ ζηνλ θαζξέθηε 1 7 7 - ην «εζχ» πνπ είλαη ην «εγψ» ζε
ά ι ι ε ζέζε. 1 7 8

ζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο αθήγεζεο, επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά ε

Haralovich, ε αθεγεκαηηθή πεξάησζε εμαξηάηαη ζηαζεξά απφ ηελ έθβαζε ηνπ
εηεξνθπινθηιηθνχ εηδπιιίνπ: φηαλ θάπνηα γπλαίθα επηηειεί θάπνηνλ κε-θαλνληζηηθφ
ξφιν θαηέρνληαο θπξίαξρε ζέζε ζηηο ζρέζεηο παξαγσγήο, ζα παξαρσξήζεη ηελ
θπξηφηεηα απηή ζε αλδξηθά ρέξηα κε ην ηέινο ηεο θηικηθήο αθήγεζεο. 1 7 9 Καηά απηφ
ηνλ ηξφπν, ε έθβαζε ηνπ εηδπιιίνπ ζπληζηά θαζαπηή δνκηθφ ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο,
ιεηηνπξγψληαο σο κεραληζκφο απνθαηάζηαζεο θαη λνκηκνπνίεζεο ηεο παηξηαξρηθήο
θαλνληθφηεηαο.
Έηζη, ε Λίια ππνρξεψλεηαη ζηαδηαθά λα αλαγλσξίζεη φηη παξεθθιίλεη απφ ην
θαλνληζηηθφ πξφηππν έκθπιεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα ζπκβηβαζηεί κε ηελ θνηλσληθά
πξνζδνθψκελε επηηέιεζε ηνπ θχινπ ηεο. Οπζηαζηηθά δειαδή, ν ιφγνο ηεο ηαηλίαο
επηηειεί ηνλ ξφιν ηνπ ζπκβνιηθνχ 180 . Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αθήγεζε, κέζα απφ ηελ
ηδενινγηθή ηεο ηνπνζέηεζε, ιεηηνπξγεί σο έλαο ηαμηλνκεηηθφο ιφγνο, ζηε βάζε ηνπ
νπνίνπ ζεκειηψλεηαη ε παηξηαξρηθή ηάμε. 181 Με ά ι ι α ιφγηα, ε Λίια απνδέρεηαη ηνλ
ηαμηλνκεηηθφ ιφγν -σο έλα ζχζηεκα (έκθπισλ) δηαθνξψλ- πνπ επηβάιιεη ε
παηξηαξρία θαη θαηαιακβάλεη ελ ηέιεη ηελ ζέζε ππνθεηκέλνπ πνπ πξνβιέπεηαη
θνηλσληθά γηα απηήλ, δίρσο λα πξνβάιεη ηελ παξακηθξή αληίζηαζε. Έηζη, ε ηαηλία
ηειεηψλεη, θαη ε (παηξηαξρηθή) ηάμε έρεη απνθαηαζηαζεί.

177

«Καηά ηνλ Lacan, επεηδή ε δηππνθεηκεληθή ζρέζε επηζθξαγίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζεο
ηνπ θαζξέθηε, απνηειεί θαληαζηαθή [θαληαζηηθή], δπαδηθή ζρέζε, ε νπνία δηαπεξλάηαη απφ ηελ
επηζεηηθή έληαζε. Έηζη, ζηελ δηππνθεηκεληθή ζρέζε ην εγψ νξγαλψλεηαη ζαλ άιινο θαη ν άιινο ζαλ
alter ego» (J. Laplanche / J.-B. Pontalis, ό.π., γηα ην ζηάδην ηνπ θαζξέθηε, ζ ε ι . 416).
178
P. Cook / C. Johnston, ό.π., ζ ε ι . 23.
179
R. Neupert, ό.π., ζει. 73.
180
Ο φξνο ζπκβνιηθό ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Lacan (κεηαμχ άιισλ) «γηα λα νξίζεη ηνλ λφκν πνπ
ζεκειηψλεη απηή ηελ ηάμε: κε απηφ ηνλ ηξφπν ν Lacan κέζσ ηνπ φξνπ ηνπ ζπκβνιηθνύ παηέξα ή ηνπ
νλόκαηνο-ηνπ παηξόο, δηαβιέπεη έλαλ ςπρηθφ ζεζκφ πνπ δελ αλάγεηαη ζηηο κνξθέο ελφο πξαγκαηηθνχ ή
(θαληαζηηθνχ) παηέξα, α ι ι ά ππνδειψλεη εθείλνλ πνπ ζεζπίδεη ηνλ λφκν» (J. Laplanche / J.-B. Pontalis,
ό.π., ζ ε ι . 432).
181
Γηα ηελ ζρέζε ηεο αλαπαξάζηαζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ θνπθσηθή πξνζέγγηζε ηεο
αλαπαξάζηαζεο σο ηαμηλνκεηηθνχ ιφγνπ βι. M. Foucault, The Order of Things: An Archaeology of the
Human Sciences, Tavistock, Λνλδίλν, 1974 θαζψο θαη Κ. Γνμηάδεο, «Ο Foucault θαη ε Ηδενινγία», ζην
Κ. Γνμηάδεο, Κνηλσλία, Ηδενινγία, Ζζηθή, Πιέζξνλ, Αζήλα, 2001.

- 132 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

1(δ).

Ρο αντικείμενο της ανάλυσης

Σίηινο ηαηλίαο: Νύσηα Γάμος (έγρξσκε)
ρξνλνινγία: 1967 (ρξόλνο ιόγνπ - ηζηνξηθή ζηηγκή / πεξίνδνο)
δηάξθεηα: 90 ιεπηά (ρξόλνο ιόγνπ - δηάξθεηα)
ζθελνζεζία: Γηάλλεο Γαιηαλίδεο
ζελάξην: Βαζίιεο ππξφπνπινο / Πάλνο Παπαδνχθαο
εηαηξία παξαγσγήο: Φίλνο Φηικ

Πεξίιεςε:

έλα μελνδνρείν ζην Καβνχξη θαηαθζάλνπλ γηα ηνλ κήλα ηνπ κέιηηνο

δχν δεπγάξηα λεφλπκθσλ: ν Ηάθσβνο/Σδαθ Ηνξδαλίδεο (Κψζηαο Βνπηζάο) κε ηελ
Πέπε (Μάξζα Καξαγηάλλε) θαη ν Θάλνο Κακπίξεο (Φαίδσλ Γεσξγίηζεο) κε ηελ
Σδέλε (Μπέηπ Αξβαλίηε). Ωζηφζν, ε Πέπε θαη ν Θάλνο δηαηεξνχζαλ ζην παξειζφλ
αηζζεκαηηθφ δεζκφ, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε έλα κπιέμηκν δεινηππίαο, θαζψο ε
Σδέλε θαη ν Ηάθσβνο δελ πηζηεχνπλ φηη ε ζπλάληεζε ηνπ ηέσο δεπγαξηνχ ζην
μελνδνρείν ήηαλ ηπραία. Μεηά απφ κηα ζεηξά παξεμεγήζεσλ

θαη θσκηθψλ

πεξηζηαηηθψλ, αηηήζεηο δηαδπγίσλ θαη ηελ επέκβαζε ησλ νηθνγελεηψλ ε ηάμε
απνθαζίζηαηαη.

2(δ).

Ν άξονας αντικειμένων

Χώξνο αληηθεηκεληθώλ αλαθεξνκέλσλ:

Ζ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ πεξηιακβάλεη, σο επί ην

πιείζηνλ, γπξίζκαηα ζε θπζηθνχο ρψξνπο (φρη ζηνχληην), ηφζν εζσηεξηθά, φζν θαη
εμσηεξηθά. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηαηλίαο είλαη γπξηζκέλν ζε έλα μελνδνρείν ζην
Καβνχξη, πεξηνρή ε νπνία ηελ δεθαεηία ηνπ 60 απνηεινχζε δεκνθηιέο ζέξεηξν. Αλ
θαη «νη εμσηεξηθνί ρψξνη ησλ ηαηληψλ ηεο επνρήο», παξαηεξεί ε
«είλαη ζηελ

πιεηνςεθία

ηαζηλνπνχινπ,

ηνπο αζηηθνί, θαη κάιηζηα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά

αζελατθνί 182 », δηαθξίλνπκε ηελ εμαίξεζε νξηζκέλσλ ηαηληψλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ κηα
ππνθαηεγνξία ηεο αηζζεκαηηθήο θσκσδίαο, πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε ελαιιαθηηθνχο
182

ηαζηλνπνχινπ, Μ., «Ση γπξεχεη… ό.π., ζ ε ι . 430-431. Δπίζεο αλαθέξεη φηη «(α)παξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ά ι ι σ λ ρψξσλ πέξα απφ ηνπο αζηηθνχο απνηεινχζε βέβαηα θαη ε
αλάθακςε ησλ αγξνηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ, ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε παξνρή αδεηψλ
γηα γπξίζκαηα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο» ( ην ίδην). Δπηπιένλ, είλαη θαλεξφ φηη, ζηνλ βαζκφ πνπ
νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηαηληψλ ζηεγάδνληαη ζην πνιπψξνθν ηεο Κάληγγνο
(γλσζηφ θαη σο ηνά Χόιπγνπλη), ήηαλ νηθνλνκηθφηεξν γηα απηέο λα θάλνπλ ηα γπξίζκαηα ζηελ
Αζήλα.
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εμσηεξηθνχο ρψξνπο, κεηαθέξνληαο ηελ δξάζε ζηα αλαπηπζζφκελα ηνπξηζηηθά
ζέξεηξα θαη πξνβάιινληαο γεληθφηεξα ην ηαμίδη αλαςπρήο. 183 ην είδνο απηφ αλήθεη,
ινηπφλ, θαη ε ελ ιφγσ ηαηλία, ε νπνία εθηφο απφ ηα γπξίζκαηα ζην Καβνχξη
πεξηιακβάλεη επηπιένλ θαη ζθελέο απφ ηελ Θεζζαινλίθε (Λεπθφο Πχξγνο,
Λεσθφξνο Νίθεο, ζαπκαζκφο ηεο θάκεξαο κπξνζηά ζηηο πνιπθαηνηθίεο θαη ηα
κεγάια ζχγρξνλα θηίξηα φπνπ ζηεγάδνληαη θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο184), κία
ζεθάλο ηξαβεγκέλε ζε κηα αζελατθή ηαξάηζα, φπνπ ζην βάζνο πξνβάιιεη ν ιφθνο
ηεο Αθξφπνιεο, ζεηξά πιάλσλ απφ ηελ παξαιηαθή ιεσθφξν ζηα νπνία δηαθξίλεηαη ην
Παιαηφ Φάιεξν θαη ε Γιπθάδα, ζθελέο ζε θάπνηα πιαδ ηεο Αηηηθήο θαη άιιεο ζε
έλαλ θήπν κε πηζίλα, ελδερνκέλσο ζηα βφξεηα πξνάζηηα.
Δπηπιένλ αλαθέξνληαη ε Ρφδνο θαη ε Δπξψπε σο πηζαλνί πξννξηζκνί γηα λα
πεξάζεη θαλείο ηνλ κήλα ηνπ κέιηηνο, ε Δγλαηία ζην εκπνξηθφ θέληξν ηεο
Θεζζαινλίθεο, ην Βφξεην θαη ην Νφηην Βηεηλάκ σο κεηαθνξά γηα κηα αγεθχξσηε
δηρνγλσκία185 θαη ε Μαθεδνλία, ε Αζήλα θαη ηα Βαιθάληα σο δπλάκεη αγνξέο γηα ηελ
δηεπξπλφκελε ειιεληθή βηνκεραλία. Δπηπιένλ πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε Φηινζέε
απνηειεί νηθηζηηθφ πξνάζηην ησλ Αζελψλ, ην νπνίν απεπζχλεηαη θαη θηινμελεί
ζηξψκαηα κεζναζηηθά θαη άλσ, θαζψο θαη φηη ε Αζήλα δηαθξίλεηαη γηα ην μεξφ ηεο
θιίκα. Καη απφ απηή ηελ ηαηλία δελ ιείπεη ε πξνβνιή ηνπ ζηνηρείνπ ηεο αζηηθήο
αλάπηπμεο κε ηα πιάλα νγθσδψλ πνιπθαηνηθηψλ πνπ ζηεγάδνπλ καγαδηά, εηαηξίεο θαη
θαηνηθίεο θαη ε αλαθνξά ζε εξγνιάβνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο επηθεξδείο εξγαζίεο
ηεο αλνηθνδφκεζεο θαζψο θαη πιάλα κεγάισλ θαηλνχξγησλ δξφκσλ κέζα θαη έμσ
απφ ηελ πφιε. Δθηφο απφ ηνπο θαζεκεξηλνχο αζηηθνχο ρψξνπο βιέπνπκε θαη θάπνηεο
ζθελέο λα δηαδξακαηίδνληαη ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ επηβιεηηθψλ εθθιεζηψλ
κε πιεζσξηθνχο πνιπειαίνπο, κεγάιε εμσηεξηθή καξκάξηλε ζθάια θιπ, ζηνηρείν
ζχλεζεο, σζηφζν, γηα ηηο ηαηλίεο ηνπ είδνπο, φπνπ ν γάκνο απνηειεί θεληξηθή
ζεκαηηθή.

183

Στο ίδιο, σελ. 430. Γενικότερα για το ταξίδι αναψυχής στον ελληνικό κινηματογράφο βλ. το άρθρο
της Λυδίας Παπαδημητρίου “Traveling on Screen: Tourism and the Greek Film Musical”, Journal of
Modern Greek Studies, 18:1 (Μάιος 2000), σελ. 95-104.
184
«Ο θαυμασμός αυτός είναι διάχυτος σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το 1955 οι Εικόνες
επαινούν σε ένα φωτογραφικό ρεπορτάζ τον αστικό χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης και επιθυμούν μια
πιο γρήγορη αλλαγή του παραδοσιακού χαρακτήρα της Αθήνας, ο οποίος φέρεται να καθυστερεί τον
εκσυγχρονισμό. Τα σπίτια με τους οκτώ και εννέα ορόφους τινάζονται γρήγορα στα ύψη με μια ρώμη,
με την εντύπωση μιας υγείας που η αντίθεση των λίγων μικρών και ταπεινών παλιών υπολειμμάτων,
την κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή·» (Στο ίδιο, σελ. 431 αναφερόμενη στο περιοδικό Εικόνες, τχ. 6, 511 Δεκεμβρίου 1955, σελ. 9 πβ. καιτχ. 8, 19-25 Δεκεμβρίου 1955).
185
Υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε στο 1967, εποχή κατά την οποία ήδη μαίνεται ο πόλεμος (οι Η.Π.Α.
άρχισαν τις στρατιωτικές επεμβάσεις στο Βιετνάμ τον Μάρτιο του '65).
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Δθηφο απφ ηηο ηνπνζεζίεο ή ηα θηίζκαηα θαζαπηά, ελδηαθέξνλ έρεη θαη ε
αλαθνξά ζηελ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ησλ εθάζηνηε ρψξσλ, θαζψο θαη ε επίπισζε,
ε δηαθφζκεζε θαη ε αηζζεηηθή πνπ ηνπο δηαθξίλνπλ, ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ
εχγισηην ηεθκήξην ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πεξηερνκέλσλ ηεο
επνρήο, θαζψο θαη ηεο εθάζηνηε πεξίζηαζεο πνπ πεξηγξάθνπλ.186 Έηζη, ην μελνδνρείν
ζην νπνίν θαηεμνρήλ εθηπιίζζεηαη ε πινθή ραξαθηεξίδεηαη έληνλα απφ ζηνηρεία ηεο
αηζζεηηθήο ηνπ

60 (έπηπια απφ δεξκαηίλε ζε θσηεηλά ρξψκαηα, ρξσκαηηζηά

ιακπαηέξ θαη πνξηαηίθ, γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ηνίρνη βακκέλνη ηκεκαηηθά ζε
επδηάθξηην ρξψκα -κπιε, πεηξφι, πξάζηλν-, θπηά εζσηεξηθνχ ρψξνπ, ζπξφκελεο
πφξηεο απφ εκηδηαθαλέο γπαιί, θεξθνξδέ, θνχληα θήπνπ), ζπλδπαζκέλα, σζηφζν, κε
θάδξα

ιηγφηεξν

κνληέξλαο

αηζζεηηθήο κε

θσηνγξαθίεο

ή

δσγξαθηέο

πνπ

αλαπαξηζηνχλ ειιεληθά ηνπία θαη ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ζεκεία ηεο λενπαγνχο
πξαθηηθήο ηνπ ηαμηδηνχ αλαςπρήο.
Ο κνληέξλνο ή φρη δηάθνζκνο εθηφο απφ ηεθκήξην ηεο επνρήο, ελέρεη θαη
θάπνην ηαμηθφ ζρφιην, ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή
επηθάλεηα ησλ εθάζηνηε ππνθεηκέλσλ, α ι ι ά θαη ζηελ θνηλσληθή πξνέιεπζε θαη ην
πνιηηηζκηθφ θεθάιαην ην νπνίν θέξνπλ. Έηζη, ην γξαθείν ηνπ Σδαθ 1 8 7 , ν νπνίνο
θέξεηαη λα είλαη βηνκήραλνο (ή, θαηά άιινπο, έζησ βηνηέρλεο):
Ζάνος: «Θαι δεν μου λες κάτι; Ρι επαγγέλλεται;.»
Ξέπη: «ΐιομήχανος!»
Ζάνος: «ΐιομήχανος;»
Ξέπη: «Κάλιστα, βιομήχανος!»
(…)
Θάλνο: «Γειαδή γηα πεο κνπ, πφζνπο εξγάηεο έρεη;»
Ξέπη: «Ξολλούς, πολλούς…!»
Ζάνος: «Βηλαδή, πόσους πολλούς;»
Ξέπη: «Θαι σαράντα…!»
186

Δλδερνκέλσο λα δεκηνπξγεζεί ζηνλ αλαγλψζηε ε απνξία γηα πνηνλ ιφγν εδψ πεξηιακβάλσ ηελ
εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ ζηνλ ρώξν αληηθεηκεληθώλ αλαθεξνκέλσλ, φηαλ ζηελ ηαηλία
«Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο» θαηαηάζζνληαη ζηα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία. Αλ θαη ε δηάθξηζε είλαη ιίγν πνιχ
απζαίξεηε, επηιέγσ απηήλ ηελ ηαμηλφκεζε δηφηη ελψ ζηελ παξνχζα ηαηλία ηα γπξίζκαηα γίλνληαη σο
επί ην πιείζηνλ ζε θπζηθνχο ρψξνπο, ζηελ ηαηλία «Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο» δίλεηαη ε εληχπσζε φηη ηα
πεξηζζφηεξα εζσηεξηθά πιάλα είλαη γπξηζκέλα ζε ζηνχληην, φπνηε δελ πξφθεηηαη γηα ρψξνπο
αληηθεηκεληθά ππάξρνληεο.
187
πσο ειπίδσ λα θαηέζηεζα ζαθέο, ζηνλ άμνλα αληηθεηκέλσλ πεξηγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ
ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά, δειαδή θαη έμσ απφ ηελ κπζνπιαζηηθή αθήγεζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ηφζν
ην γξαθείν ηνπ Σδαθ, φζν θαη νη ραξαθηήξεο ηεο αθήγεζεο δελ αλήθνπλ ζηνλ άμνλα απηφ. Ζ ηαμηθή
πξνέιεπζε, σζηφζν, θαη ν ρψξνο εξγαζίαο ελ γέλεη (ηα νπνία απιψο απνδίδνληαη ζηνπο ραξαθηήξεο
κέζα απφ ηελ αθήγεζε), είλαη ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθξνηνχλ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ππαξθηή
θαη αλαγλσξίζηκε.
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Ζάνος: «Ώα αα… ΐιομήχανος με 40 εργάτες! Γε, όχι ρε πουλάκι μου και
βιομήχανος…ΐιοτέχνης θέλεις να πεις! Γε, τότε τι να πει ο Esso Pappas;»
Ξέπη: «ΐιομήχανος, και να σκάσεις!»
θαη αλ κε ηη ά ι ι ν , πάλησο, ηδηνθηήηεο κηαο επηρείξεζεο ε νπνία ππνηίζεηαη φηη εμάγεη
ζε φια ηα Βαιθάληα θαη είλαη ε κεγαιχηεξε ζην είδνο ηεο, ζπλδπάδεη ην ληεθφξ πνπ
αξκφδεη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ κηαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο κε θάπνηα ζηνηρεία
πνπ παξαπέκπνπλ ζε κηα πεξηζζφηεξν κηθξναζηηθή αηζζεηηθή. Σα γξαθεία
ζηεγάδνληαη ζε

έλα

νγθψδεο

πνιπψξνθν

θηίξην ζε

θεληξηθφ δξφκν ηεο

Θεζζαινλίθεο, ζην εζσηεξηθφ ησλ νπνίσλ δηαθξίλνπκε ηειέθσλα, ληνζηέ, βηβιία,
θιαζέξ, γξαθηθή χ ι ε θαζψο θαη αεξνθσηνγξαθίεο ζηνπο ηνίρνπο θαη ην απαξαίηεην
θπηφ εζσηεξηθνχ ρψξνπ, θαηά ηα ά ι ι α φκσο παιηνκνδίηηθα βαξηά έπηπια (γξαθείν,
βηβιηνζήθεο, θαιφγεξνο θ.ά.), ιάκπεο θαη δηαθνζκεηηθά κε

kitsch ρξπζέο

ιεπηνκέξεηεο, θξπζηάιιηλα ηαζάθηα θαη δηάζπαξηα πιαζηηθά είδε (πνιχρξσκεο
ιεθάλεο, γαιάδηα θαιαζάθηα ζθνππηδηψλ, ρσληά γηα ιάδη θ.ν.θ.), ε παξνπζία ησλ
νπνίσλ δηθαηνινγείηαη βεβαίσο απφ ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε παξάγεη πιαζηηθά, ηα
νπνία αλαπφθεπθηα ζπκππθλψλνπλ, φκσο, θαη κηα ζεηξά ζεκείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
κνξθή πνπ πήξε ε λεσηεξηθφηεηα ζην κέζν λενειιεληθφ λνηθνθπξηφ.
ε πιήξε αληίζεζε ζπγθξνηείηαη ν θφζκνο ηεο Σδέλεο, ε νπνία θαίλεηαη λα
θαηάγεηαη απφ κεγαιναζηηθή αζελατθή νηθνγέλεηα θαζψο ην παηξηθφ ηεο βξίζθεηαη
ζηελ Φηινζέε (αλαθέξεηαη ε δηεχζπλζε Υξπζαλζέκσλ 22) θαη θνίηεζε ζην Κνιέγην.
Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε γλσξηκία ηεο κε ηνλ Θάλν είλαη ν θήπνο
πνιπηεινχο θαηνηθίαο ή μελνδνρείνπ κε δέληξα, πηζίλα θαη γθαδφλ, ε νπνία
αληηπαξαβάιιεηαη κε ηελ δεκφζηα θαηάκεζηε πιαδ κε έθδεια ηα ζηνηρεία
κηθξναζηηθήο ιατθφηεηαο (πνιππιεζείο νηθνγέλεηεο, θαζαξία, πνιιέο πιαζηηθέο
θαξέθιεο θαη νκπξέιεο), ζηελ νπνία ν Σδαθ ζπλαληά ηελ Πέπε.
Έλα ά ι ι ν θαηλφκελν γηα ην νπνίν καο πιεξνθνξεί ε αθήγεζε είλαη ε έκκεζε
αλαθνξά ζηελ καδηθή εγθαηάζηαζε πιεζπζκψλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Απφ ηελ
κηα πιεπξά γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ χπαξμε θνηλφηεηαο Κσζηαληηλνππνιηηψλ ζηελ
Θεζζαινλίθε:
Ηάκωβος: «Γμείς Παλονίκη μένουμε (…). Ε μάνα μου είναι από την Ξόλη. Θι εγώ στην
Ξόλη γεννήθηκα!»
θαη απφ ηελ ά ι ι ε γίλεηαη λχμε ζην θαηλφκελν ηεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο απφ
ηελ επαξρία ζηελ Αζήλα:
Ρριανταφύλλου: «Γίστε Θαλαματιανός;»

- 136 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)
Ζάνος: «Θαλαματιανός, μάλιστα!!!»
Παξφιν πνπ ε λεφηεξε γεληά πηζαλφηαηα λα κεγάισζε ζηελ πφιε ππνδνρήο,
παξαηεξνχκε φηη ε εληνπηφηεηα εμαθνινπζεί λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν σο πξνο ηηο
δηαδηθαζίεο ζπγθξφηεζεο ηαπηφηεηαο θαη φηη δηαηεξνχληαη νη ζπλήζεηεο θαη νη αμίεο
ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο. Μαζαίλνπκε, επνκέλσο, φηη νη Καιακαηηαλνί δηαθξίλνληαη γηα
ηελ αλδξηθή ηνπο «ηηκή» (Ζάνος: «Γε, όχι κυρία μου! Θαλαματιανός και να καταπίνει τέτοιο
χάπι δεν γεννήθηκε ακόμη!») θαη φηη νη Κσλζηαληηλνπνιίηεο ραξαθηεξίδνληαη γηα ηηο
αξρέο θαη ηνπο ζηελνχο νηθνγελεηαθνχο ηνπο δεζκνχο (Ηάκωβος: «Γγώ είμαι παιδί από
οικογένεια, με αρχές, όχι σαν όλους τους άλλους!») θαζψο θαη γηα ηελ πξνθνξά θαη ην
γισζζηθφ ηνπο ηδίσκα.
Πνιηηηζκηθά ζηνηρεία: Πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπκε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα
ηα αληηθεηκεληθά αλαθεξφκελα, είλαη ρξήζηκν λα ιάβνπκε ππφςε ηα επξχηεξα
πνιηηηζκηθά πεξηερφκελα πνπ δηέπνπλ ηελ αθήγεζε. Σα ζηνηρεία απηά καο επηηξέπνπλ
λα ζπλάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ επνρή, φζν θαη γηα ηα ζπγθεθξηκέλα
θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα ζηα νπνία αλαθέξνληαη, παξέρνληάο καο ζπρλά
κηα πην ππθλή πεξηγξαθή απφ απηήλ πνπ εμάγεηαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηέρνληαη ξεηά κέζα ζηελ αθήγεζε. Σέηνηνπ είδνπο άδειεο πιεξνθνξίεο καο
πξνζθέξεη ι.ρ. ε κφδα θαη ηα αγαζά θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
θαζεκεξηλέο ξνπηίλεο θαη πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη ε ρξήζε ηνπο.
Καη κηα θεπγαιέα καηηά αθφκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη ληπκέλνη νη
ραξαθηήξεο, αξθεί γηα λα δηαπηζηψζνπκε φηη βξηζθφκαζηε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο
ηνπ 60. Οη γπλαίθεο θνξνχλ θνληά θνξέκαηα ζε γξακκή A, κε γεσκεηξηθά ζρέδηα
θαη ξίγεο ζε θσηεηλά ρξψκαηα, κεγάια πιαζηηθά ρξσκαηηζηά ζθνπιαξίθηα θαη
θνθάιηλα γπαιηά ειίνπ. Σν κπηθίλη, ην νπνίν είρε δεκηνπξγήζεη ζθάλδαιν κφιηο ιίγα
ρξφληα πξηλ, έρεη πιένλ επηβιεζεί ζηηο παξαιίεο ζε ζπλδπαζκφ κε θαπέιν ή ζθνπθάθη
κπάληνπ κε ινπινχδηα. Σα καιιηά, καθξηά ή θνληά, είλαη ίζηα θαη κε ραξαθηεξηζηηθφ
φγθν ζην πίζσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ.
Παξφιν πνπ, φπσο εθηεηακέλα αλέθεξα παξαπάλσ, απνδίδεηαη πνιχ
κεγαιχηεξε ζεκαζία ζην γπλαηθείν ληχζηκν (ηφζν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, φζν θαη έμσ
απφ απηφλ), παξαηεξνχκε φηη ηνπιάρηζηνλ νη λεφηεξνη αλδξηθνί ραξαθηήξεο δελ
κέλνπλ αλεπεξέαζηνη απφ ηελ κφδα. Ζ λεφηεξε απηή γεληά εζνπνηψλ, πνπ
παγηψλνληαη ζε ξφινπο λεαξψλ, αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ εθκνληεξληζκφ ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο, κεηαηνπίδνληαο θαη ζεκαηνινγηθά ην
επίθεληξν

ησλ ηαηληψλ απφ ηηο δπζθνιίεο ηεο επηβίσζεο ηελ πεξίνδν ηεο
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αλαζπγθξφηεζεο, ζηηο δηαδηθαζίεο ελζσκάησζεο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ησλ λέσλ
εζψλ, ηνπ κνληέξλνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ ζχγρξνλσλ πξνηχπσλ θαηαλάισζεο. 1 8 8 Σν
γεγνλφο απηφ αλαπαξίζηαηαη θαη κέζα απφ ην κνληέξλν ηνπο ληχζηκν, ην νπνίν ηνπο
δηαθνξνπνηεί ξεηά απφ ηελ παιαηφηεξε γεληά. Βιέπνπκε, έηζη ηνλ Θάλν (Φαίδσλ
Γεσξγίηζεο) λα θνξά άζπξν καγηφ κε δψλε, κεληαγηφλ κε καθξηά θαδέλα, ζηελφ
πνξηνθαιί θνληνκάληθν δηβάγθν, κπινπδάθη ζε ζηηι λαπηηθφ, ζηελά ιεπθά παληειφληα
θ.ν.θ. Ωο πξνο ηνλ Θάλν αληηπαξαβάιιεηαη ν Σδαθ (Κψζηαο Βνπηζάο), ν νπνίνο ζα
ήζειε επίζεο λα είλαη κνληέξλνο, ηνπ νπνίνπ ην ληχζηκν, σζηφζν, απνηειεί παξσδία
(κε απνθνξχθσκα έλα αλεθδηήγεην ζαηέλ πηηδακάθη κε δψλε πνπ ζπκίδεη ζηνιή
θαξάηε), θαηαδεηθλχνληαο αθελφο επαξρησηηζκφ (δελ θαηνηθεί ζηελ πξσηεχνπζα) θαη
αθεηέξνπ άγλνηα (ε αθήγεζε ππαηλίζζεηαη φηη ηνλ ληχλεη ε κακά ηνπ).
Δθηφο απφ ηελ κφδα, ην ζηίγκα ηεο επνρήο δίλνπλ θαη θάπνηα ά ι ι α ζηνηρεία
πνπ αλαθέξνληαη κέζα απφ ηελ ηαηλία, πνπ ζπληζηνχλ αληηθείκελα νηθηαθήο ή άιιεο
ρξήζεο φπσο ην αλνηρηφ δηζέζην Η.Υ. απηνθίλεην, ην δαρηπιίδη 24 θαξαηίσλ, ην
γπλαηθείν άξσκα, ηα κνληέξλα έπηπια, ην whisky, ην baby doll, ην θηιέην, αγαζά ηα
νπνία δελ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ λενειιεληθή θαζεκεξηλφηεηα ηνπ 60. Παξφιν πνπ
απφ ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ 60 «ε επεκεξία παχεη λα είλαη άγλσζηε έλλνηα γηα
ηνπο Έιιελεο κηθξναζηνχο [θαη] ν θαηαλαισηηζκφο εμειίζζεηαη πξννδεπηηθά ζε
κείδνλα αμία» 189 , γηα ηελ κεγάιε κάδα ησλ ζεαηψλ ηα ζπγθεθξηκέλα αγαζά
εμαθνινπζνχλ λα ζπκβνιίδνπλ ηελ ειπίδα κηαο αλνδηθήο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο
θαη ελφο δπηηθνχ ηξφπνπ δσήο, απνηειψληαο δίρσο ά ι ι ν είδε πνιπηειείαο. Σν φλεηξν
ηεο θνηλσληθήο αλφδνπ θαη ε

πξνζαξκνγή ζε έλα αζηηθφ πξφηππν δσήο

παξνπζηάδεηαη σο ζπιινγηθή πξνζδνθία.

ε απηφ ην πιαίζην πξνβάιιεηαη έλαο

εξγαιεηαθφο θαηαλαισηηζκφο, ν νπνίνο πνιιέο θνξέο ζπληζηά φρη ηεθκήξην ηεο
πξαγκαηηθήο, α ι ι ά δείθηε ηεο πξνζδνθψκελεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ ππνθεηκέλσλ.
Γηα παξάδεηγκα, πνιιέο θνξέο ε θαηνρή θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ απφ ηνπο θηικηθνχο
ραξαθηήξεο (φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηδησηηθφ απηνθίλεην), δίρσο λα γίλεηαη ζαθήο
αλαθνξά ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ή ζηνλ ηξφπν απφθηεζήο απηψλ ησλ
αγαζψλ, ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο θηικηθή κεηαθνξά ελφο θνηλνχ νξάκαηνο, παξά
σο ξεαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ειιεληθήο
θαζεκεξηλέο απνιαχζεηο ζπληζηνχλ ε

πξαγκαηηθφηεηαο. Πην καδηθέο

θαηαλάισζε αλαςπθηηθψλ (ιεκνλάδα,

188

Ζ λέα γεληά θσκηθψλ, παξαηεξεί ε Κνκλελνχ, «ελζαξθψλνπλ ηελ ειιεληθή εθδνρή ηεο θαηάθαζεο
ζην δπηηθφ ζηπι δσήο θαη ηα θαηαλαισηηθά πξφηππα θαη απνκαθξχλνληαη απφ ην εζνγξαθηθφ ζηνηρείν
(…) ησλ παιαηφηεξσλ θσκηθψλ» (Μ. Κνκλελνχ, Από ηελ αγνξά… ό.π., ζ ε ι . 101).
189
Δ. Γειβεξνχδε, «Ο Θεζαπξφο… ό.π., ζ ε ι . 68.
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πνξηνθαιάδα) θαη ηζηγάξσλ, ε αθξφαζε ξαδηνθψλνπ θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ ινηαξία.
Ο κνληέξλνο ηξφπνο δσήο εηζάγεηαη ζηα κηθξναζηηθά δηακεξίζκαηα κε ηα πιαζηηθά
ζθεχε, ην ηειέθσλν

(αλ θαη νη θνξησκέλεο

γξακκέο θαζηζηνχλ ζπρλά ηελ

επηθνηλσλία δχζθνιε) θαη ηνλ ζεξκνζίθσλα. Δπίζεο, βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή ηεο
δηάδνζεο ησλ λένλ θψησλ ζηηο επηγξαθέο, ηνπ πνιχγξαθνπ θαη ησλ ξαδηνθσληθψλ
δηαθεκίζεσλ.
Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε αθήγεζε, νη
νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνπο ζεζκνχο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο θνηλέο παξαδνρέο θαη ηηο
θαζεκεξηλέο

πξαθηηθέο ησλ

αλζξψπσλ

πνπ πεξηγξάθνπλ

ην

ζπγθεθξηκέλν

ηζηνξηθνθνηλσληθφ πιαίζην, νη νπνίεο ζπρλά ζπγθξνηνχλ έλα παξάμελν ακάιγακα
δπηηθφηξνπσλ

πξνηχπσλ

θαη παξαδνζηαθψλ ζπλεζεηψλ.

Βιέπνπκε

έηζη λα

ζπλππάξρνπλ ην εκβαηήξην ηνπ γάκνπ, ε ιηκνπδίλα πνπ παξαιακβάλεη ηνπο
λεφλπκθνπο θαη ην έζηκν πνπ επηηάζζεη ν γακπξφο λα θνπβαιάεη ηελ λχθε ζηα ρέξηα,
κε ηελ νξζφδνμε ιεηηνπξγία, ηα ξχδηα ζην πέην ηνπ γακπξνχ, ην θφζηνο θαη ε
κεγαινπξέπεηα ηεο ηειεηήο λα απνηηκψληαη αλάινγα κε ην πφζνη πνιπέιαηνη είλαη
αλακκέλνη ζηελ εθθιεζία 1 9 0 θαη ηελ αθξηβή κπνκπνληέξα πνπ κεηά κπνξείο «να την
κάνεις τασάκι ή να τρατάρεις γλυκό». Με αληίζηνηρν ηξφπν επηθξαηνχλ παξάιιεια νη
ζχγρξνλνη ιφγνη πεξί πγείαο (πνπ αθνξνχλ πξαθηηθέο φπσο ε γπκλαζηηθή, ε δίαηηα,
θαη ε πγηεηλή ησλ δνληηψλ θαζψο θαη ιφγνπο ζρεηηθά κε ηελ ςπρνινγηθή πγεία ηεο
νηθνγέλεηαο ή ηελ απνθπγή επηβιαβψλ ζπλεζεηψλ φπσο είλαη ην θάπληζκα θαη ην
αιθνφι), κε εκπεηξηθέο κεζφδνπο θαη ζπλήζεηεο, φπσο νη βεληνχδεο θαη νη βδέιιεο (αλ
ηπρφλ θάπνηνο έρεη πίεζε, ζα πξέπεη λα πξνζέρεη, λα θάλεη δίαηηα θαη φηαλ έξρεηαη ν
Μάηνο λα βάδεη βδέιιεο θαη λα θφβεη βεληνχδεο) ή ην ζάςηκν ησλ ζαθαηεκέλσλ
πνδηψλ ζηελ δεζηή άκκν, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππεξθπζηθφ (πξνζεπρή, «ζηαχξσκα»
ηνπ καμηιαξηνχ πξηλ ηνλ χπλν, θηχζηκν γηα πξνζηαζία απφ ην «κάηη», ην ρηχπεκα ηνπ
μχινπ γηα ηελ απνθπγή αζζελεηψλ ή ά ι ι σ λ θαθψλ).
Αλ θαη ε ηαηλία επηδηψθεη λα πξνβάιεη έλα πην ζχγρξνλν πξφηππν έκθπισλ
ζρέζεσλ

αζθψληαο θξηηηθή ζηελ άθακπηε παηξηαξρηθή εζηθή, νη θπξίαξρεο

αληηιήςεηο γηα ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ηδίσο ησλ γπλαηθψλ, δελ θινλίδνληαη
νπζηαζηηθά. Βιέπνπκε επνκέλσο λα θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη, αλ θαη πιένλ ηα
θνξίηζηα κπνξνχλ λα έρνπλ θαη θάπνην «αθώο φλερτ», φρη κφλν ε ζεμνπαιηθή
190

Ρζακ: «3.200 δώσαμε στην εκκλησία! Ώνάψανε όλοι οι πολυέλαιοι!» (Πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμσ ζε ηη
αληηζηνηρεί ην πφζν απηφ, αλαθέξσ ελδεηθηηθά φηη ηελ επνρή απηή έλα παθέην ραξηνκάληηια Tempo
θφζηηδε 3 δξρ. (Πεξηνδηθφ Άιθα, ηεχρνο 114, Μάξηηνο 1968) θαη ε ελνηθίαζε ελφο απηνθηλήηνπ γηα
έλα αββαηνθχξηαθν απφ ηελ Hertz , 560 δξρ. (Πεξηνδηθφ Άιθα, ηεχρνο 100, Γεθέκβξηνο 1967).
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αγλφηεηα πξηλ απφ ηνλ γάκν είλαη αδηαπξαγκάηεπηε, α ι ι ά είλαη αμηφκεκπηε θαη
νπνηαδήπνηε κνξθή εξσηηθήο επαθήο κε ην ά ι ι ν θχιν, αθφκε θαη φηαλ έρεη
πξνεγεζεί αξξαβψλαο. Ζ παξζελία θαη ε ζεμνπαιηθή ζπζηνιή (ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηνλ
γάκν) απνηεινχλ ππέξηαηε αξεηή θαζψο θαη πξνυπφζεζε, ψζηε νη γπλαίθεο λα
πιεξνχλ ηα θξηηήξηα σο ππνςήθηεο λχθεο. Ζ «ζσζηή» ζεηξά, επνκέλσο, γηα λα
θαηαιήμεη θαλείο απφ ηελ γλσξηκία ζηνλ γάκν είλαη κηα ζεηξά «δηαβαηεξίσλ
ηειεηψλ», νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζην λα δψζεη θαλείο «ιφγν», θαηφπηλ λα
αξξαβσληαζηεί θαη ηέινο λα παληξεπηεί, ηεξψληαο πξνθαλψο φιν ην ηειεηνπξγηθφ.
Μαζαίλνπκε επίζεο φηη «οι γυναίκες σήμερα (το 1967) είναι επικίνδυνες» δηφηη
θνπληνχληαη πνιχ θαη επνκέλσο νη καλάδεο θνβνχληαη κήπσο απνπιαλήζνπλ ηνπο
γηνπο ηνπο θαη φηη εηδηθά νη Αζελαίεο έρνπλ πνιχ αέξα. Τπφ απηφ ην πξίζκα, είλαη νη
γπλαίθεο εθείλεο, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα «ηπιίμνπλ» ηνλ γακπξφ, θαζψο ην
κεγαιχηεξν άγρνο ηνπο θέξεηαη λα είλαη κελ ηπρφλ θαη κείλνπλ γεξνληνθφξεο,
παξφιν

πνπ

επηθξαηεί

ε

αληίιεςε

φηη «ο

γάμος

σκοτώνει

τον

έρωτα».

Πιεξνθνξνχκαζηε, επηπιένλ, φηη ν αλδξηζκφο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηνπ sex ηελ
πξψηε λχρηα ηνπ γάκνπ θαη γηα απηφλ ην ιφγν θαη ε «αδυναμία εκπλήρωσης των
συζυγικών καθηκόντων» ζπληζηά αηηία δηαδπγίνπ θαζψο θαη φηη ζηελ ζεμνπαιηθή
απφδνζε θέξεηαη λα βνεζά ε θαηαλάισζε θνπληνπθηψλ. Δπηπιένλ, αλαθέξεηαη φηη ν
ζπδπγηθφο βίνο απνηειεί έλαλ ζπλερή πφιεκν, ν νπνίνο μεθηλά απφ ηελ
θξεβαηνκνπξκνχξα γηα λα θαηαιήμεη ελδερνκέλσο ζην λα πεηαρηεί ν ζχδπγνο έμσ
«σαν το σκυλί» κε ηηο παληφθιεο ζην ρέξη ή ε ζχδπγνο λα πξνβεί ζε «εγκατάλειψη
συζυγικής εστίας». Γηα απηφλ ηνλ ιφγν είλαη επθηαίν «οι γυναίκες να υποτάσσονται και να
γίνονται αρνάκια».
Παξάιιεια κε ηνπο ιφγνπο πεξί εζηθήο θαη ζεμνπαιηθφηεηαο, δηαθξίλνπκε
ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο πνπ αθνξνχλ ην θαζεζηψο θχινπ θαη ηηο θπξίαξρεο
αλαπαξαζηάζεηο γηα ηνπο «άλδξεο» θαη ηηο «γπλαίθεο». Έηζη, ζεσξείηαη δεδνκέλν φηη
ην πιχζηκν, ην καγείξεκα θαη ε θξνληίδα ησλ παηδηψλ απνηειεί γπλαηθεία ππνρξέσζε
ελψ ε θαξηέξα ζπληζηά πξνλφκην ησλ αλδξψλ. Δπαγγέικαηα πνπ δηαθξίλνληαη γηα ην
θχξνο ηνπο είλαη εξγνζηαζηάξρεο, εξγνιάβνο, δηεπζπληήο, εηζαγγειέαο θαη δηθεγφξνο
(ηδίσο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ). Δπηπιένλ, είζηζηαη ηα παηδηά λα παίξλνπλ ηα νλφκαηα ησλ
παππνχδσλ θαη ησλ γηαγηάδσλ θαη κάιηζηα πξψηα απφ ην ζφη ηνπ παηέξα θαη χζηεξα
απφ απηφ ηεο κεηέξαο. Δπίζεο πξνθχπηεη απφ ηελ αθήγεζε φηη φηαλ έλαο άληξαο
παληξεχεηαη, παχεη λα αθνχεη ηελ κακά ηνπ θαη αθνχεη ηελ γπλαίθα ηνπ, φηη είλαη

- 140 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

αλεπίηξεπην γηα έλαλ άληξα λα «θνπληέηαη» θαη φηη νη γπλαίθεο αθηεξψλνπλ ηφζν
ρξφλν ζηνλ θαιισπηζκφ ηνπο, ψζηε θάλνπλ κία ψξα λα αιιάμνπλ θνπζηάλη. Δπίζεο,
ν απαηεκέλνη ζχδπγνη γηα λα μεπεξάζνπλ ηελ ζηελαρψξηα ηνπο θαπλίδνπλ θαη πίλνπλ,
ελψ νη γπλαίθεο ζθίδνπλ ηα εξσηηθά γξάκκαηα πνπ ηνπο είρε ζηείιεη ν αγαπεκέλνο
ηνπο.
Πέξαλ απφ ηηο πεπνηζήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα ήζε θαη ηελ θαηαλνκή ησλ
έκθπισλ ξφισλ δηαθξίλνπκε κηα ζεηξά απφ γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θνηλσλία
ηεο επνρήο. Οη μελφθεξηνη λενινγηζκνί θέξλνπλ ην «ηξαθ», ην «ηηθ» θαη ην «θιεξη»,
φινη γλσξίδνπλ ηνλ James Bond θαη ν Esso Pappas απνηειεί πξφηππν επηηπρεκέλνπ
βηνκεράλνπ. Ο Νη Αξηαληάλ ζπληζηά ππφδεηγκα ηππνηηζκνχ θαη ν Βνθθάθηνο
αλαθέξεηαη αλεθδνηνινγηθά, ζε ζπλεηξκφ κε ηελ έλλνηα ηεο ζπδπγηθήο απάηεο 191 .
επηπιένλ, φηη ν 4 νο

Πιεξνθνξνχκαζηε,

γάκνο δελ επηηξέπεηαη θαη φηη νη

ζεηζκφπιεθηνη θαη νη άζηεγνη απεπζχλνληαη ζην Τπνπξγείν Πξφλνηαο.
Ζ κπζνπιαζηηθή αθήγεζε καο δίλεη επηπιένλ κία εηθφλα γηα ηνπο ξπζκνχο θαη
ηελ κνπζηθή πνπ είλαη ηεο κφδαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία ιείπνπλ παληειψο ηα
ειιεληθά ηξαγνχδηα θαη νη ζθελέο απφ ηα κπνπδνχθηα. Ζ κνπζηθή επέλδπζε ησλ
ζθελψλ, φπνπ ππάξρεη, είλαη ζχγρξνλε jazz, ελψ κηα ζθελή πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζην
club ηνπ μελνδνρείνπ, ην νπνίν δηαζέηεη δσληαλή κνπζηθή, πεξηιακβάλεη έλα
ζπγθξφηεκα κάιινλ αζπλήζηζην γηα ειιεληθή ηαηλία. Πξφθεηηαη γηα κία jazz-funk
κπάληα κε πλεπζηά, έλαλ ηξαγνπδηζηή κε παξνπζηαζηηθφ ξνθακπίιη θαη κία καχξε
ηξαγνπδίζηξηα, θαζψο θαη έλα αξρεηππηθά sixties ρνξεπηηθφ κε εθθεληξηθφ ληχζηκν ζε
κηα ζθελή κε ρξπζφ θφλην.
Χξόλνο αλαθεξνκέλσλ:

Ζ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ -γεγνλφο ην νπνίν ηζρχεη θαηεμνρήλ γηα

ηηο ηαηλίεο ηνπ είδνπο- αθεγείηαη κηα ηζηνξία κέζα απφ ηελ νπνία πεξηγξάθνληαη
θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, ήζε θαη ζπλήζεηεο, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ (ηεο
επνρήο πνπ γπξίζηεθε ε ηαηλία) ηξφπνπ δσήο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ν ρξόλνο
αλαθεξνκέλσλ

σο

ρξνλνινγηθή

πεξίνδνο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ρξόλν ιόγνπ

σο

ρξνλνινγηθή πεξίνδν (1967).
Ο βαζηθφο θνξκφο ηεο αθήγεζεο θαιχπηεη ην δηάζηεκα απφ ηελ άθημε ησλ
λεφλπκθσλ ζην μελνδνρείν ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ ηνπο έσο θαη ην πξσί ηεο επφκελεο
κέξαο. Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ άδεια καο παξέρεη ε
191

Ρριανταφύλλου: «Κοιχεία!!!; Ώπό την πρώτη νύχτα του γάμου; (…) Θύριε Θαμπίρη, ντροπή! Ώυτό δεν έχει
ξαναγίνει στα χρονικά της συζυγικής απάτης. Φχριά κι ο ΐοκκάκιος!» (Ζ παξαπνκπή ζηνλ Βνθθάθην αθνξά
ην ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ, ην «Γεθαήκεξν» (1350-1355), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 100 αθεγήκαηα
πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ γάκν, ηελ κνηρεία θ.ν.θ.).
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αθήγεζε (θαινθαηξηλά ξνχρα, βιάζηεζε, ην γεγνλφο φηη αθνχγνληαη ηδηηδίθηα θιπ),
ηα ηεθηαηλφκελα ζεσξείηαη φηη δηαδξακαηίδνληαη, κπνξεί λα ππνζέζεη θαλείο, ην
θαινθαίξη ηνπ 1967. Ωζηφζν, ε ηζηνξία μεθηλά λσξίηεξα, κε ηνλ ρσξηζκφ ηνπ
Ηάθσβνπ θαη ηεο Λέιαο θαζψο θαη ηεο Πέπεο θαη ηνπ Θάλνπ. Αθνινπζνχλ νη ζεθάλο
ηεο γλσξηκίαο ηνπ Θάλνπ θαη ηεο Σδέλεο θαη ηεο Πέπεο θαη ηνπ Ηάθσβνπ, αληίζηνηρα,
πξηλ απφ έλαλ ρξφλν, θαζψο θαη θάπνηα ζηηγκηφηππα απφ ηνλ γάκν ηνπο. Δπνκέλσο, ε
ν ρξόλνο αλαθεξνκέλσλ σο δηάξθεηα (ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεη ε αθήγεζε),
φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ιεγφκελα ησλ πξσηαγσληζηψλ:
Ξέπη: «ΐρε και το τελευταίο βράδυ που χωρίσαμε δεν έλεγες “Ξέπη δεν θα σε ξεχάσω
ποτέ!”; Ρο είπες ή δεν το είπες» (ζπγρπζκέλε)
Ζάνος: «Ρο είπα.»
Ξέπη: «Νρίστε! Ρο ίδιο βράδυ με ξέχασες κιόλας!»
Ζάνος: «Θάνεις πολύ μεγάλο λάθος, κυρία μου! Πε ξέχασα δύο μήνες αφότου χωρίσαμε!»
/
Ρριανταφύλλου: «Ζα ήθελα να μου πείτε αν διέγνωσα καλώς… Έρως κεραυνοβόλος;»
Ζάνος: «Κάλιστα κύριε Ααριφάλου.»
Ρριανταφύλλου: «Ρριανταφύλλου!»
Θάλνο: «Δε, Σξηαληαθχιινπ… Με ζπγρσξείηε, κπέξδεςα ηα άλζε. Έξσο θεξαπλνβφινο!
Γλσξηκία πξν 8 κελψλ, κλεζηεία πξν 4 κελψλ, γάκνο πξν 5 σξψλ…»
αθνξά ζπλνιηθά έλα δηάζηεκα πεξίπνπ 14 κελψλ. 1 9 2

3(δ).

Ν άξονας τρόπων εκφοράς

α) εμσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο:
(i)

Ζ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ (1967) ηνπ Γηάλλε Γαιηαλίδε αλήθεη πιένλ ζηελ επνρή

πνπ ν ειιεληθφο θηλεκαηνγξάθνο απφ πιεπξάο πνηφηεηαο πεξλάεη ζηαδηαθά ζε θξίζε.
Πνζνηηθά, φκσο, ην 1967 ε Διιάδα είλαη ε πξψηε ρψξα ζηνλ θφζκν ζε παξαγσγή
ηαηληψλ, ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο. 193 Οη δχν απηέο φςεηο, σζηφζν, ζπλδένληαη
κε κηα αδηάξξεθηε ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνχ.
Π ν ι ι ά έρνπλ εηπσζεί γηα ηνλ ξφιν ηεο Υνχληαο, ε νπνία επηρείξεζε λα
βπζίζεη ηελ ρψξα, θαη καδί ηελ θηλεκαηνγξαθηθή παξαγσγή, ζε πνιηηηζκηθφ

192

Αλ θαη αγλννχκε πφζν θαηξφ πξνεγείηαη ρξνληθά ν ρσξηζκφο ηνπ Ηάθσβνπ θαη ηεο Λέιαο, κπνξεί
λα ππνζέζεη θαλείο φηη ζπλέβε πάλσ θάησ ηελ ίδηα επνρή (θξίλνληαο απφ ηηο άδειεο πιεξνθνξίεο πνπ
καο παξέρεη ε αθήγεζε φπσο π.ρ. ε ελδπκαζία θαη ν θαηξφο).
193
Γ. νιδάηνο, Έλαο αηώλαο… ό.π., ζει. 368.
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κεζαίσλα, επηβάιινληαο ειέγρνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζε δεκηνπξγνχο θαη ζπληειεζηέο.
Δλ κέξεη ελδέρεηαη πξάγκαηη ε πνιηηηθή απηή ζπγθπξία λα έπαημε θάπνηνλ ξφιν, φζνλ
αθνξά ι.ρ. ηνπο κεραληζκνχο ινγνθξηζίαο, α ι ι ά ην δήηεκα απηφ αθνξά ειάρηζηα,
θαηά ηελ εθηίκεζή κνπ, ηελ καδηθή παξαγσγή ηνπ εκπνξηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, ν
νπνίνο αλέθαζελ δηαηεξνχζε έλαλ θαηεμνρήλ ςπραγσγηθφ ραξαθηήξα θαη επηπιένλ
απνηεινχζε θαηαξρήλ πεξηζζφηεξν εκπνξηθφ παξά θαιιηηερληθφ πξντφλ. Μεηά ηελ
επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο194, επηζεκαίλεη ε Γειβεξνχδε, «πιεζαίλνπλ νη θσκσδίεο
πνπ δείρλνπλ αλζξψπνπο λα έρνπλ ζην επίθεληξν ηεο δσήο ηνπο ηελ μεγλνηαζηά θαη
ηελ δηαζθέδαζε, αγλνψληαο επηδεηθηηθά κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζηέιλεη θαη πάιη
ρηιηάδεο αληηθξνλνχλησλ ζηε

θπιαθή θαη ζηελ εμνξία» 195 .

ηελ

πξάμε

ε

παξαηήξεζε απηή είλαη ζσζηή, ην δήηεκα φκσο είλαη φηη νχηε θαη πξηλ ν εκπνξηθφο
θηλεκαηνγξάθνο196 επηηεινχζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν αθππληζηηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ηα
πνιηηηθνθνηλσληθά ηεθηαηλφκελα ηεο ρψξαο, θαη σο εθ ηνχηνπ, ε ζηξνθή απηή ζηελ
ζεκαηνινγία ησλ

ηαηληψλ ίζσο λα έρεη λα θάλεη ιηγφηεξν κε ηελ

πνιηηηθή

θαηάζηαζε 197 θαη πεξηζζφηεξν κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα
καδηθφηεξε παξαγσγή ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο «βηνκεραλίαο» (ή «βηνηερλίαο»), ε
νπνία επεδίσθε λα παξάγεη πξντφληα πνπ ζα απνθέξνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δπλαηέο
εηζπξάμεηο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 198 Με ά ι ι α ιφγηα, ην πεξηερφκελν ησλ
194

Αν και δεν βρήκα σχετική παραπομπή, το γεγονός ότι είναι φανερό πως η ταινία έχει γυριστεί τους
θερινούς μήνες, σημαίνει ότι γυρίστηκε μετά το πραξικόπημα. Αν και αυτό δεν έχει άμεση σχέση με
την ταινία, ωστόσο, το αναφέρω διότι θεωρώ ότι ένα τόσο καθοριστικής σημασίας κοινωνικό-πολιτικό
γεγονός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις εξωτερικές συνθήκες εκφοράς.
195
Ε. Δελβερούδη, «Ο Θησαυρός... ό.π., σελ. 70. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως
σημειώθηκε άνθηση της προοδευτικής, ακόμα και αριστερής, πολιτιστικής παραγωγής την εποχή της
δικτατορίας, σε διάφορους τομείς: θέατρο, εκδόσεις, τέχνες -ακόμα και ο «νέος ελληνικός
κινηματογράφος» άρχισε να αναπτύσσεται επί Χούντας-, καθώς η λογοκρισία επιβλήθηκε μονάχα
κατά την πρώτη περίοδο της.
196
Αναφέρομαι στην μαζική παραγωγή και στις ταινίες στην κορυφή των εισπράξεων.
197
Είναι φανερό πως εξαιτίας των μηχανισμών λογοκρισίας (οι οποίοι, όπως ήταν αναμενόμενο,
επιβάλλονταν με μεγαλύτερη αυστηρότητα στις μαζικές απ' ό,τι σε πιο «περιθωριακές» πολιτιστικές
δραστηριότητες), στις ταινίες που γυρίζονταν επί χούντας, ήταν αδιανόητο κάποιος, έστω δευτερεύων
χαρακτήρας να εμφανίζεται ως συμπαθής αριστερός, όπως για παράδειγμα ο κλητήρας στο Δεσποινίς
Διευθυντής (1964). Το γεγονός αυτό, όμως, δεν επηρεάζει την κεντρική γραμμή του σεναρίου, όταν
πρόκειται για αισθηματική κωμωδία.
198
Στο περιοδικό Σύγχρονος Κινηματογράφος (τεύχος 4, Δεκέμβριος 1969), ο Τάκης Παπαγιαννίδης
σκιαγραφεί την κατάσταση: «Ο κινηματογράφος στην χώρα μας είναι η πιο διαδεδομένη μορφή
διασκέδασης. Το φτηνό εισιτήριο (το VA του θεατρικού περίπου) ρυθμίζει σε μεγάλο βαθμό και την
παραγωγή και την εκμετάλλευση. Η σχέση διασκέδαση-φτηνό εισιτήριο (=φτηνή διασκέδαση) και η
κατανάλωση του φιλμ σαν εμπορικού είδους μέσα στα όρια της χώρας, στένεψε το πεδίο παραγωγής
των μεγάλων εταιριών, που μονοπωλούν τα προϊόντα τους κάτω από αυτούς τους όρους.(...)Στη
σημερινή του μορφή το Ελληνικό σινεμά είναι ένας κλάδος της βιομηχανίας και οι παραγωγοί
(έμποροι ή μικρέμποροι) χρησιμοποιούν σαν υπαλλήλους όσους εργάζονται για το γύρισμα και την
περαιτέρω επεξεργασία μιας ταινίας με ημερομίσθιο (μικρές εταιρίες) ή μηνιαίο μισθό (μεγάλες
εταιρίες). Ο παραγωγός έχει το βέτο από την αρχή μέχρι το τέλος της ταινίας.(...) Ο σκηνοθέτης
υπακούει γιατί ασκεί επάγγελμα βιοποριστικοί...)·Η εργασία εδώ υπάγεται στους γενικότερους
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ηαηληψλ απηψλ νπδέπνηε ππήξμε έθδεια πνιηηηθφ.

πγθεθξηκέλα ε θσκσδία ηεο

δεθαεηίαο ηνπ 60 (ε νπνία απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο)
θηλήζεθε αλάκεζα ζηελ εζνγξαθία θαη ηελ θάξζα, έρνληαο ζην επίθεληξφ ηεο θπξίσο
ηνλ έξσηα, ηνλ γάκν, ην ράζκα γελεψλ θαη ηα λέα ήζε. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, αλ θάηη
εο

άιιαμε απηφ δελ αθνξά ηελ επνκέλε ηεο 2 1 Απξηιίνπ, α ι ι ά κηα ζεηξά ζπγθπξηψλ
πνπ νδήγεζαλ ηελ ιεγφκελε «ρξπζή επνρή» ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθν ζηαδηαθά
-κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ή θαη ηηο αξρέο ηεο επφκελεο- νξηζηηθά ζε παξαθκή.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ε ηαηλία Νύρηα Γάκνπ ζεκείσζε πνιχ
ε

ζεκαληηθή εκπνξηθή επηηπρία ( 3 θαηά ζεηξά ζε εηζηηήξηα ζηηο αίζνπζεο Α΄
πξνβνιήο) θαηά ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ζεδφλ 1967-68, ρξνληά θαηά ηελ νπνία αξρίδεη
ν εθηαιηηθφο θαηήθνξνο ζηνλ αξηζκφ ησλ εηζηηεξίσλ, θαζψο ην 1968 είλαη ην έηνο
πνπ ε ηειεφξαζε επηβάιιεηαη ζηαζεξά θαη ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ
θίλεζε ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ αηζνπζψλ γίλεηαη νδπλεξά αηζζεηή. 199 Δθηφο απφ
εηζπξαθηηθή επηηπρία φκσο, θαη παξά ηελ έιιεηςε ζελαξηαθήο πξσηνηππίαο θαη ην
θαξζηθφ ζηνηρείν πνπ θαηαινγίδεηαη ζηελ ηαηλία απφ ηελ θξηηηθή200,

ε ηαηλία

απνηειεί κηα απφ ηηο θνξπθαίεο θσκηθέο ζηηγκέο ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ δηδχκνπ
Βνπηζάο-Καξαγηάλλε θαη είλαη απφ ηηο ηαηλίεο πνπ κέρξη θαη ζήκεξα πξνβάιινληαη
ζπζηεκαηηθά θαη επηηπρψο (απφ πιεπξάο ηειεζέαζεο) ζηελ ηειεφξαζε.
Ζ ηαηλία απνηειεί ειεχζεξε δηαζθεπή κηαο ζεαηξηθήο θσκσδίαο ηνπ Φετληφ.201

(ii) πληειεζηέο παξαγσγήο / Δηζπξάμεηο / Κξηηηθέο:
εζνπνηνί: Κψζηαο Βνπηζάο (Ηάθσβνο Ηνξδαλίδεο), Μάξζα Καξαγηάλλε (Πέπε),
Φαίδσλ Γεσξγίηζεο (Θάλνο Κακπίξεο), Μπέηπ Αξβαλίηε (Σδέλε),
Γηάλλεο Βνγηαηδήο (δηθεγφξνο Αλέζηεο Σξηαληαθχιινπ), Μαίξε Μεηαμά
(θπξα-Πελειφπε / κεηέξα Ηάθσβνπ), Μαίξε Λαινπνχινπ

(κεηέξα

Σδέλεο), Γηψξγνο Σζηηζφπνπινο (δηεπζπληήο ηνπ μελνδνρείνπ), Μαίξε

οικονομικούς όρους παραγωγής: λιγότερες ώρες εργασίας, περισσότερα προϊόντα (...)» (Πηγή: Γ.
Σολδάτος, Ιστορία του Ελληνικού κινηματογράφου, Β’ Τόμος (στ' έκδοση), Αιγόκερως, Αθήνα χ.χ., σελ.
19-20).
199
Στο ίδιο, σελ. 39.
200
«Οι φαρσικές περιπλοκές που ήδη κατακλύζουν με επιθεωρησιακό τρόπο τα τρία τελευταία
“μιούζικαλ" [αναφέρεται σε τρεις ταινίες της ίδιας χρονιάς: Μια κυρία στα μπουζούκια, Το πιο λαμπρό
αστέρι και Δημήτρη μου, Δημήτρη μου], πολλαπλασιάζονται εξαιρετικά στα φιλμ του πιο πετυχημένου
φέτος κωμικού, Κώστα Βουτσά (Ο Ψεύτης, Νύχτα Γάμου)» (Γιάννης Μπακογιαννόπουλος, «Θέατρο
1968») Η κριτική αναφέρεται στο Γ. Σολδάτος, Ένας αιώνας... ό.π, σελ. 369.
201
Σ. Βαλούκος, Φιλμογραφία... ό.π, σελ. 213.
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Υαιθηά (Λέια), Υξήζηνο Ενξκπάο, Νίθε Κξενχδε, Γαιήλε Κάζνπ, Ράληα
Μακάθε, Έ ι ι ε Λoΐδνπ.
ζθελνζεζία: Γηάλλεο Γαιηαλίδεο
ζελάξην: Βαζίιεο

ππξφπνπινο / Πάλνο Παπαδνχθαο

κνπζηθή: Γεξάζηκνο Λαβξάλνο, Κψζηαο ετηαλίδεο
ρνξνγξαθίεο: Γηάλλεο Φιεξχ
ληεθόξ: Μάξθνο Εέξβαο
δ/ληήο θσηνγξαθίαο: Νίθνο Γεκφπνπινο
κεραληθόο ήρνπ: Μηθέο Γακαιάο
ερνιήπηεο: Θ. Γεσξγηάδεο
καθηγηάδ: Νίθνο Ξεπαπαδάθνο
κνληάδ: Πέηξνο Λχθαο
βνεζνί: Υ. Αιέπεο,

. Αλαθηνξίδεο, Γ. ηεθάλνπ

βνεζόο ζθελνζέηε: Νη. Μαπξνεηδήο
βνεζόο νπεξαηέξ: Μ. Γειηθηιίππνπ
βνεζόο ήρνπ: Γ. Μηραινχδεο
ζθξηπη: Υ. Παιεγηαλλφπνπινο
θσηνγξάθνη: Μ. Αλησλίνπ, Κ. αθαδάθεο, Γ. Αγξηνζηάζεο
θξνληηζηήο: Παληειήο Παιηεξάθεο
καθηλήζηεο-ειεθηξνιόγνη: Π. Εάξαο, Γξ. ακηψηεο, Η. Κεραγηάο
δ/ληήο παξαγσγήο: Μάξθνο Εέξβαο
επηπιώζεηο: Αληψληνο πξίγνο, Παηεζίσλ 82
άπιηθεο/πνιχθσηα: Βαζίιεηνο Λακπξίδεο, 25 ε ο Μαξηίνπ 27, Καιιηζέα
κνπζηθά όξγαλα:

ακνπειηάλ, Ζθαίζηνπ 36

β) εζσηεξηθέο ζπλζήθεο εθθνξάο.
Έρνληαο αλαπηχμεη ήδε ηελ ζεσξία ζρεηηθά κε ην ππνθείκελν ηεο εθθνξάο θαη
ηελ

αθεγεκαηηθή

ζέζε

ζηνλ

θηλεκαηνγξάθν, ζα πεξάζσ θαηεπζείαλ ζηνπο

ραξαθηήξεο ηεο αθήγεζεο.
Οη θεληξηθνί ραξαθηήξεο ζηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ απαξηίδνληαη απφ ηα δχν
δεπγάξηα λεφλπκθσλ, ηελ Πέπε (Μάξζα Καξαγηάλλε) κε ηνλ Σδαθ (Κψζηαο
Βνπηζάο) θαη ηελ Σδέλε (Μπέηπ Αξβαλίηε) κε ηνλ Θάλν (Φαίδσλ Γεσξγίηζεο).
Ζ Πέπε, αλ θαη παξαδνζηαθή ζηηο αληηιήςεηο ηεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη
ζεκειηψδεο ζηφρνο ζηελ δσή ηεο είλαη ν γάκνο, παξνπζηάδεηαη, σζηφζν, πνιχ
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απνθαζηζηηθή θαη δπλακηθή. Γελ δηζηάδεη λα ρσξίζεη απφ ηνλ Θάλν κε ζπλνπηηθέο
δηαδηθαζίεο, φηαλ αληηιακβάλεηαη φηη δελ ζθνπεχεη λα ηελ παληξεπηεί, ελψ ζηελ
ζρέζε ηεο κε ηνλ Σδαθ είλαη μεθάζαξν απφ ηελ αξρή πνηνο (κάιινλ, πνηα) θξαηάεη ηα
ελία. Δπηπιένλ, είλαη θαλεξφ φηη απνβιέπεη ζε αλνδηθή θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα
δηακέζνπ ηνπ γάκνπ, θαζψο ελψ αξρηθά πεξηθξνλεί ηνλ Σδαθ, θαηφπηλ δείρλεη
ππεξβάιινληα δήιν λα ηνλ πξνζειθχζεη, κφιηο πιεξνθνξείηαη φηη απηφο είλαη
βηνκήραλνο. Υαξαθηεξίδεη ηνλ εαπηφ ηεο σο εθείλν ηνλ ηχπν γπλαίθαο ηνλ νπνίν «δεν
αφήνουν οι άντρες» (ηνπο αθήλεη εθείλε), ελψ δελ δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ
ζεμνπαιηθφηεηά ηεο (ιηθληζηηθφ βάδηζκα, κεζπζηηθφ άξσκα θιπ) πξνθεηκέλνπ λα
ηνπο γνεηεχζεη.
Ηάκωβος: «Ξολύ ευγενικό κορίτσι, εε;!»
κυρα-Ξηνελόπη: «Δκέλα κε θαίλεηαη θνκκαηάθη δεβδέθα!»
Ηάκωβος: «Έλα καλέ… Γπειδή σε πάτησε το πόδι κομματάκι, τώρα! Ρι είναι αυτά που λες;
Ξάντως να ξέρεις μαμά, πολύ με αρέσει αυτό το κορίτσι!»
κυρα-Ξηνελόπη: «Ξοιο; Ώυτό που με πάτησε το πόδι;»
Ρζακ: «Λαι γεια, αυτό!»
κυρα-Ξηνελόπη: «Θαλό, αλλά πολύ κουνιέται….»
Ρζακ: «Έτσι είναι, οι Ώθηναίες, έχουν πολύ αέρα!»
κυρα-Ξηνελόπη: «Ξολύ αέρα, βρε παιδάκι μου… Ξολύ αέρα…»
Ρζακ: «Ξάντως εμένα πολύ με αρέσει!»
κυρα-Ξηνελόπη: «Ρι πράγμα;»
Ρζακ: «Ν αέρας… Κια να φυσάει Κπάτης, μια να φυσάει ΐαρδάρης!»

Δπηπιένλ, δηαζέηεη απηνπεπνίζεζε θαη έρεη πιήξε ζπλείδεζε ηεο εμνπζίαο ηεο ζε
ζρέζε κε ηνλ Σδαθ, γεγνλφο ην νπνίν θαζίζηαηαη θαλεξφ απφ ηελ επξχηεξε ζηάζε ηεο
απέλαληη ζηνλ ίδην ή ην ζφη πνπ θαηαθζάλεη απφ ηελ Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη ηελ
αληίδξαζή ηεο φηαλ ν Σδαθ ηελ απεηιεί κε ηελ αίηεζε δηαδπγίνπ.
Ζ Σδέλε ζπληζηά θαινκαζεκέλε θφξε αζηηθήο αζελατθήο νηθνγέλεηαο. Δίλαη
πνιχ δειηάξα, θάπσο ππεξβνιηθή ζηηο αληηδξάζεηο ηεο θαη ελίνηε ιίγν πζηεξηθή.
Παξνπζηάδεηαη σο ζεκλφηπθε θαη παξφιν πνπ είλαη φκνξθε, δελ εθιχεη θάπνηνλ
ηδηαίηεξν εξσηηζκφ. Δπηπιένλ είλαη μεξνθέθαιε θαη αλαζθαιήο, κε απνηέιεζκα λα
απνδεηά πάληνηε ηελ βνήζεηα θαη ηηο ζπκβνπιέο ηεο δπλακηθήο κεηέξαο ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη θάπνην πξφβιεκα ή λα πάξεη θάπνηα απφθαζε, αθφκε
θαη αλ απηή ζρεηίδεηαη ακηγψο κε ηελ πξνζσπηθή ηεο δσή. Καη νη δηθέο ηεο
θηινδνμίεο πεξηνξίδνληαη ζηελ ζχλαςε ελφο επηηπρεκέλνπ γάκνπ, ρσξίο σζηφζν λα
δηαθξίλεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν δπλακηζκφ ηεο Πέπεο. Παξφια απηά δελ είλαη
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παζεηηθή ή ππνηαθηηθή, επηβάιιεη κε ζζέλνο ηελ γλψκε ηεο θαη αληηκεησπίδεη ηηο
θαιινθξαηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Θάλνπ κε έθδειε εηξσλεία.
Ο Ηάθσβνο (ή Σδαθ, φπσο ηνλ θσλάδεη ε Πέπε) είλαη καιζαθφο, πνιπινγάο
θαη αθειήο, γεγνλφο πνπ γελλά ηελ απνξία πψο δηαηεξεί ην εξγνζηάζην πνπ
θιεξνλφκεζε απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ηαπηνρξφλσο φκσο εκθαλίδεηαη σο θαιφθαξδνο,
επαίζζεηνο θαη θηιφηηκνο, θεξδίδνληαο αλακθηζβήηεηα ηελ ζπκπάζεηα ησλ ζεαηψλ.
Ωο επί ην πιείζηνλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη είλαη «κακκφζξεθηνο» θαη έηζη
γηα νηηδήπνηε ζπκβνπιεχεηαη ηελ κακά ηνπ:
Ρζακ: «Καμά! Αιάκωβος εδώ! Άκου μαμά… Ήρθε εδώ η Ιέλα και την έδιωξα… ναι… Ρην
είπα όσα με είπες! Καμά όμως… με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρέθηκα! Καμά…
άκου…, να με κάνεις κεφτέδες,, μα πολλούς κεφτέδες, γιατί είμαι πολύ
στεναχωρημένος. Λα με κάνεις και κομματάκι χαλβά, τώρα που με το θυμίσανε!»
γηα λα επεθηαζεί θαη ζην ππφινηπν ζφη, εθφζνλ ην επηβάιιεη ε ζνβαξφηεηα ηεο
πεξίζηαζεο:
Ρζακ: «Πτη μαμά μου θα το πω… Πτον θειο μου τον Λικόλα θα το πω… Πε όλους θα το
πω!»
Μάιηζηα, ην νηδηπφδεην ηνπ Σδαθ ππνγξακκίδεηαη κέζα απφ ηελ πξνεγνχκελε
δηαηχπσζε θαζψο, φπσο απνδίδεηαη ε θξάζε κε ηελ ζεζζαινληθηψηηθε ζχληαμε «να
με κάνεις κομματάκι χαλβά…», είλαη ζα λα δεηάεη απφ ηε κάλα ηνπ λα επηβεβαηψζεη
ηελ θαηεγνξία ηεο Λέιαο (φηη είλαη «ραιβάο»). Με ςπραλαιπηηθνχο φξνπο, δειαδή,
σο θνξέαο ηνπ νλφκαηνο εκθαλίδεηαη ε Μεηέξα, ε νπνία «ηον θάλεη ραιβά». Με
ά ι ι α ιφγηα, ε ζεζζαινληθηψηηθε ζχληαμε εδψ ιεηηνπξγεί σο κεηαθνξά ηεο ζρέζεο
ηνπ Σδαθ κε ηε κάλα ηνπ – ε νπνία ζρέζε ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε
«ραιβαδνπνίεζε» ηνπ πξψηνπ απφ ηε δεχηεξε. 202
Ο Σδαθ είλαη επνκέλσο, φπσο ν ίδηνο ηνλίδεη, «παιδί από οικογένεια, με αρχές,
όχι σαν όλους τους άλλους», γεγνλφο ην νπνίν πξνβάιιεηαη επηπιένλ σο ζαηηξηθή
κεηαθνξά γηα ηελ πξνζθφιιεζε ζηελ παξάδνζε θαη ηηο παιαηψλ αξρψλ αληηιήςεηο, ε
νπνία ππνδειψλεη επαξρησηηζκφ θαη αδπλακία εμνηθείσζεο κε ηα λέα ήζε θαη ηνλ
κνληέξλν ηξφπν δσήο. Ο ηξφπνο νκηιίαο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ βαξηά πξνθνξά θαη
έληνλν ην ηνπηθφ ηδίσκα ζηελ δηάιεθην ελψ πηνζεηεί πξνλεσηεξηθέο ζπκπεξηθνξέο
θαη πξαθηηθέο (π.ρ. ζηαπξψλεη ην καμηιάξη ηνπ πξηλ θνηκεζεί), νη νπνίεο δελ είλαη
ζπκβαηέο κε ην θπξίαξρν πξφηππν ηνπ ζχγρξνλνπ λένπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί,
σζηφζν, φηη φζνλ αθνξά ηα παηξνπαξάδνηα ήζε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Θάλν κφλν
202

Δπραξηζηψ ηνλ Κ. Γνμηάδε γηα ηελ εμαηξεηηθά επθάληαζηε ηδέα.
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σο πξνο ηελ δπζθνιία επηηπρνχο πξνζαξκνγήο ζηηο επηηαγέο ηεο κφδαο θαη ηεο
αηζζεηηθήο ή ηελ εκκνλή ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ ζε παξαδνζηαθέο θαζεκεξηλέο
πξαθηηθέο θαη ηειεηνπξγηθά.

ζνλ αθνξά ηελ παγησκέλε εζηθή πνπ αθνξά ηελ

ζεμνπαιηθφηεηα (σο επί ην πιείζηνλ ηελ γπλαηθεία) θαη ην ζχζηεκα θχινπ ελ γέλεη, ν
Σδαθ (πνπ ζεσξεί σο πξνυπφζεζε γηα λα δερζεί σο ζχδπγφ ηνπ κηα γπλαίθα, απηή λα
κελ έρεη «παξειζφλ», δειαδή νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζρέζε κε άηνκα ηνπ ά ι ι ν π
θχινπ εθηφο νηθνγέλεηαο) δελ δηαθέξεη θαζφινπ απφ ηνλ Θάλν, ν νπνίνο, φπσο ζα
δνχκε, ελζαξθψλεη ην πξφηππν ηνπ κνληέξλνπ λένπ.
Ο Θάλνο είλαη σξαίνο θαη δηαθξίλεηαη γηα ην κνληέξλν παξνπζηαζηηθφ ηνπ.
Καζψο, φκσο, ε θπξηαξρία ηνπ κνληέξλνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηνλ αλάινγν
πξννδεπηηζκφ ζην επίπεδν ησλ εζψλ, παξφηη ε εκθάληζή ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηελ
ηειεπηαία ιέμε ηεο κφδαο, δελ ακθηζβεηεί επ νπδελί ηελ ζπληεξεηηθή παηξηαξρηθή
λννηξνπία. Δίλαη εμίζνπ δειηάξεο κε ηνλ παξαδνζηαθφ Σδαθ θαη απνδίδεη βαξχλνπζα
ζεκαζία ζηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο πεξί «αλδξηζκνχ», νη νπνίεο ζεκειηψλνληαη ζε
έλα ηεξαξρηθφ θαη αζχκκεηξν ζρήκα πξφζιεςεο ησλ έκθπισλ ξφισλ. Δπηπιένλ,
είλαη αλψξηκνο, παξνξκεηηθφο, αληηκεησπίδνληαο ηελ δσή κε ειαθξφηεηα α ι ι ά θαη
ρηνχκνξ, θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπρλά παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε έθεβν παξά ζε
ελήιηθν άληξα. Δλζαξθψλεη, έηζη, κηα νπηηθή ησλ παιαηφηεξσλ γηα ηελ λέα γεληά, πνπ
απφ ηελ κία πιεπξά αληηκεησπίδεηαη κε ζπκπάζεηα σο θνξέαο ησλ λέσλ εμειίμεσλ
θαη ηεο λενπαγνχο

επεκεξίαο

πνπ ραξαθηεξίδεη νινέλα

θαη δηεπξπλφκελα

πιεζπζκηαθά ζηξψκαηα απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 θαη χζηεξα, α ι ι ά απφ
ηελ ά ι ι ε θαίλεηαη λα ηεο θαηαινγίδεηαη επηπνιαηφηεηα θαη αλσξηκφηεηα -θαζψο δελ
γαινπρήζεθε απφ ηηο ζηεξήζεηο ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο- θαη, θαη επέθηαζε,
αδπλακία λα αληηκεησπίζεη κε ζνβαξφηεηα θαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο
δσήο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν Θάλνο ζπληζηά ηππηθφ ραξαθηήξα ησλ ηαηληψλ ηνπ
είδνπο, ζηηο νπνίεο απφ ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο θαη έπεηηα ε ζεκαηνινγία ησλ
ζελαξίσλ επηθεληξψλεηαη ζε αηζζεκαηηθέο ηζηνξίεο, κεηαζέηνληαο ην επίθεληξν ηνπ
ελδηαθέξνληνο ζηηο ζεκαηηθέο ηνπ έξσηα θαη ηνπ γάκνπ θαη ηα πξνβιήκαηα ζρεηηθά
κε απηφλ φπσο ε δήιηα θαη ε απηζηία, ή άιινηε ζην ράζκα ησλ γελεψλ, ηα λέα ήζε
θ.ν.θ. ε απηφ ην πιαίζην, θαη θαζψο «ε αληαπφθξηζε ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή
εμέιημε θέξλεη λέεο αμίεο (…) ζην πξνζθήλην»203 κε θπξίαξρε ηελ θαηαλάισζε θαη
ην αίηεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, βιέπνπκε λα κελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηελ

Δ. Γειβεξνχδε, «Ο Θεζαπξφο… ό.π., ζει. 68.
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επαγγεικαηηθή απαζρφιεζή ηνπ ή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εμαζθάιηζε ην αλνηρηφ
δηζέζην απηνθίλεηφ ηνπ -πνπ θαηά κία έλλνηα ιεηηνπξγεί σο κεηαθνξά γηα ην φλεηξν
αλνδηθήο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο-, θαζψο θαη ηεο εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθήο
επκάξεηαο θαη ελφο ζχγρξνλνπ, δπηηθνχ ηξφπνπ δσήο.
Ζ θπξα-Πελειφπε (Μαίξε Μεηαμά), κεηέξα ηνπ Σδαθ, θαηάγεηαη απφ ηελ
Πφιε θαη θαηνηθεί ζηελ Θεζζαινλίθε, ζπγθεληξψλνληαο ζηεξενηππηθά φια ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηφπνπ πξνέιεπζεο θαη δηακνλήο ηεο. Μηιάεη κε έληνλε πξνθνξά
ρξεζηκνπνηψληαο εθθξάζεηο θαη ηδησκαηηζκνχο ραξαθηεξηζηηθνχο ηφζν ηεο Β.
Διιάδαο, φζν θαη ησλ Διιήλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ε εκθάληζε θαη νη
ζπλήζεηέο ηεο παξαπέκπνπλ ζε έλαλ κηθξναζηηθφ παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο,
ζπγθξνηεί ηελ ηαπηφηεηά ηεο, σο επί ην πιείζηνλ, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαγσγή ηεο
θαη απνδίδεη κέγηζηε ζεκαζία ζηελ δηαηήξεζε ελφο ηζρπξνχ νηθνγελεηαθνχ ηζηνχ.
Ωζηφζν, αλ θαη εμ νινθιήξνπ παξαδνζηαθή, ηίπνηα επάλσ ηεο δελ παξαπέκπεη ζην
κνληέιν ηεο θαξηεξηθήο, καπξνθνξεκέλεο, ππνηαθηηθήο κάλαο. Απελαληίαο, απνηειεί
κηα εμαηξεηηθά θπξηαξρηθή πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη πιήξσο θαη ελίνηε
δηαηάδεη θαη επηβάιιεη ζηνλ γην θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο ηελ γλψκε θαη ηηο
πεπνηζήζεηο ηεο.
κυρα-Ξηνελόπη: «Πκασμός!!!» (επηβάιινληαο ηελ ηάμε ζε έλα νιφθιεξν ιεθνχζη ζπγγελψλ)

ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ Σδαθ, ε θπξα-Πελειφπε ζπληζηά, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο,
πξφηππν Φαιιηθήο Μεηέξαο.204
Ζ κεηέξα ηεο Σδέλεο, θπξία Αζπαζία (Μαίξε Λαινπνχινπ), απνηειεί ηππηθφ
δείγκα αζηήο. Γηαθξίλεηαη γηα ηελ επηκειεκέλε θαη κνληέξλα εκθάληζή ηεο, ηνλ
«ππεξάλσ» ηξφπν νκηιίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ηεο θαη ηνλ επεξέζηζην ραξαθηήξα ηεο.
Δίλαη δηπισκαηηθή, ρεηξηζηηθή α ι ι ά θαη αλεμάξηεηε θαη ξεαιίζηξηα. Σν πξσηαξρηθφ
ηεο κέιεκα είλαη ε επηπρία ηεο θφξεο ηεο, ηδσκέλε, σζηφζν, κε πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο
φξνπο, νη νπνίνη απνξξένπλ απφ κηα π ξ φ ζ ι ε ς ε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο,
ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλε. Απφ ηελ αθήγεζε πξνθχπηεη φηη είλαη δηαδεπγκέλε ή ρήξα
θαη φηη ζηα ληάηα ηεο (πξηλ γλσξίζεη ηνλ παηέξα ηεο Σδέλεο) είρε δεζκφ κε ηνλ
δηθεγφξν Αλέζηε Σξηαληαθχιινπ.
Ο Αλέζηεο Σξηαληαθχιινπ (Γηάλλεο Βνγηαηδήο) είλαη δηθεγφξνο παξ Αξείσ
Πάγσ, ν νπνίνο σζηφζν θαηνηθνεδξεχεη ζην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν φπνπ
εθηπιίζζεηαη ε αθήγεζε, πνπ απεπζχλεηαη ζε λεφλπκθνπο, δηφηη δηεμάγεη κηα έξεπλα

Γηα ηελ έλλνηα ηεο Φαιιηθήο Μεηέξαο βι. J. Laplanche / J.-B. Pontalis, ό.π., ζ ε ι . 427-428.
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ζρεηηθά κε ηνλ γάκν. Ο ίδηνο, σζηφζν, είλαη «γεξνληνπαιίθαξν», εξσηεπκέλνο αθφκε
κε ηνλ λεαληθφ ηνπ έξσηα, ηελ κεηέξα ηεο Σδέλεο. Δίλαη πνιπινγάο, πεξίεξγνο θαη
έρεη δηάθνξα ηηθ.
Δθηφο απφ ηνπο θεληξηθνχο απηνχο ραξαθηήξεο ηεο αθήγεζεο, ζπλαληάκε
επίζεο ηνλ δηεπζπληή ηνπ μελνδνρείνπ (Γηψξγνο Σζηηζφπνπινο), γηα ηνλ νπνίν
γλσξίδνπκε απιψο φηη ζπλδέεηαη θηιηθά κε ηνλ Αλέζηε Σξηαληαθχιινπ θαη πνπ παξά
ηελ ηππηθά επγεληθή θαη απνζηαζηνπνηεκέλε ζηάζε ηελ νπνία ηνπ ππαγνξεχεη ε ζέζε
ηνπ, δίλεη ηελ

εληχπσζε

φηη είλαη πιήξσο

δηαδξακαηίδνληαη ζην μελνδνρείν,

ελεκεξσκέλνο γηα φια φζα

θαζψο επίζεο θαη θάπνηνπο ππαιιήινπο,

θακαξηέξεο ή πειάηεο ηνπ μελνδνρείνπ, νη νπνίνη απνηεινχλ απινχο θνκπάξζνπο.
Δπηπιένλ ζπλαληάκε ηελ Λέια, ηελ πξψηε κλεζηή ηνπ Σδαθ, ηελ νπνία ρσξίδεη
ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο κακάο ηνπ,
Ρζακ: «Καμά… Αιάκωβος εδώ. Άκου μαμά… Ήρθε από δω η Ιέλα και την έδιωξα. Ρην
είπα όσα με είπες, ναι. Ώλλά όμως με είπε χαλβά και πολύ στεναχωρήθηκα!»
κφιηο καζαίλεη φηη είρε θαη ά ι ι ε ζρέζε πξηλ απφ απηφλ,
Ρζακ: «Γγώ σε το είπα! Πε το είπα! Γγώ είμαι παιδί από οικογένεια, με αρχές! Θαι τη
γυναίκα που θα παντρευτώ δεν την θέλω ντερψίλα! Ρη θέλω τίμια!»
Ιέλα: «Θαι „γω τι είμαι; Ξρόστυχη;»
Ρζακ: «Βεν είσαι πρόστυχη, αλλά όλο και τα είχες τα νταραβέρια σου…»
θαζψο θαη ην ζφη πνπ θαηαθηάλεη απφ ηελ Θεζζαινλίθε ζην Καβνχξη κε ην πνχικαλ,
αθνχ πιεξνθνξνχληαη ηα γεγνλφηα πνπ δηαδξακαηίζηεθαλ ηελ πξψηε λχρηα ηνπ
γάκνπ ηνπ Σδαθ.
ε αληίζεζε κε ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο, φπνπ ε πινθή πεξηζηξέθεηαη
γχξσ απφ έλαλ θεληξηθφ ραξαθηήξα, είλαη δειαδή θαλεξφ πνηαλνχ ηελ ηζηνξία
πεξηγξάθεη ε αθήγεζε, εδψ ε παξνπζία ηεζζάξσλ πξσηαγσληζηψλ θαζηζηά
πεξηζζφηεξν πεξίπινθε ηελ θαηάδεημε ηεο αθεγεκαηηθήο ζθνπηάο, δειαδή ηνπ
ππνθεηκέλνπ ηεο εθθνξάο.

ε γεληθέο γξακκέο, θαζαξά ηερληθά ηνπιάρηζηνλ,

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε θηικηθή εθθνξά αθνινπζεί αληηθεηκεληθνχ ηχπνπ αθήγεζε
(ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγία ηνπ Todorov) ε νπνία ελαιιάζζεηαη κε επηκέξνπο
ππνθεηκεληθά πιάλα. Αλ θαη θαηά θαλφλα δελ κπνξεί λα απαληήζεη θαλείο ηφζν
κνλνζήκαληα φζνλ αθνξά ηελ αθεγεκαηηθή ζθνπηά ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ελ γέλεη, ε
ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ρξήζε ζηαηηθήο θάκεξαο θαη ην ζηήζηκν ησλ εζνπνηψλ
απέλαληί

ηεο

-ζηνηρείν

ην

νπνίν

θαη

εμνρήλ

απαληάηαη ζηνλ

ειιεληθφ

θηλεκαηνγξάθν ηεο επνρήο-, έρεη σο ζπλέπεηα αθξηβψο απηφ ην απνηέιεζκα. Πέξαλ
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φκσο απφ ην κάηη ηεο θάκεξαο ππάξρνπλ, φπσο είδακε, πιεζψξα

άιισλ

ελδναθεγεκαηηθψλ ελδείμεσλ πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ απφ πνηα ζέζε εθθέξεηαη ν
θηικηθφο ιφγνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο ηίηινπο αξρήο ην φλνκα ηνπ Κψζηα Βνπηζά
εκθαλίδεηαη πξηλ αθφκε θαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο ηαηλίαο. Καηφπηλ (κεηά ηνλ ηίηιν)
«πέθηεη» ην φλνκα ηεο Μάξζαο Καξαγηάλλε, έπεηηα ηνπ Φαίδσλα Γεσξγίηζε θαη
χζηεξα ηεο Μπέηπο Αξβαλίηε, ζε κηθξφηεξε γξακκαηνζεηξά θαη ηαπηφρξνλα κε ην
φλνκα ηεο Μαίξεο Λαινπνχινπ. Ζ ζεηξά εκθάληζεο ησλ νλνκάησλ πξνθαλψο
ζπλαξηάηαη κε ην εγρψξην star-system ηεο επνρήο, δελ είλαη φκσο αλεμάξηεηε απφ
ηελ ηαηλία, θαζψο ην ζελάξην ζηηο ηαηλίεο ηνπ είδνπο ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη γχξσ
απφ ηνπο ραξαθηήξεο εθείλνπο, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ θνηλνχ.
Πέξαλ φκσο απφ ηηο γεληθέο απηέο παξαηεξήζεηο, αο δνχκε ην ζπγθεθξηκέλν θηικηθφ
θείκελν πην ζπζηεκαηηθά.
Ζ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ δνκείηαη εμ νινθιήξνπ γχξσ απφ ηελ ζρέζε ησλ
ηεζζάξσλ πξσηαγσληζηψλ κεηαμχ ηνπο. Ζ ζρέζε απηή αθνξά ηελ ζεκαηηθή ηνπ
γάκνπ σο πξνζδνθία ή σο δηάςεπζε, εηζάγνληαο δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ δήιηα,
ηελ απηζηία θαη ηελ ζεμνπαιηθφηεηα. Ζ ζέζε εθθνξάο θαηαιακβάλεηαη εθ πεξηηξνπήο
θαη απφ ηνπο ηέζζεξηο θεληξηθνχο ραξαθηήξεο, νη νπνίνη ζπλδένληαη φινη αλά δχν
κεηαμχ ηνπο, κέζα απφ έλα θπθιηθφ ζρήκα νκφινγσλ δεπγψλ. Απηή ε αλαινγία
ραξαθηήξσλ θαηά δεχγε εθθξάδεηαη σο εμήο:
(i)

δεχγε λεφλπκθσλ: Θάλνο - Σδέλε / Σδαθ – Πέπε

(ii)

πξψελ εξαζηέο / «απαηεκέλνη» : Θάλνο – Πέπε / Σδαθ – Σδέλε

(iii)

ζπκκαρίεο ζηνλ «πφιεκν ησλ θχισλ»: Πέπε – Σδέλε / Σδαθ – Θάλνο

Σν ζηνηρείν πνπ ζηελ θάζε πεξίπησζε ζπλδέεη ηα δεχγε κεηαμχ ηνπο είλαη ε θνηλή
ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζπγθπξίαο ζηελ νπνία
κεηέρνπλ. ε απηή ηε βάζε παξαηεξνχκε φηη θαζέλα απφ ηα δεχγε απνδίδεη θαη απφ
έλα ζεκειηψδεο δήηεκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε αθήγεζε: (i) ηνλ γάκν, (ii) ηηο
πξνγακηαίεο ζρέζεηο θαη (iii) ην πεξηερφκελν ησλ έκθπισλ ξφισλ. Τπφ απηή ηελ
έλλνηα ε αθήγεζε νξγαλψλεηαη γχξσ απφ ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ δηέπνπλ ηηο
έκθπιεο ζρέζεηο. πγθεθξηκέλα, ην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο ηηηινθνξείηαη Νύρηα
Γάκνπ, κηα δηαηχπσζε ε νπνία ζηελ πξάμε (ζε ζρέζε δειαδή κε ηελ έθβαζε ηνπ
ζελαξίνπ) ελέρεη θαη ηελ καηαίσζή ηεο. Θα εμεγήζσ ηη ελλνψ. Ζ θξάζε Νύρηα Γάκνπ
αλαθέξεηαη πξνθαλψο ζηελ λχρηα πνπ έπεηαη ηεο ηέιεζεο ηνπ κπζηεξίνπ, θέξνληαο
σο ζεκείν ην πξαγκαηνινγηθφ γεγνλφο ηεο ζχλαςεο ηνπ γακήιηνπ ζπκβνιαίνπ θαη σο
αλαθεξφκελν (ζην παξφλ ζπκθξαδφκελν) ηελ πξψηε ζεμνπαιηθή επαθή ησλ
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λεφλπκθσλ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ην ηδενινγηθφ δηαθχβεπκα ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη
ε ηαηλία αθνξά ην αλαθεξφκελν ηεο εθθνξάο (ή ζηελ πξάμε ηελ καηαίσζή ηνπ), ην
νπνίν ζπκππθλψλεη κηα ζπγθεθξηκέλε π ξ φ ζ ι ε ς ε ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ θαη ηεο
επαθφινπζεο θνηλσληθά πξνζδνθψκελεο δηαρείξηζεο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο.
Ο θεληξηθφο άμνλαο γχξσ απφ ηνλ νπνίν δνκείηαη, ινηπφλ, ε αθήγεζε είλαη ην
δήηεκα ησλ πξνγακηαίσλ ζρέζεσλ θαη ηνπ γάκνπ, ην νπνίν φκσο δηαθνξνπνηείηαη σο
πξνο ην πεξηερφκελν αλάινγα κε ην θ χ ι ν . Έηζη, ελψ ε Σδέλε δειεχεη επεηδή λνκίδεη
φηη ν Θάλνο εμαθνινπζεί λα έρεη ζρέζε κε ηελ Πέπε θαη δελ πηζηεχεη φηη ε παξνπζία
ηεο ζην μελνδνρείν είλαη ζπκπησκαηηθή, ην πξφβιεκα ηνπ Σδαθ έγθεηηαη ζην φηη ε
Πέπε είρε ζρέζε κε άιινλ πξηλ απφ απηφλ, γεληθψο. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε αληίδξαζή
ηνπ Θάλνπ, φηαλ ηπραία καζαίλεη φηη θαη ε Σδέλε είρε πξνεγνχκελν δεζκφ, παξφιν
πνπ απηφο είρε ιήμεη πξηλ αθφκε ηελ γλσξίζεη. Με ά ι ι α ιφγηα, ελψ ην αίηεκα ησλ
γπλαηθψλ γηα απνθιεηζηηθφηεηα αθνξά ην πιαίζην ηνπ έγγακνπ βίνπ ή ηνπ αξξαβψλα,
γηα ηνπο άληξεο ν έιεγρνο ηεο δσήο θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ γπλαηθψλ
επεθηείλεηαη

ζην

δηελεθέο,

δηαηππψλνληαο

ηελ

απαίηεζε

κηαο

δηά βίνπ

απνθιεηζηηθφηεηαο, ε νπνία αθνξά αλαδξνκηθά θαη ην παξειζφλ. Έηζη, ελψ γηα ηνπο
άληξεο ε ζεμνπαιηθή πξάμε απνηειεί επηβεβαίσζε ηνπ αλδξηζκνχ ηνπο θαη έθθξαζε
θπξηφηεηαο πάλσ ζηελ γπλαίθα (ηνπιάρηζηνλ ζε απηφ ην ζπκθξαδφκελν, φπνπ ε
παξζελία ζπληζηά ζεκειηψδεο θξηηήξην γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ γπλαηθψλ), γηα ηηο
γπλαίθεο απνηειεί κία κε αλαζηξέςηκε παξαρψξεζε, ζε βάξνο ηεο αληαιιαθηηθήο
ηνπο αμίαο ζηελ αγνξά εχξεζεο ζπδχγνπ, ε νπνία απνδεκηψλεηαη κεξηθψο κφλν
δηακέζνπ ηνπ γάκνπ. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα ινηπφλ, απηφ πνπ δηαθπβεχεηαη γηα
ηηο γπλαίθεο είλαη θπξίσο ε εμαζθάιηζε θαη ε επηηπρήο ηνπο απνθαηάζηαζε, ελψ γηα
ηνπο άληξεο ην πην ζεκαληηθφ είλαη ν αλδξηζκφο θαη ε ηηκή, πνπ ηνπο παξέρνπλ
θνηλσληθή απνδνρή θαη αλαγλψξηζε (απφ ηνπο άιινπο άληξεο), θαη πεξλνχλ κέζα απφ
ηνλ έιεγρν ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα θαη ην ίδην ην
πεξηερφκελν ηεο Νύρηαο Γάκνπ δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην έκθπια πξνζδηνξηζκέλν
αλαθεξφκελν ηεο, απνηειψληαο έηζη κεηαθνξά γηα ηηο έκθπιεο ζρέζεηο ελ γέλεη.
Σν αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο δελ ζπλίζηαηαη, επνκέλσο, ζηελ
εμηδαληθεπκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ ξνκαληηθνχ έξσηα, α ι ι ά -θαη απηφ δειψλεηαη
ξεηά κέζα απφ ηελ αθήγεζε- έρνπκε λα θάλνπκε κε κία δηαξθή ζχγθξνπζε έκθπισλ
ζπκθεξφλησλ, ε νπνία θαηά βάζε αθνξά ην ζεμ θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ εαπηνχ.
Πξφθεηηαη, κε ά ι ι α ιφγηα, γηα κηα πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ ζψκαηνο. Έηζη, αθφκε θαη
ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε αθήγεζε (π.ρ. ε ζεθάλο ηεο γλσξηκίαο θαη
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γεληθφηεξα ε ζ ρ έ ζ ε ακθφηεξσλ ησλ δεπγαξηψλ), δελ δίλεηαη έ κ θ α ζ ε ζηελ χπαξμε
θάπνηνπ ζ θ ν δ ξ ν χ έξσηα ή άζβεζηνπ πάζνπο. Παξφιν πνπ ζην ηέινο ηεο ηαηλίαο ηφζν
ε Πέπε, φζν θαη ε Σδέλε δειψλνπλ εξσηεπκέλεο κε ηνπο άληξεο ηνπο, γλσξίδνπκε φηη
θαη γηα ηηο δχν ν γάκνο απνηεινχζε θαηαξράο απηνζθνπφ. Ά ι ι σ ζ η ε , βιέπνπκε ηελ
Πέπε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ Σδαθ κφλν αθφηνπ καζαίλεη φηη είλαη επθαηάζηαηνο θαη
ηε Σδέλε λα δειψλεη φηη αλ πεξίκελε λα βξεη θάπνηνλ έμππλν, ζα έκελε γεξνληνθφξε.
Απφ ηελ ά ι ι ε κεξηά, ν Θάλνο θαη ν Σδαθ αδεκνλνχλ θπξίσο γηα ην «επιτέλους μόνοι!»
(ην ζεμ παξνπζηάδεηαη σο ηακπνχ πξηλ ηνλ γάκν) θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν κ ά ι ι ν λ
απηνεξσηηθφ, θαζψο απηφ πνπ πξσηίζησο ηνπο ελδηαθέξεη είλαη ε επηβεβαίσζε ηνπ
αλδξηζκνχ ηνπο.
Ρζακ: «Κ έδωσε (ε κεηέξα ηνπ) και φουντούκια για σήμερα το βράδυ. Κε λέει, πάρε να φας
πολλά, να μην γίνουμε ρεζίλι!»
Δπνκέλσο, φηαλ καηαηψλνληαη νη πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηελ πξψηε λχρηα ηνπ γάκνπ,
απηφ πνπ θαηά β ά ζ ε θαίλεηαη λα ηνπο απαζρνιεί είλαη φηη δελ θαηάθεξαλ λα
απνδείμνπλ πσο «είλαη άληξεο».
Ρζακ: «Θύριε Θαμπίρη, είμαστε άνδρες, θαρρώ…»
Ζάνος: «Γίμαστε άνδρες, αλλά δυστυχώς απόψε δεν μπορέσαμε να το αποδείξουμε.»
Απηφ θαζίζηαηαη θαηεμνρήλ θαλεξφ φηαλ, κεηά ηελ αίηεζε δηαδπγίνπ πνπ ππνβάιιεη
ε Σδέλε, ν Θάλνο αλεζπρεί απνθιεηζηηθά γηα ην ηη ζα ζθεθηεί γηα απηφλ ν επφκελνο
ζχδπγφο ηεο, δηαπηζηψλνληαο φηη εθείλε είλαη αθφκε παξζέλα.
Ζάνος: «Θαι δεν μου λες κάτι;

ταν χωρίσουμε, τι πρόκειται να κάνεις;»

Ρζένη: «Ζα ξαναπαντρευτώ, τι θα κάνω;»
(…)
Ζάνος: «Κάλιστα… Ζα ξαναπαντρευτείς. Ζα ξαναπαντρευτείς! Ζα ξαναπαντρευτείς;;;
Βηλαδή αυτός που θα πάρεις, θα βρεθεί μπροστά σε μια έκπληξη.

τι αν και

δεύτερος, είναι ο πρώτος! Βηλαδή εγώ, ο πρώτος, τίποτα…
Ρζένη: «Σαντάζεσαι τι ευχάριστη έκπληξη που θα „ναι γι αυτόν;»
Ζάνος: «Γεε, όχι κυρία μου! Βεν μπορείς να παίζεις έτσι με την τιμή μου! Ών θέλεις
διαζύγιο, θα το „χεις, αλλά θα προηγηθεί γάμος!»
Ά ι ι σ ζ η ε , είλαη θαλεξή ε ηαχηηζε γάκνπ θαη εξσηηθήο πξάμεο («γακεζηνχ») ζηε
θαληαζία ηνπ Θάλνπ, φπσο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ δηαηχπσζε, φπνπ ν
«γάκνο» απνηειεί κεηαθνξά ηεο «ρπδαίαο» ιέμεο κε ηελ νπνία κνηξάδεηαη ηελ ίδηα
εηπκνινγηθή ξίδα, α ι ι ά πνπ δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί, απνζθνπψληαο ζηνλ
«πηθάληηθν» ζπλεηξκφ πνπ ζα πξνθαιέζεη ζηνπο ζεαηέο ην γέιην.
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Ο κφλνο ν νπνίνο θαίλεηαη λα δείρλεη θάπνηα ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή είλαη ν
Σδαθ, ε νπνία φκσο (ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ηειεπηαία ζεθάλο) αθπξψλεηαη απφ ην
γεγνλφο φηη ηνλ απαζρνιεί πεξηζζφηεξν ην άζπηιν παξειζφλ ηεο γπλαίθαο ζηελ νπνία
ζα δψζεη ην φλνκά ηνπ, παξά ηα αηζζήκαηά ηνπ γηα απηήλ.
Ρζακ: «Γγώ φταίω που σ έδωσα τ όνομά μου και σε είπανε κυρία Ηορδανίδου. Αιατί κυρία
Ηορδανίδου μόνο η μάνα μου ήταν, και το κρατούσε το όνομα! Ώχ, και μου το „λεγε
η καημένη: “Ξρόσεξε, τζιέρι μου, ποια θα παντρευτείς και σε ποια θα δώσεις τ
όνομά μας!”»

Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, επνκέλσο, ν γάκνο αλαπαξίζηαηαη θπξίσο σο έλα
ζπκβφιαην, ην νπνίν εμαζθαιίδεη θάπνηα θνηλσληθά, πξαθηηθά θαη πιηθά ν θ έ ι ε θαη
γηα ηηο δχν πιεπξέο. Αλ ινηπφλ ζηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο (θαη ζε άιιεο
αηζζεκαηηθέο θνκεληί) ν γάκνο παξνπζηάδεηαη σο ην επηζηέγαζκα ηνπ ξνκαληηθνχ
έξσηα, εδψ πξφθεηηαη γηα κηα ζπλεηδεηή εξγαιεηαθή επηινγή, ε νπνία επηβάιιεηαη
θνηλσληθά σο αλαγθαία, αδηαπξαγκάηεπηε θαη σθέιηκε, ηδίσο γηα ηηο γπλαίθεο.
Ξέπη: «Έχω την απαίτηση να μου δώσεις μία απάντηση. Ιοιπόν λέγε! Ξότε θα
παντρευτούμε;»
Ζάνος: «Ρι να σου πω βρε Ξέπη; Ξότε θα παντρευτούμε; (…) Κα, αγάπη μου, δεν
καταλαβαίνεις ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα;»
(…)
Ξέπη: «Άκου να σου πω, κύριε Ζάνο! Γγώ δεν θέλω να μείνω γεροντοκόρη!»

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε αθήγεζε παξνπζηάδεη ηνπο ραξαθηήξεο σο ςπρξνχο
ππνινγηζηέο ή φηη πξνζεγγίδεη ηνλ ζεζκφ ηνπ γάκνπ κε θπληζκφ ή δηάζεζε
ακθηζβήηεζεο, α ι ι ά πσο κέζα απφ ηελ ζάηηξα θαη ην ρηνχκνξ αλαγλσξίδεη φηη
δηέπεηαη απφ θάπνηεο ζπκβάζεηο θαη εμππεξεηεί

ζπγθεθξηκέλεο

θνηλσληθέο

ζθνπηκφηεηεο, θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα απνθιίλεη απφ κηα ηδεαηή αλαπαξάζηαζε ηνπ
έξσηα έμσ απφ ηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν.
Έηζη, εδψ ν γάκνο δελ ιεηηνπξγεί σο εμηδαληθεπκέλε αθεγεκαηηθή πεξάησζε,
α ι ι ά σο αθεηεξία ηεο αθήγεζεο θαη επνκέλσο ηα εκπφδηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη
πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ πξνθεηκέλνπ ε ηζηνξία λα νδεγεζεί ζε αίζην ηέινο,
πξνθχπηνπλ κέζα απφ απηφλ. πλεπψο, παξφιν πνπ ην “happy end” αλαζηέιιεηαη
κφλν πξνζσξηλά θαη αλαβάιιεηαη γηα ιίγν, κέρξη λα επηιπζνχλ νη παξεμεγήζεηο γχξσ
απφ ηηο νπνίεο δνκείηαη ε πινθή, ακθηζβεηείηαη, ζε θάπνην βαζκφ, ην ηδενιφγεκα ηνπ
γάκνπ σο ππέξηαηε πεγή επηπρίαο. Βέβαηα, θαηά πφζν αζθείηαη πξαγκαηηθή θξηηηθή
είλαη έλα δήηεκα ζπδεηήζηκν θαη έρεη λα θάλεη κε ην αλ ε θσκσδία ηειηθά δηαζέηεη
νπζηαζηηθφ ξεθηηθφ δπλακηθφ, ή ρξεζηκνπνηεί απιψο ηελ ζάηηξα γηα λα δηαζθεδάζεη
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ηελ πξφδειε ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηεο. Απφ ηελ ά ι ι ε πιεπξά, φκσο, ην ρηνχκνξ θαη
ε εηξσλεία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ξσγκή ζηνλ θπξίαξρν ιφγν, θαζψο
δεκηνπξγνχλ κηα απφζηαζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ ιέγεηαη θαη ηελ ηδενινγηθή ζέζε
ηνπ ¨θεηκέλνπ¨. πσο θαη αλ έρεη, πάλησο, πξφθεηηαη γηα κηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε
κε ηηο ζπλήζεηο αθεγεκαηηθέο ζπκβάζεηο ηνπ είδνπο.
Υαξαθηεξηζηηθφ

ηεο ζθσπηηθήο

δηάζεζεο

ηεο αθήγεζεο

είλαη ην

κνπζηθνρνξεπηηθφ ηληεξκέδην ηεο ηαηλίαο, πνπ ππνηίζεηαη φηη πξφθεηηαη γηα φλεηξν
ηνπ Σδαθ, ην νπνίν βιέπεη ηελ πξψηε λχρηα ηνπ γάκνπ ηνπ, πνπ ηειηθά πεξλάεη ζην
δσκάηην ηνπ Θάλνπ (ε Πέπε ηνλ πέηαμε έμσ). Έρεη θάπνηα ζεκαζία λα ιάβνπκε
ππφςε φηη ε

θηικηθή αλαπαξάζηαζε ελφο νλείξνπ

πεξηγξάθεη άκεζα ηελ

ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα πνπ ην βιέπεη, επηηξέπνληαο ζηνπο ζεαηέο λα
εηζέιζνπλ ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπ θφζκν, θαζψο νη ζθέςεηο ηνπ απεηθνλίδνληαη
αδηακεζνιάβεηα. Έηζη, καο παξέρεηαη έλα γλήζην ππνθεηκεληθφ πιάλν θαζψο θαη κηα
ζεκαληηθή ελδναθεγεκαηηθή έλδεημε αλαθνξηθά κε ηελ πξνλνκηαθή ζέζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα ζε ζρέζε κε ηελ αθεγεκαηηθή ζθνπηά.
ην ζπγθεθξηκέλν φλεηξν εκθαλίδεηαη ε Πέπε κε λπθηθφ πέπιν, θαηά ηα ά ι ι α
φκσο κε πεξηβνιή ρνξεχηξηαο ηνπ θακπαξέ (κπηθίλη κε πνχιηεο θαη ηνχιηα θαη
αζεκέληα παπνχηζηα ρνξνχ). Οη άιιεο ρνξεχηξηεο είλαη ελδεδπκέλεο

εμίζνπ

απνθαιππηηθά, ζε αληίζεζε κε ηνπο ρνξεπηέο θαη ηνλ ίδην ηνλ Σδαθ πνπ είλαη
ληπκέλνη γακπξνί, κε θνζηνχκη, γηιέθν θαη παπηγηφλ. Μέρξη απηφ ην ζεκείν ην
λνχκεξν αθνινπζεί ηελ ηππηθή δνκή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην (εκίγπκλν) γπλαηθείν
ζψκα παξνπζηάδεηαη σο ζέακα θαζαπηφ, ζε κηα ζθελή δίρσο ά ι ι ε αθεγεκαηηθή
ζεκαζία, ραξαθηεξηζηηθή ησλ ηαηληψλ ηνπ είδνπο θαη θπξίσο ησλ κηνχδηθαι.205

κσο

ην εξσηηθφ ζέακα ππνλνκεχεηαη φηαλ ν Σδαθ, εθηειψληαο κηα παξσδία ρνξεπηηθνχ,
γεινηνπνηεί θάζε έλλνηα ξπζκνχ θαη αξκνλίαο.

ηε ζπλέρεηα ηνλ βιέπνπκε λα

ζεθψλεη ηελ λχθε ζηα ρέξηα, ηελ νπνία θαηφπηλ αθήλεη επίηεδεο λα πέζεη θάησ, φηαλ
εκθαλίδεηαη ν Θάλνο λα ηελ θνηηάδεη κε ιαγλεία. Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη ελ κέξεη ε
ζθελή παίδεηαη ζε γξήγνξε θίλεζε, εληζρχεη ην θσκηθφ ζηνηρείν πνπ ηελ δηαθξίλεη.
Πέξαλ απφ ηελ θσκηθή λφηα πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη, φκσο, ε ζεθάλο απηή είλαη, θαηά
ηελ γλψκε κνπ, ελδεηθηηθή ηεο ακθίζεκεο ηδενινγηθήο ζέζεο ηεο ηαηλίαο, ε νπνία
θαηά βάζε αλαπαξηζηά ηελ έληαζε πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζ ηηο παηξνπαξάδνηεο

205

Γηα ην ειιεληθφ κηνχδηθαι β ι . Λπδία Παπαδεκεηξίνπ, The Greek Film Musical: A Critical and
Cultural History, Mc Farland, Ν. Καξνιίλα, 2005.
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εηθφλεο γηα ην θ χ ι ν , θαη ην αίηεκα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηα λέα ήζε, φπσο
πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηηο έκθπιεο ζρέζεηο.
Ζ έληαζε απηή απεηθνλίδεηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ αλδξηζκνχ, ην
πεξηερφκελν ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ππφ ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε. Παξαηεξνχκε,
δειαδή, φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία είλαη θπξίσο νη άλδξεο πνπ δπζθνιεχνληαη λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο, θαη θαίλεηαη λα κελ γλσξίδνπλ πιένλ ηελ ζέζε ηνπο.
Μέζα απφ ηελ ζπγθξφηεζε ησλ θηικηθψλ ηνπο ραξαθηήξσλ δηαθξίλνπκε, επνκέλσο,
ηηο ακθηβνιίεο θαη ηηο αλαζθάιεηεο πνπ επηθέξνπλ νη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο ζηελ
ελλνηνιφγεζε

ηνπ

ζχγρξνλνπ

αλδξηζκνχ,

αληηζηξέθνληαο

ην παξαδνζηαθφ

δηαθχβεπκα ησλ αηζζεκαηηθψλ θνκεληί, πνπ ζπλήζσο αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε θαη ηα
πξνβιήκαηα γχξσ απφ ηελ γπλαηθεία ππνθεηκεληθφηεηα (βι. γηα παξάδεηγκα Σν μύιν
βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν, Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο), ελψ ν αλδξηζκφο παξνπζηάδεηαη,
ιίγν πνιχ, σο θπξίαξρε θαλνληθφηεηα. Απηή ε έληαζε επηζχξεη ζπγθεθξηκέλεο
ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ησλ θνηλσληθά απνδεθηψλ έκθπισλ ξφισλ, ε
νπνία κε φξνπο αθεγεκαηηθφηεηαο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ θηικηθή ζπγθξφηεζε
ησλ ραξαθηήξσλ.
ηνλ θιαζηθφ θηλεκαηνγξάθν ηα θπξίαξρα πξφηππα αλδξηζκνχ είζηζηαη λα
απεηθνλίδνληαη θαηά ηξφπν, ψζηε λα ηνλίδεηαη ε αξξελσπφηεηα θαη ε παηξηαξρηθή
εγεκνλία, γλσξίζκαηα ηα νπνία αλαπαξίζηαληαη θηικηθά δηακέζνπ ηεο γιψζζαο
(ιαθσληθφηεηα θαη ζπγθξαηεκέλνο ιφγνο) θαη ηεο δξάζεο (απφηνκε, απνθαζηζηηθή
θαη ζπρλά βίαηε ζπκπεξηθνξά). Δδψ, απελαληίαο, ν Σδαθ παξνπζηάδεηαη σο
εμαηξεηηθά θιχαξνο, καιζαθφο θαη αλαπνθάζηζηνο, ελψ ν Θάλνο παξηζηάλεη κελ ηνλ
«ζθιεξφ

άληξα», α ι ι ά δελ γίλεηαη θαζφινπ πεηζηηθφο, κε απνηέιεζκα λα

αληηκεησπίδεη ηελ εηξσλεία ηφζν ηεο Σδέλεο, φζν θαη ηεο Πέπεο. Δπηπιένλ, είλαη θαη
νη δχν εληειψο αλψξηκνη, ζηνηρεία αζπκβίβαζηα κε ηελ ζέζε ππνθεηκέλνπ πνπ
ππαγνξεχεη ν εγεκνληθφο, ελήιηθνο, εηεξνθπινθηιηθφο αλδξηζκφο. Έηζη, βιέπνπκε
ηνλ Θάλν λα πηνζεηεί παηδαξηψδεηο ζπκπεξηθνξέο, ελψ ε θαηεμνρήλ απνηπρεκέλε
ελζάξθσζε ηνπ θπξίαξρνπ αλδξηζκνχ απνηππψλεηαη κέζα απφ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ
Σδαθ, πνπ δελ έρεη θαηνξζψζεη λα δηεθπεξαηψζεη ηελ νηδηπφδεην δηαδηθαζία θαη
παξακέλεη εγθισβηζκέλνο

ζην κεηξηθφ ζχκπαλ. Ωο εθ ηνχηνπ, παξακέλεη

θαζεισκέλνο ζηελ θαιιηθή θάζε, αδπλαηψληαο λα πξνβεί νπζηαζηηθά ζηελ επηινγή
αληηθεηκέλνπ ε νπνία ζα ηνπ επέηξεπε λα μεπεξάζεη ην ζχκπιεγκα. 2 0 6

Γηα ην νηδηπόδεην ζύκπιεγκα βι. J. Laplanche / J.-B. Pontalis, ό.π., ζει. 445-450.
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Ζ απνηπρία θαη ησλ δχν λα «αποδείξουν πως είναι άντρες» ηελ πξψηε λχρηα ηνπ
γάκνπ ηνπο, ιεηηνπξγεί, επνκέλσο, σο κεηαθνξά ηεο αδπλακίαο ηνπο λα ελζαξθψζνπλ
ην θνηλσληθά πξνζδνθψκελν πξφηππν αλδξηζκνχ.

ε αληηπαξαβνιή σο πξνο απηή

ηνπο ηελ αλεπάξθεηα πξνβάιινληαη νη εξσηηθέο επηδφζεηο ηνπ δεπγαξηνχ ηνπ
δσκαηίνπ 10 (ην νπνίν δελ βγαίλεη νχηε γηα λα θάεη, θαη παξαγγέιλεη ζπλερψο
κπηθηέθηα ζην δσκάηην), επηβεβαηψλνληαο ηελ αδπλακία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ
θνηλσληθά αλακελφκελν ξφιν ηνπο. Αλ, ινηπφλ, ν αλδξηζκφο ηνπο πεξλάεη κέζα απφ
ηελ επηηπρή «εθηέιεζε ζπδπγηθψλ θαζεθφλησλ», δειαδή ηελ επηβεβαίσζε φηη είλαη
ζεμνπαιηθά ελεξγνί θαη έκπξαθηα εηεξνθπιφθηινη, ε ειιηπήο αξξελσπφηεηα
ηεθκεξηψλεηαη κέζα απφ ηελ αληθαλφηεηα θαη, αθφκε ρεηξφηεξα, ηελ (έθδειε ή
ιαλζάλνπζα) νκνθπινθηιία. Ζ απνηπρία ηνπο, ινηπφλ, δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη
κεγαιχηεξε θαζψο, κεηά ηελ αξρηθή ππφλνηα ζε βάξνο ηνπ Θάλνπ, φηη δελ θαηάθεξε
λα ¨αληεπεμέιζεη¨:
Ρριανταφύλλου: «Θαι ο λόγος (γηα ην δηαδχγην); Τα χα χα… Λομίζω τον υποπτεύομαι!
Τωρίς άλλο, αδυναμία εκτελέσεως των συζυγικών καθηκόντων…»
ε θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη γηα απηνχο φηαλ ζπιιακβάλνληαη απφ ηελ κεηέξα ηεο
Σδέλεο λα κνηξάδνληαη ην λπθηθφ θξεβάηη, ε νπνία θαηφπηλ ηνπο δηαζχξεη ζε
νιφθιεξν ηνλ φξνθν. Σν δηαθχβεπκα ζρεηηθά κε ην ακθίβνιν πεξηερφκελν ηνπ
ζχγρξνλνπ αλδξηζκνχ θαη ηελ ππφξξεηε ζχλδεζή ηνπ κε νκνθπινθηιηθέο ηάζεηο
εληζρχεηαη πεξεηαίξσ απφ κηα δεπηεξεχνπζα αλαθνξά, φηαλ ν δηθεγφξνο Αλέζηεο
Σξηαληαθχιινπ, ν νπνίνο επίζεο θάζε ά ι ι ν παξά ζπγθεληξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
γλσξίζκαηα ηνπ θπξίαξρνπ αλδξηζκνχ (είλαη γεξνληνπαιίθαξν, ηξαπιίδεη, έρεη ηηθ θαη
θάπσο ςηιή θσλή), παξαρσξεί ην δσκάηηφ ηνπ ζηελ Σδέλε, δειψλνληαο φηη ζα κείλεη
καδί κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ μελνδνρείνπ, πνπ είλαη πνιχ θίινο ηνπ. Ζ αθέιεηα ηνπ
Σξηαληαθχιινπ θαη ε θαιή πξναίξεζε ηεο ρεηξνλνκίαο ηνπ δείρλνπλ ζηνλ ζεαηή φηη
δελ ππάξρεη ηίπνηε ην επηιήςηκν ζηελ ζ θ έ ς ε ηνπ, φκσο ζε έλα δεχηεξν επίπεδν
αλάγλσζεο ειινρεχεη θάπνηα ζεμνπαιηθή ακθηζεκία. «Ζ ζεμνπαιηθή ακθηζεκία ηνπ
ξφινπ γίλεηαη έλα παηρλίδη πνπ δελ δεκηνπξγεί βεβαηφηεηεο ζηνλ ζεαηή, εμάπηεη
σζηφζν ηε θαληαζία ηνπ απέλαληη ζε κία θαηάζηαζε απαγνξεπκέλε ζην δεκφζην -θαη
ζηνλ ηδησηηθφ απηή ηελ επνρή- ρψξν θαη ιφγν». 2 0 7 Με ηελ παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ
κνξθψλ αλδξηζκνχ ν ζθελνζέηεο απνζθνπεί ζην γέιην πνπ ζα πξνθαιέζεη κηα
ζθαλδαιηζηηθή εηθφλα ή δηαηχπσζε, επηδηψθνληαο, φκσο παξάιιεια λα πξνθαιέζεη

Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη… ό.π., ζει. 238.
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θαη ζπλεηξκνχο πέξαλ απηήο.

208

Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηηο ηαηλίεο

ππνλννχληαη απηέο νη ελαιιαθηηθέο κνξθέο αλδξηζκνχ δελ απνηειεί ηεθκήξην
θνηλσληθήο

απνδνρήο

ηεο

δηαθνξεηηθφηεηαο.

πσο

εχζηνρα

παξαηεξεί

ε

Γειβεξνχδε, «νη πεξηπέηεηεο ησλ νκνθπινθίισλ [θαη ά ι ι σ λ κνξθψλ ελαιιαθηηθνχ
αλδξηζκνχ] ζηελ νζφλε είλαη ¨γηα λα γειάζνπκε¨, ρσξίο λα δηαζαιεχεηαη ε εζηθή
ηάμε».

209

Έηζη, ινηπφλ, ζθνπφο ηεο αθήγεζεο δελ είλαη λα πξνβάιεη θάπνην

ελαιιαθηηθφ πξφηππν αλδξηζκνχ, α ι ι ά λα πξνθαιέζεη ην γέιην κέζα απφ ηελ δεηλή
ζέζε ζηελ νπνία νδεγνχληαη νη ραξαθηήξεο, εμαηηίαο ιαλζαζκέλσλ ρεηξηζκψλ θαη
αηπρψλ ζπκπηψζεσλ. Οη πηθάληηθεο ζπλδειψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ απηέο
ηηο ζπγθπξίεο, φκσο, δελ είλαη αζψεο ππφ ηελ έλλνηα φηη αλαπαξάγνπλ ηελ θπξίαξρε
ηδενινγία αλαθνξηθά κε ην ηη ζπληζηά θαλνληθφ ή παξεθθιίλνλ ζηελ εξκελεία ησλ
έκθπισλ ξφισλ. Με ά ι ι α ιφγηα, κέζα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ε
θαλνληθφηεηα θαη ε παξέθθιηζε ζηελ εξκελεία ηνπ αλδξηζκνχ, παξάγεηαη κηα
δηπνιηθή

ηεξαξρηθή

ηαμηλνκία,

ζηελ

βάζε

ηεο

νπνίαο

ζεκειηψλεηαη

ε

πεξηζσξηνπνίεζε θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο φζσλ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα
θπξίαξρα πξφηππα. Ζ επηηέιεζε ελαιιαθηηθψλ ζέζεσλ ππνθεηκέλνπ νδεγεί, έηζη,
ζηελ αθχξσζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο ηνπο σο αλδξψλ.
ην ζπγθεθξηκέλν ζπκθξαδφκελν, είδακε φηη ε αδπλακία αληαπφθξηζεο ησλ
δχν πξσηαγσληζηψλ ζηνλ αλακελφκελν ξφιν ηνπο παξνπζηάδεηαη λα απνξξέεη απφ ηα
δηιήκκαηα θαη ηηο ακθηβνιίεο πνπ πξνθαιεί ν δηραζκφο αλάκεζα ζηηο παξαδνζηαθέο
επηηαγέο ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ δπζθνιία πξνζαξκνγήο ζην πεξηζζφηεξν
εμηζσηηθφ σο πξνο ηα θ χ ι α πξφηππν πνπ ππαγνξεχεη ε λενηεξηθφηεηα. Έηζη, ε
θξηηηθή ηνπ θεηκέλνπ ηειηθά ζηξέθεηαη πξνο ακθφηεξεο ηηο θαηεπζχλζεηο,
θαηαδεηθλχνληαο ηελ αλσξηκφηεηα θαη ηελ επηπνιαηφηεηα ησλ ζχγρξνλσλ λέσλ:
κυρία Ώσπασία: «Κα τι παιδιαρίσματα είναι αυτά;»
Ρριανταφύλλου: «Βεν σοβαρεύεστε λιγάκι, βρε παιδιά;»
ελψ παξάιιεια αλαγλσξίδεη ηνλ αλαρξνληζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ παηξηαξρηθψλ
αληηιήςεσλ:
Ξέπη: «Παν κοπέλα είχα κι εγώ ένα φλερτάκι! Ξου ζούμε, Ζεέ μου, στον Κεσαίωνα;»»
θαζψο θαη ηνπο θξαδαζκνχο πνπ απηή ε θξίζε εγεκνλίαο 210 πξνθαιεί ζηηο έκθπιεο
ζρέζεηο εμνπζίαο.
208

Στο ίδιο, σελ. 239.
Στο ίδιο, σελ. 242.
210
Για την έννοια της ηγεμονίας βλ. Laclau E., / Mouffe C, Hegemony and Socialist Strategy, Verso,
London, 1985, επίσης στο: David Howarth, “Laclau and Mouffe's Theory of Discourse”, Discourse,
209
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Έηζη, νη παηξηαξρηθέο απαηηήζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη κέζα

απφ έλα

παξαδνζηαθφ ζ χ ζ η ε κ α αμηψλ ζηελ πξάμε θαίλνληαη ζηαδηαθά λα αλαηξέπνληαη,
δίλνληαο κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θαη ειεπζεξίεο ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ησλ
γπλαηθψλ θαζψο θαη έλαλ πην ελεξγεηηθφ ξ φ ι ν ζηελ δηακφξθσζε ηεο δσήο ηνπ
δεπγαξηνχ. Σ ν γεγνλφο απηφ ηνλίδεηαη απφ ηελ α θ ή γ ε ζ ε , επηηξέπνληαο κάιηζηα ελίνηε
κηα ζπγθπξηαθή, έζησ, π ι ή ξ ε αληηζηξνθή ησλ έ κ θ π ι σ λ ζρέζεσλ εμνπζίαο.
Ξέπη: «(…) Λαι, αλλά, ντάρλινγκ Ρζακ, είπαμε ότι κάνεις, να με ρωτάς πρώτα!»
Δπνκέλσο, ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηελ α θ ή γ ε ζ ε ηνλίδνληαη δηαξθψο απφ ηνπο
άληξεο θαιινθξαηηθέο αληηιήςεηο, φπσο φηη απνηειεί πξνυπφζεζε ε

κέιινπζα

γπλαίθα ηνπο λα κελ είρε ά ι ι ε ζ ρ έ ζ ε πξηλ απφ απηνχο, ηειηθά δελ επηβεβαηψλεη φηη νη
αληηιήςεηο απηέο είλαη ηφζν θξαηαηέο, α ι ι ά κ ά ι ι ν λ φηη πιένλ δελ είλαη.
Ξέπη: «Θαι „σεις δεν θα είχατε κανένα αισθηματάκι πριν γνωρίσετε τον Ζάνο; Βεν είναι
έτσι;»
Ρζένη: «Θαι ποια δεν είχε;»
Με ά ι ι α ιφγηα, ε αλαγθαηφηεηα λα επηζεκαίλνληαη ζπλερψο απηνχ ηνπ είδνπο νη
πεπνηζήζεηο ζεκαίλεη φηη δελ απνηεινχλ πηα θνηλφ ηφπν, θαη απνξξέεη απφ κία θ ξ ί ζ ε
ηνπ εγεκνληθνχ ιφγνπ, ν νπνίνο ζηαδηαθά ράλεη ηελ ηζρχ ηνπ.

ε απηφ ην πιαίζην ε

Πέπε θαη ε Σδέλε δελ αξθνχληαη απιψο ζην γεγνλφο ηεο απνθαηάζηαζήο ηνπο, α ι ι ά
ζέηνπλ θαη νη ίδηεο φξνπο θαη απαηηήζεηο.
Ξέπη: « ταν ένας άντρας παντρεύεται, αν θέλει να λέγεται άντρας, παύει να ακούει τη μαμά
του και ακούει τη γυναίκα του. Αιατί αλλιώς…»
Ρζακ: «Ώλλιώς; Ρι αλλιώς;»
Ξέπη: «Αιατί αλλιώς τα μαζεύει και επανέρχεται στη μαμά του! Κε εννοείς, τι εννοώ,
ντάρλιγκ;»
πλεπψο, ε Σδέλε δελ δηζηάδεη λα δεηήζεη απφ ηνλ Θάλν λα ρσξίζνπλ απφ ηελ πξψηε
λχρηα ηνπ γάκνπ επεηδή ζεσξεί φηη ηεο ιέεη ςέκαηα, ελψ ε αίηεζε δηαδπγίνπ ηνπ
Σδαθ, πνπ είρε σο ζηφρν λα θάλεη ηελ Πέπε λα ππνηαρηεί ζηελ παηξηαξρηθή εμνπζία,
Ζάνος: «Ζέλεις να την κάνεις να σέρνεται στα πόδια σου και να σε παρακαλάει, “Ρζακ, μη
μου το κάνεις αυτό” και να σε ικετεύει, “Ρζακ, συγχώρεσέ με”;»
Ρζακ: «Ε Ξέπη; Νυουου… θέλω, θέλω…»
Ζάνος: «Γε, λοιπόν κοπάνα της μια αίτηση διαζυγίου! (…) Έτσι υποτάσσονται οι γυναίκες
και γίνονται αρνάκια, Ρζακ!
δελ θαίλεηαη λα ηελ πηνεί θαζφινπ.

Open University Press, Μπάθηγρακ / Φηιαδέιθεηα, 2000, αλαθεξφκελνο ζηνλ Gramsci, φπσο
ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ ιφγνπ, ζει. 109-111.
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Ξέπη: «Ηάκωβε, τι έμαθα χρυσό μου; πέβαλες αίτηση διαζυγίου; Αιατί δεν μου το ζήταγες;
Γγώ θα σου το αρνιόμουν; Νύτε διατροφή θα σου ζητούσα, ούτε τίποτα!
Γλεύθερος εσύ, ελεύθερη κι εγώ!»
Ρζακ: «Γλεύθερη; Ρι ελεύθερη; Βηλαδή;»
Ξέπη: «Γλεύθερη! Ciao bambino!»
Ρζακ: «

χι ciao… Έλα να σου πω… (…) Ξέπη, μη με κάνεις αστεία! Ξέπη…»

Έηζη, ζην ηέινο ηφζν ν Σδαθ, φ ζ ν θαη ν Θάλνο ππνρσξνχλ απφ ηηο παξάινγεο
απαηηήζεηο ηνπο θαη θπλεγνχλ

απφ π ί ζ σ ηηο γπλαίθεο ηνπο, νη νπνίεο ηνπο

εγθαηαιείπνπλ θαη θεχγνπλ. Βέβαηα, αλ θαη ν δπλακηζκφο θαη ε δηεθδηθεηηθφηεηα ηεο
Πέπεο θαη ηεο Σδέλεο θεξδίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε «κάρε», απηφ δελ νδεγεί ζ ε κία
νπζηαζηηθή αλαηξνπή ησλ ζηεγαλψλ ηνπ θ χ ι ν π ηνπο, δεκηνπξγεί, φκσο, έλαλ ρψξν
(ζηα κέηξα ηεο επνρήο, ηνπιάρηζηνλ) γηα ηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ θπξίαξρσλ
έ κ θ π ι σ λ ξ φ ι σ λ . Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη παξφιν πνπ, κε ηνλ ηξφπν ηνπο, θαη νη
ηέζζεξηο ραξαθηήξεο επζχλνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο παξεμήγεζεο κεηαμχ ηνπο, ε
α θ ή γ ε ζ ε θαηαινγίδεη ηε κέγηζηε ππαηηηφηεηα ζηνπο άλδξεο, πνπ θέξνληαη αλψξηκα
θαη απνηπγράλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ ηα ζεκεία ησλ θαηξψλ.
Ξέπη: «Ξρέπει να κάνουμε αυτούς τους κυρίους, που παριστάνουν τους σκληρούς, να
ζητήσουν έμπρακτη μετάνοια!»
Αλ απηή ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξ φ ι ν π ηνπο ηειηθά
απνηειεί κηα πνξεία πξνο ηελ σξηκφηεηα, ηφηε ζ α κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε
αδπλακία ελζάξθσζεο ηνπ πξνζδνθψκελνπ αλδξηζκνχ απνηειεί γηα ηνπο θεληξηθνχο
ήξσεο έ θ θ ξ α ζ ε ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ θαηά ηελ
νηδηπφδεηα δηαδξνκή.
Ρζακ: «Ώχ, τι μ έκανες! (…) Ώχ! Γσύ φταις για όλα!» (απεπζπλφκελνο ζηε κάλα ηνπ)
Απηή ε δηαδξνκή νινθιεξψλεηαη φηαλ εληέιεη εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ
(εθάζηνηε) δεχγνπο απφ ηελ θεδεκνλία ηεο Μεηέξαο (ηεο κεηέξαο ηνπ Σδαθ θαη ηεο
πεζεξάο ηνπ Θάλνπ), α ι ι ά θαη απφ ην βάξνο παξσρεκέλσλ

αληηιήςεσλ, πνπ

ζπλδένληαη κε ηελ πξνεγνχκελε γεληά. Ζ απνκάθξπλζε απφ ηελ κεηξηθή επηξξνή θαη
ε δηάξξεμε ησλ νηδηπφδεησλ δεζκψλ αλαπαξίζηαηαη κεηαθνξηθά δηακέζνπ ηεο θπγήο
ησλ ηεζζάξσλ πξσηαγσληζηψλ κε ην απηνθίλεην ηνπ Θάλνπ (θαηεμνρήλ ζ χ κ β ν ι ν
ειεπζεξίαο

ζηνλ

θηλεκαηνγξάθν).

Αθήλνπλ

πίζσ

ην παξειζφλ,

ην

νπνίν

πεξηιακβάλεη κεηέξεο, ινηπνχο ζπγγελείο θαη δηθεγφξνπο καδί κε μεπεξαζκέλεο
πεπνηζήζεηο θαη αμίεο, θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ην ζεκείν θπγήο ηνπ ηειεπηαίνπ
πιάλνπ.
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4.

Ν άξονας εννοιών
Ο άμνλαο ελλνηώλ αλαθέξεηαη ζηηο δηάθνξεο έλλνηεο πνπ ελππάξρνπλ ζηα

θηικηθά θείκελα «θαη πνπ έρνπλ θάπνηα μερσξηζηή ζεκαζία σο πξνο απηφ».

211

Αθνξά, δειαδή, ηνλ ηξφπν πνπ ζπγθξνηνχληαη κέζα απφ ηνλ θηικηθφ ιφγν νη έλλνηεο
γχξσ απφ ηηο νπνίεο νξγαλψλεηαη ε αθήγεζε. Οη έλλνηεο απηέο αληινχληαη απφ ην
επξχηεξν ηζηνξηθν-θνηλσληθφ ζπκθξαδφκελν κέζα ζην νπνίν εληάζζεηαη ε παξαγσγή
ησλ θηικηθψλ θεηκέλσλ, θαη επνκέλσο νη ηαηλίεο απνδίδνπλ ηνπο πνηθίινπο ιφγνπο
πνπ εθθέξνληαη γχξσ απφ απηέο, ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Αληινχλ, δειαδή, απφ
ηνπο πνηθίινπο ιφγνπο πνπ ππάξρνπλ θαη είλαη λνεηφ λα δηαηππσζνχλ ζην πιαίζην
απηφ, επηιέγνληαο, φκσο, νξηζκέλνπο θαη ζπλαξζξψλνληάο ηνπο θαηά ηξφπν, ψζηε λα
απνδίδεηαη θάζε θνξά ε ηδενινγηθή ζέζε ηνπ εθάζηνηε θεηκέλνπ. Με απιά ιφγηα, ν
άμνλαο ελλνηψλ πεξηγξάθεη ηελ ζρέζε ηνπ ιφγνπ ησλ θηικηθψλ αθεγήζεσλ κε
άιινπο ιφγνπο. Σν πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα, ινηπφλ, είλαη θπξίσο
ελλνηνινγηθό θαη γλσζηαθό.
Σν αληηθείκελν κε ην νπνίν ζα αζρνιεζψ αθνξά ηελ αλαιπηηθή θαηεγνξία
ηνπ θύινπ, θαη επνκέλσο νη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο ζα αλαπηχμσ
ηελ αλάιπζή κνπ είλαη ε ζειπθόηεηα θαη ν αλδξηζκόο. Με ελδηαθέξεη, δειαδή, πψο νη
έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε ην θ χ ι ν θαη πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο ηαηλίεο πνπ αλαιχσ
ελππάξρνπλ ζε άιινπο, εμσ-«θεηκεληθνχο» ιφγνπο, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηνπο
ιφγνπο πεξί «παξάδνζεο» ή «εθζπγρξνληζκνχ». Δπνκέλσο, κέζα απφ ηηο έλλνηεο
απηέο ζα πξνζπαζήζσ λα κειεηήζσ φρη απιψο απηφ πνπ ην θ χ ι ν θαίλεηαη λα
αλαπαξηζηά άκεζα, δειαδή γπλαίθεο θαη άλδξεο, α ι ι ά εθείλν γηα ην νπνίν απνηεινχλ
212

κεηαθνξά , απνδίδνληαο εκκέζσο ην επξχηεξν πιέγκα θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, φπσο
δηακνξθψλεηαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή πεξίζηαζε. Με ά ι ι α
ιφγηα, ζα δείμσ πψο νη παγησκέλεο πεπνηζήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αλδξηζκφ θαη ηελ
ζειπθφηεηα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα επξχηεξν δίθηπν ζρέζεσλ, απνηειψληαο κεηαθνξά
γηα ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ελ γέλεη. Δπηπιένλ, ζηνλ βαζκφ πνπ νη ηαηλίεο ηεο αλάιπζεο
211

Βι. Οδεγόο πνπδώλ 2005-2006: Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Πνιηηηθή Δπηζηήκε θαη
Κνηλσληνινγία (Δ.Κ.Π.Α.), Κ. Γνμηάδεο, «Πεξηγξαθή καζήκαηνο: Ανάλυζη Λόγου», ζ ε ι . 54.
212
μεηαθορά (ε) νπζ. / (γξακκ.) ζρήκα ιφγνπ θαηά ην νπνίν κηα έλλνηα εθθξάδεηαη κε παξαβνιή ή
παξνκνίσζε / Αληηζ. θπξηνιεμία (Πεγή: Σεγφπνπινο-Φπηξάθεο, Διιεληθό Λεμηθό, Διεπζεξνηππία
1993, ζ ε ι . 459). Δηδηθφηεξα ε κεηαθνξά αλαθέξεηαη ζε κία ζρέζε ππνθαηάζηαζεο ελφο ζεκείνπ απφ
έλα ά ι ι ν . Με φξνπο ιαθαληθήο ςπραλάιπζεο ην αληίζηνηρν ηεο κεηαθνξάο είλαη ε έλλνηα ηεο
ζπκπύθλσζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ φζκσζε κίαο πνηθηιίαο ζεκαζηνδνηήζεσλ θαη ζεκαζηψλ ζε
κία θαη κνλαδηθή ελφηεηα. Δπνκέλσο, ε ζρέζε ε νπνία ζπλδέεη ην εθάζηνηε ζεκείν κε εθείλν πνπ ην
ππνθαζηζηά είλαη κηα ζρέζε ζπγθξηζηκόηεηαο.
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αλήθνπλ ζην είδνο (genre) ηεο αηζζεκαηηθήο θνκεληί θαη επνκέλσο έρνπλ σο θεληξηθή
ζεκαηηθή ηνλ έξσηα ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπ, ζα ραξηνγξαθήζσ ηηο αζχκκεηξεο
ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπγθξφηεζε ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ ζε ζπλάξηεζε κε ην
θαζεζηψο επηζπκίαο πνπ δηαηξέρεη ηηο αθεγήζεηο απηέο. Τπελζπκίδσ φηη ζα εμεηάζσ
ηνλ άμνλα ελλνηψλ (φπσο άιισζηε θαη ηνλ άμνλα ζεκαηηθψλ, ζην επφκελν θεθάιαην)
απφ θνηλνχ θαη γηα ηηο ηέζζεξηο ηαηλίεο ηεο αλάιπζεο, πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζσ
ζπλνιηθά πψο αλαπαξίζηαηαη θηικηθά ε αλαιπηηθή θαηεγνξία ηνπ θχινπ κέζα απφ
ηηο αθεγήζεηο.
Οη δηάθνξεο εθδνρέο ζειπθφηεηαο ή αλδξηζκνχ πξνθχπηνπλ σο ην
απνηέιεζκα ηεο ζχλδεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκηθψλ λνεκάησλ κε ζπγθεθξηκέλα
γλσξίζκαηα, δεμηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ζην πιαίζην κηαο νξηζκέλεο ρσξνρξνληθήο
ζπγθπξίαο. Δπνκέλσο, ε εθάζηνηε θπξίαξρε έλλνηα ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο
θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ην θαζεζηψο θχινπ ζε έλα δεδνκέλν
πνιηηηζκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην Μέζα απφ ηηο θηικηθέο εηθφλεο, ινηπφλ, ζα
δηαθξίλνπκε νξηζκέλα πξφηππα δηαρείξηζεο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα
νπνία ηα άηνκα θαηαζθεπάδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, ζα
εμεηάζσ σο ππφζεζε εξγαζίαο θαηά πφζν θαη κε πνηνλ ηξφπν νη

θηικηθέο

αλαπαξαζηάζεηο αλδξηζκνχ θαη ζειπθφηεηαο ζπγθξνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ
αλδξνθεληξηζκνχ σο εγεκνληθνχ ζπζηήκαηνο θχινπ, αλαπαξάγνληαο έηζη έλαλ
θπξίαξρν παηξηαξρηθφ ιφγν.
Απηφ πνπ πξέπεη, σζηφζν, λα ηνληζηεί είλαη φηη δελ ππάξρνπλ «αιεζείο»
εηθφλεο. Αλ ππάξρεη ζε απηέο κία πξαγκαηηθφηεηα, απηή ζπλίζηαηαη ζηελ ζεκαζία
πνπ απνθηνχλ ζηηο επηκέξνπο εξκελείεο πνπ ηνπο απνδίδνπλ ηα ππνθείκελα. Δίλαη
γεγνλφο φηη δηάθνξνη επηζηεκνληθνί, πνιηηηθνί, ζξεζθεπηηθνί θαη άιινη «ιφγνη»
ζπγθξνηήζεθαλ θαηά ηξφπν, ψζηε λα νξζνινγηθνπνηήζνπλ θαη λα λνκηκνπνηήζνπλ
ηηο δηαθνξέο (φρη κφλν ηηο έκθπιεο, α ι ι ά θαη ηηο ηαμηθέο, εζλνηηθέο θιπ.). Απηφ,
φκσο, δελ ζεκαίλεη φηη άιινη «ιφγνη» πην αληηθεηκεληθνί, πιήξεηο, πξννδεπηηθνί ή
θεκηληζηηθνί ζα ζπγθξνηνχζαλ κία αιεζέζηεξε εηθφλα ηεο έκθπιεο δηαθνξάο ππφ
νπνηαδήπνηε πνιηηηζκηθά ζεκαίλνπζα έλλνηα.213

θνπφο ηεο παξνχζαο αλάιπζεο,

ινηπφλ, δελ είλαη λα πάξεη ζέζε αλαθνξηθά κε ην «αιεζέο», α ι ι ά λα θαηαδείμεη ην
πψο απηέο νη εηθφλεο -π.ρ. γηα ην πξφηππν ηνπ αλδξηζκνχ πνπ ζηεξίδεηαη ζε κία
βηνινγία ηεο αζπκκεηξίαο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ή ηελ π ξ φ ζ ι ε ς ε ηνπ θχινπ κέζα

L. Davidoff, «Regarding Some… ό.π., ζει.21-22.
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απφ έλα παξαδνζηαθφ θαζεζηψο θχινπ ή έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζπζρεηηζκφ ηνπ
αλδξηζκνχ ή ηεο ζειπθφηεηαο θαη ηεο επηζπκίαο θ.ιπ.- ζπλδένληαη κε ην πεξηερφκελν
ησλ εθάζηνηε «ιφγσλ» γχξσ απφ ηελ έκθπιε ηαπηφηεηα, ηε ζεμνπαιηθφηεηα θαη ην
ζψκα. Με πνην ηξφπν, δειαδή, νη θνηλσληθά λνεηέο εθδνρέο ηνπ θχινπ γίλνληαη
επξέσο απνδεθηέο σο «αιεζηλέο» θαη, ππφ απηή ηελ έλλνηα, επαξθείο γηα λα
εξκελεχζνπλ

πεηζηηθά

ηελ

θνηλσληθή

πξαγκαηηθφηεηα,

παξέρνληαο

ζηνπο

θνηλσληθνχο δξψληεο έλαλ νξηζκέλν ηξφπν θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ζπληζηψληαο
ηελ επηθάλεηα εγγξαθήο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ επηηαγψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ
θνηλσληθψλ αηηεκάησλ.
ηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβαιιφκελεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ
60, ν θπξίαξρνο θηικηθφο ιφγνο ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο ζειπθφηεηαο / ηνπ
αλδξηζκνχ θαη ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ ελ γέλεη, θαιείηαη λα ζπκβηβάζεη θάπνηεο
παγησκέλεο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο γηα ηελ θαηάιιειε έκθπιε ελζσκάησζε, κε
έλαλ ιφγν πεξί θνηλσληθνχ εθζπγρξνληζκνχ, ν νπνίνο επηηάζζεη ι.ρ. ηε ζπκκεηνρή
ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ή ηελ απνδνρή γπλαηθείσλ πξνηχπσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ Γ. Δπξψπε θαη ηηο Ζ.Π.Α. θαη πξνβάιινληαη κέζα απφ ηελ
κφδα, ην ζηλεκά, ηα δπηηθά πξφηππα δσήο θ.ν.θ., δίρσο λα δηαηαξαρζεί ην δεδνκέλν
θαζεζηψο θχινπ. Αληηιακβαλφκαζηε, ζπλεπψο, φηη αθφκε θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ
θπξίαξρνπ παηξηαξρηθνχ ιφγνπ νη επηηαγέο πνπ πξνβάιινληαη ζε ζρέζε κε ην
εθάζηνηε πξνβαιιφκελν σο αξκφδνλ θνηλσληθφ πξφηππν, δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα
κε ηα λέα θνηλσληθά αηηήκαηα. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, ν ιφγνο απηφο λα παξακείλεη
θπξίαξρνο, πξνθεηκέλνπ, κε ά ι ι α ιφγηα, λα εμαθνινπζήζεη λα είλαη πεηζηηθφο, ζα
πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζρέζε κε ηηο θνηλσληθέο
αιιαγέο.
«Οη αιιαγέο

απηέο», επηζεκαίλεη

ε

Αβδειά,

«ζρεηίδνληαη

κε ηνπο

αληηθαηηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ζεσξείηαη φηη ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξίνδν θαη
εληνπίδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ νηθνγέλεηα, ζηελ θαηαλάισζε θαη ζηελ ζρέζε
πφιεο-ππαίζξνπ, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη παξαδεηγκαηηθά ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο
ηαηλίεο ηεο επνρήο».214 Πην απιά, απηφ ζεκαίλεη φηη κέζα απφ ηα θηικηθά θείκελα
πξνθχπηνπλ ηα δηιήκκαηα πνπ αλαδχνληαη απηή ηελ επνρή, κεηαμχ ά ι ι σ λ ζρεηηθά κε
δεηήκαηα φπσο ε κφξθσζε θαη ε κηζζσηή εξγαζία ησλ γπλαηθψλ, νη πξνγακηαίεο
ζρέζεηο, ε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε θ.ν.θ., πνπ απνηππψλνληαη κέζα απφ κηα θξίζε

Δ. Αβδειά, ό.π., ζει. 35.
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ζηελ εξκελεία ησλ έκθπισλ ξφισλ. Δπνκέλσο, αθφκε θαη ζην πιαίζην ελφο
εγεκνληθνχ ιφγνπ ε εξκελεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο δηέπεηαη απφ ξσγκέο θαη
αζπλέρεηεο θαη νη ζέζεηο ππνθεηκέλνπ δελ είλαη δεδνκέλεο θαη αδηαπξαγκάηεπηεο.
ηνλ βαζκφ πνπ πνηθίιεο θηικηθέο εξκελείεο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο εκπιέθνληαη ζε
κηα πιεζψξα ιφγσλ, αθφκε θαη κέζα ζην πιαίζην κηαο θπξίαξρεο ζπλαηλεηηθήο ηάμεο
πνπ ζεκειηψλεηαη ζε έλα παγησκέλν ζχζηεκα θχινπ, είλαη θαλεξφ φηη δελ κπνξνχκε
λα κηιήζνπκε κφλν γηα κία ζειπθφηεηα ή γηα έλαλ αλδξηζκφ, αληίζηνηρα. Απηφ
ζεκαίλεη, κε απιά ιφγηα, φηη δελ ππάξρεη κνλάρα έλαο ηξφπνο εξκελείαο ηεο έκθπιεο
ηαπηφηεηαο. Γη απηφ θαη νη θηικηθέο αθεγήζεηο απεηθνλίδνπλ κηα πνηθηιία αλδξηζκψλ
θαη ζειπθνηήησλ πνπ ελζαξθψλνληαη κέζα απφ πιεζψξα ραξαθηήξσλ. Τπ απηή ηελ
έλλνηα, νη ηαηλίεο απνηεινχλ έλα ζχλζεην πιέγκα ιφγσλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο
έκθπιεο ηαπηφηεηαο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ θαη σο κεηαθνξά γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.
Σν γεγνλφο, βέβαηα, φηη απεηθνλίδνληαη πνηθίια πξφηππα αλδξηζκνχ θαη
ζειπθφηεηαο, δελ ζεκαίλεη φηη θάζε επηινγή είλαη θαη ηζφηηκε. Απηφ είλαη ην ζεκείν
φπνπ παξεκβαίλεη ε ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηεο εθάζηνηε αθήγεζεο, ε νπνία
πξνβάιιεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφηππν έκθπιεο ζπκπεξηθνξάο σο θαηάιιειεο. Με
ά ι ι α ιφγηα, αλ θαη νη ηαηλίεο δελ επηβάιινπλ ξεηά ην πεξηερφκελν ελλνηψλ φπσο απηφ
ηεο «ζειπθφηεηαο» ή ηνπ «αλδξηζκνχ», α ι ι ά παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα έκθπισλ
επηηειέζεσλ, επηδηψθνπλ παξάιιεια λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ζπλαίλεζε ηνπ θνηλνχ, κε
ηελ εθάζηνηε ηδενινγηθή ηνπο ζέζε. 2 1 5

ηελ πξάμε ε ηδενινγία ηεο αθήγεζεο

ζπγθξνηεί ηηο έκθπιεο ηαπηφηεηεο σο κέξνο ελφο θαζνιηθνχ νξίδνληα, ν νπνίνο
αξλείηαη ηελ ελδερνκεληθφηεηα θαη ηελ ξεπζηφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηαπηνηήησλ
κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα θαζήισζεο ηνπ λνήκαηνο θαηά ηξφπν, ψζηε λα κελ
επηδέρεηαη άιιεο εξκελείεο. Πην απιά, πξνβάιιεηαη σο «ζσζηφ» έλα ζπγθεθξηκέλν
πξφηππν επηηέιεζεο θχινπ, ην νπνίν θαη επηβξαβεχεηαη ζην ηέινο. Οη ραξαθηήξεο
πνπ παξεθθιίλνπλ απφ ην δεδνκέλν πξφηππν ηηκσξνχληαη απφ ηελ αθήγεζε ή
θαηαδηθάδνληαη ζηελ αθάλεηα. Μάιηζηα, φζν πην ζπλαηλεηηθά σο πξνο θάπνηα
ηδενινγηθή ζέζε είλαη ηα θηικηθά «θείκελα», ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζπαζνχλ λα

215

χκθσλα κε ηνλ Gramsci κία πνιηηηθή δχλακε θαζίζηαηαη εγεκνληθή ζηνλ βαζκφ πνπ ζα
θαηνξζψζεη λα ππεξβεί ηα πξνζσπηθά ηεο ζπκθέξνληα θαη λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηφ ηεο σο εθθξαζηή
ηεο ζπιινγηθήο ζέιεζεο (βι. A. Gramsci, Prison Notebooks, Lawrence and Wishard, Λνλδίλν, 1971).
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θαηαζηείινπλ απηή ηνπο ηελ πνιπζεκία, επηβάιινληαο κηα θπξίαξρε αθεγεκαηηθή
θσλή πνπ λα ελνξρεζηξψλεη θαη λα ειέγρεη ηνπο πνηθίινπο ιφγνπο ηεο αθήγεζεο.

216

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί, εμεηάδσ, ελδερνκέλσο, ην
αληηθείκελν πεξηζζφηεξν απφ ηελ ζθνπηά ησλ «γπλαηθείσλ» αλαπαξαζηάζεσλ, φπσο
πξνβάιινληαη κέζα απφ ηα θηικηθά θείκελα θαη ζε θάπσο πην πεξηνξηζκέλε έθηαζε
ηηο αληίζηνηρεο απεηθνλίζεηο ησλ πνηθίισλ «αλδξηζκψλ». Θέισ λα ηνλίζσ, σζηφζν,
φηη δελ πξφθεηηαη γηα κεξνιεςία απφ πιεπξάο ηεο αλάιπζεο, α ι ι ά έρεη λα θάλεη ξεηά
κε ηελ ζέζε πνπ θαηέρνπλ θαη ηελ έκθαζε πνπ απνδίδεηαη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο
«αλδξηζκνχ» θαη «ζειπθφηεηαο» κέζα ζηηο ίδηεο ηηο θηικηθέο αθεγήζεηο. ην βαζκφ
πνπ ε έλλνηα ηεο ζειπθόηεηαο ζπγθξνηείηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ έλλνηα ηνπ
αλδξηζκνύ, σο αληηζεηηθφο δειαδή φξνο ζε έλα ηαμηλνκεηηθφ ζχζηεκα ακνηβαίνπ
απνθιεηζκνχ, ζα πξέπεη, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπκε ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ
δηέπνπλ ηελ αλαιπηηθή θαηεγνξία ηνπ θχινπ, λα εμεηάζνπκε θαη ηνπο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο αλαπαξίζηαληαη νη δηάθνξεο κνξθέο «αλδξηζκψλ» ζην εζσηεξηθφ ηεο
αθήγεζεο. 2 1 7 Θα πξέπεη λα επηζεκάλσ, φκσο, φηη ζην πιαίζην ηεο δηπνιηθήο ινγηθήο
ζηελ νπνία ζεκειηψλεηαη ε θπξίαξρε π ξ φ ζ ι ε ς ε ηεο αλαιπηηθήο θαηεγνξίαο ηνπ
θχινπ, ην αλδξηθφ θ χ ι ν είλαη εθείλν πνπ θέξεηαη λα αληηπξνζσπεχεη ηελ
«θαλνληθφηεηα», ζε αληηδηαζηνιή κε ην γπλαηθείν πνπ ζπληζηά ηελ απφθιηζε απφ ηνλ
θαλφλα, ηελ εμαίξεζε, ηελ δηαθνξά. Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, φηη ην αφξηζην
ππνθείκελν ηνπ ιφγνπ είλαη γέλνπο αξζεληθνχ. Λέκε, γηα παξάδεηγκα, φηη «κηα ηαηλία
δελ άξεζε ζηνλ κέζν ζεαηή» ή φηη «νη αθξναηέο ηεο ζπλαπιίαο ρεηξνθξφηεζαλ
ζεξκά», ελλνψληαο, θαηά θαλφλα, φιν ην θνηλφ, άλδξεο θαη γπλαίθεο. Αλ φκσο ε
δηαηχπσζε ήηαλ: «νη αθξνάηξηεο ηεο ζπλαπιίαο ρεηξνθξφηεζαλ

ζεξκά», ην

ππνθείκελν ηεο πξφηαζεο (νη αθξνάηξηεο) ζα αλαθεξφηαλ απνθιεηζηηθά ζην
γπλαηθείν θνηλφ, ζεκειηψλνληαο κηα ππνθαηεγνξία, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ
«θαλνληθφηεηα» ηνπ ζπλφινπ. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ζην πιαίζην ηνπ θπξίαξρνπ
παηξηαξρηθνχ ιφγνπ (ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη θαη ν εκπνξηθφο θηλεκαηνγξάθνο ηεο
επνρήο) αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο είλαη, σο επί ην πιείζηνλ, ε ζειπθφηεηα, ε
νπνία απνθιίλεη απφ ηελ «θαλνληθφηεηα», ζπκβνιίδνληαο ηελ έκθπιε δηαθνξά.
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Ζ άπνςε απηή αλήθεη ζηνλ Bahktin (γηα πεξαηηέξσ β ι . Mikhaïl Bahktin, Esthétique et théorie du
roman, Gallimard, Paris 1978) θαη αλαθέξεηαη ζην R. Neupert, ό.π., ζ ε ι 164.
217
Γηα ηελ νπζηαζηηθή θξηηηθή ηνπ αλδξνθεληξηζκνχ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο γπλαηθείαο ππνηέιεηαο
«δελ αξθεί ε θεκηληζηηθή θξηηηθή ζηελ θνηλσληθή δφκεζε ηνπ γπλαηθείνπ. είλαη απαξαίηεηε θαη ε
ζπλνδεπηηθή θξηηηθή πνπ αθνξά ην αλδξηθφ, θαη γεληθφηεξα ε επηζήκαλζε ηεο θαηαπηεζηηθήο δνκήο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ ησλ θύισλ» (Μ. Παληειίδνπ-Μαινχηα, Σν θύιν… ό.π., ζ ε ι .
127).
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Σν ζεκειηψδεο φξην ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ζπγθξνηνχληαη νη έκθπιεο
ηαπηφηεηεο ζε απηφ ην πιαίζην είλαη ε θπξίαξρε αληίιεςε φηη ππάξρνπλ δχν ζηαζεξά,
αζχκκεηξα θαη αληίζεηα θ χ ι α . Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θ χ ι ν πξνζιακβάλεηαη σο
νληνινγηθή θαη φρη σο θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε θαηεγνξία θαη επνκέλσο θαη ε
ππνηειήο ζέζε ησλ γπλαηθψλ αληηκεησπίδεηαη σο «αληηθεηκεληθφ»
ηεθκεξησκέλν απφ ηελ «θχζε».
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δεδνκέλν,

Τπφ απηφ ην πξίζκα, ν θπζηθφο θφζκνο -ην ζώκα-

γίλεηαη αληηιεπηφο σο «πξαγκαηηθφο», ελψ φια ηα πνιηηηζκηθά λνήκαηα πνπ ηνπ
απνδίδνληαη ζεσξείηαη φηη ζπληζηνχλ επηθαηλφκελα. Έηζη, ινηπφλ, θαη ε πνιηηηθή,
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή δσή αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, δειαδή νη έκθπινη ξφινη
ηνπο, θέξνληαη λα βαζίδνληαη ζε απηά ηα «δεδνκέλα». Με απιά ιφγηα, ηελ θνηλσληθή
ζχκβαζε ηεο γπλαηθείαο ππνηέιεηαο θαιείηαη λα λνκηκνπνηήζεη ε βηνινγηθή δηαθνξά.
Απηφ ζεκαίλεη φηη ε έκθπιε ηαπηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηα ππνθείκελα
επηζχξεη εμ νξηζκνχ ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο θαη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο,
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)
κυρ-Πτέφανος: «Ρι να το κάνεις το αγόρι; Ζ α αφήσει μια μουστάκα να, θα βιδωθεί στον
καφενέ και άντε να το σηκώνεις από το τάβλι! Γνώ το κορίτσι... Άλλο
πράγμα το κορίτσι… Κ ε το γέλιο του… Κ ε το τραγουδάκι του… Κ ε τις
κορδελίτσες του…»

αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη ζην εζσηεξηθφ ηεο εθάζηνηε θαηεγνξίαο («άληξεο» /
«γπλαίθεο») ππάξρνπλ ζεκειηψδεηο δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ
θνηλσληθή ζέζε, ηελ ηάμε θιπ. Με ά ι ι α ιφγηα, ηα πνηθίια κνληέια ζειπθφηεηαο /
αλδξηζκνχ ζπγθξνηνχληαη κελ ζε ζρέζε κε παξακέηξνπο φπσο ε θνηλσληθή ηάμε, ε
ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην κνξθσηηθφ θεθάιαην θ.ν.θ., πάληνηε, σζηφζν,
κέζα ζηα όξηα πνπ ζέηνπλ νη πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά λνεηέο εθδνρέο ηνπ θχινπ, νη
νπνίεο θαζνξίδνπλ ζε ηειηθή αλάιπζε ηη ζεσξείηαη θνηλσληθά πηζαλφ. Έηζη, ζηηο
ηαηλίεο ζπλαληάκε ραξαθηήξεο πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ ζέζεσλ
ππνθεηκέλσλ πνπ παξέρεη κηα δεδνκέλε ρσξνρξνληθή ζπγθπξία, είηε πξφθεηηαη γηα
ηδεαηέο θαη πξνζδνθψκελεο, είηε γηα κεηνλεθηηθέο θαη πεξηζσξηαθέο εξκελείεο
έκθπισλ

επηηειέζεσλ,

πάληνηε φκσο ζε έλα πιαίζην πνπ επηηξέπεη ηελ

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηεο θαηάιιειεο
(ζχκθσλα κε ηηο θπξίαξρεο πξνζδνθίεο) αληηζηνίρεζήο ηεο κε ηηο θαλνληζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο πνπ αξκφδνπλ ζε απηήλ. Δπνκέλσο, νη πξνβαιιφκελεο κνξθέο
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Thomas Laqueur, Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard University
Press, Βνζηφλε, 1990, ζ ε ι . 6.
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αλδξηζκνχ θαη ζειπθφηεηαο θαιχπηνπλ έλα πεπεξαζκέλν θάζκα ελδερφκελσλ
επηινγψλ, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ θαη ηα φξηα ηνπ ηη είλαη επηηξεπηφ, πηζαλφ θαη
αλαγλσξίζηκν. Απηφ ην νπνίν ζπληζηά αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο, ινηπφλ, δελ
είλαη ε γπλαηθεία ή ε αλδξηθή, «θχζε», α ι ι ά νη πηζαλνί ηξφπνη ελζσκάησζεο ηεο
εθάζηνηε έκθπιεο ηαπηφηεηαο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, δελ ηίζεηαη ππφ ζπδήηεζε ε
έλλνηα ηνπ θχινπ θαζαπηή, α ι ι ά νη πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο, αλάινγα κε ηηο
πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά λνεηέο εθδνρέο ηεο έκθπιεο επηηέιεζεο. Τπάξρεη δειαδή
ε πεπνίζεζε φηη ην πεξηερφκελν ηεο θαηεγνξίαο ηνπ θχινπ είλαη δεδνκέλν θαη
αληηθεηκεληθά ππάξρνλ. Τπ απηή ηελ έλλνηα, ε θαηεγνξία ηνπ θχινπ ζπληζηά ηφζν
αλειαζηηθφ θαη θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζπγθξφηεζεο ηαπηφηεηαο, ψζηε λα ηέκλεη
εγθάξζηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, ιεηηνπξγψληαο δειαδή δηαηαμηθά, δηαειηθηαθά
θ.ν.θ. Σνπιάρηζηνλ ζηηο δπηηθέο θνηλσλίεο, ινηπφλ, ην θ χ ι ν απνηειεί ηε ζεκειηψδε
ππνζηαζηνπνίεζε 219 πνπ δηαηξέρεη θαη δηρνηνκεί ην ζχλνιν ηνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο.
Σν πεξηερόκελν βέβαηα ηεο ζπγθξφηεζεο δχν αληίζεησλ βηνινγηθψλ θχισλ
δελ απνξξέεη νχηε απφ επηζηεκνληθά ηεθκήξηα, νχηε απφ θάπνηα ζεσξία ηεο γλψζεο .
ην

πεξηερφκελν

είλαη

πνιηηηθό. Με

άιια

ιφγηα, ε

μερσξηζηή

αλαηνκία

επηζηξαηεχηεθε, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ή λα αλαθαηαζθεπάζεη δηάθνξεο πεπνηζήζεηο,
αλαθνξηθά κε κηα πνηθηιία ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ,
πνιηηηζκηθψλ ιφγσλ.

ε απηήλ ηε βάζε, ε ζπλάθεηα πνπ απνδίδεηαη π.ρ. αλάκεζα

ζηελ ζειπθφηεηα θαη ηελ νηθηαθή ζθαίξα, ή ε ζρέζε πνπ ζεσξείηαη φηη ζπλδέεη ηελ
ζεμνπαιηθφηεηα κε ηελ αλδξηθή επηζπκία, απνηεινχλ δεηήκαηα άκεζα πνιηηηθά θαη
ζηελ δηαπξαγκάηεπζή ηνπο δηαθπβεχνληαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηελ ζρέζε ησλ
θχισλ θαζαπηή. Τπφ απηφ ην πξίζκα, νη θνηλσληθέο θαηεγνξίεο ηνπ αλδξηζκνχ θαη
ηεο ζειπθφηεηαο δελ απνηεινχλ απιψο θάπνηεο παξακέηξνπο ζηελ ζπγθξφηεζε
πξνζσπηθψλ ηαπηνηήησλ. Σν βαζηθφηεξν είλαη φηη απνηεινχλ ζεκειηψδεηο παξαδνρέο
ζηε θαηαζθεπή ηεο θνηλσληθήο καο νληνινγίαο, ζηε βάζε ηεο νπνίαο δνκείηαη ε
π ξ φ ζ ι ε ς ε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Με ά ι ι α ιφγηα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ην
θ χ ι ν απνηειεί κία ζεκειηψδε ζχκβαζε, ζηελ βάζε ηεο νπνίαο εδξαηψλεηαη ν ηξφπνο
κε ηνλ νπνίν έρνπκε κάζεη λα πξνζιακβάλνπκε ηνλ θφζκν.
Δπνκέλσο, ην λα είλαη θαλείο «άλδξαο» ή «γπλαίθα» βξίζθεηαη ζε άκεζε
ζπλάξηεζε κε ηηο πηζαλέο δπλαηφηεηεο έκθπιεο επηηέιεζεο πνπ ππαγνξεχεη ην
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«Ζ ππνζηαζηνπνίεζε, κε έλαλ πνιχ απιφ νξηζκφ, είλαη λα ζεσξεί θαλείο κηα ηδέα σο ππόζηαζε, σο
έρνπζα αληηθεηκεληθή χπαξμε, ππφ κηα έλλνηα αλάινγε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα πιηθά φληα
ζεσξνχληαη ππνζηάζεηο, ή φληα κε αληηθεηκεληθή χπαξμε» (απφ ην Κ. Γνμηάδεο, «Ο Foucault… ό.π,
ζ ε ι . 30).
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θαλνληζηηθφ πξφηππν, θαη ζπλεπψο κε ηελ επξχηεξε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηηο
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαδηθαζίεο. Δλψ, ινηπφλ, ηα ππνθείκελα
γέλληνπληαη θέξνληαο θάπνην βηνινγηθφ θ χ ι ν , ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδνληαη ζε
απηφ, δειαδή ν αλδξηζκφο ή ε ζειπθφηεηα, ζπληζηνχλ θνηλσληθή θαηαζθεπή. Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη ηδηφηεηεο απηέο δελ εγγξάθνληαη ζε έλα ζψκα, ην νπνίν θέξεη εμ
αξρήο θάπνηα ππεξβαηηθή νπζία, α ι ι ά απνδίδνληαη ζε έλα βηνινγηθφ (πιηθφ) ζψκα,
ην νπνίν έρεη νξηζκέλα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ λνεκαηνδνηνχληαη θαη
εξκελεχνληαη θνηλσληθά. Τπφ απηή ηελ έλλνηα «ην ιεγφκελν βηνινγηθφ θ χ ι ν είλαη
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πάληνηε ήδε θνηλσληθφ».

Οη αληίζηνηρεο ηαμηλνκήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε

βάζε ηνπ θχινπ («άλδξεο» / «γπλαίθεο», «αλδξηζκφο» / «ζειπθφηεηα» θ.ιπ.)
ζπλδένληαη κε ηελ ζεηξά ηνπο κε άιιεο βαζηθέο αλαιπηηθέο θαηεγνξίεο, φπσο π.ρ.
απηέο ηνπ «ηδησηηθνχ» θαη ηνπ «δεκφζηνπ», νη νπνίεο έρνπλ ιεηηνπξγήζεη αθελφο σο
εμήγεζε

γηα ηνλ ππνηειή ξφιν ησλ γπλαηθψλ θαη αθεηέξνπ σο ηδενινγία πνπ

ζπγθξφηεζε ηνλ ξφιν απηφ. 221 Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ην πψο νξίδνληαη νη θαηεγνξίεο
«άλδξεο» θαη «γπλαίθεο» ζπλαξηάηαη επζέσο κε ηελ δηάξζξσζε ησλ ζρέζεσλ
εμνπζίαο, θαζψο νη θαηεγνξηνπνηήζεηο απηέο αληαλαθινχλ θαη αλαπαξάγνπλ ηελ
θπξίαξρε ηδενινγία. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ην θ χ ι ν ζπληζηά έλα πεδίν φπνπ
δηαδξακαηίδνληαη πνιιαπιέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη παηρλίδηα εμνπζίαο, ηα
νπνία παξάγνπλ αζχκκεηξεο θαη κε εμηζσηηθέο ζρέζεηο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή δηακεζνιαβεί θάζε φςε ηεο θνηλσληθήο δσήο θαζψο
νη ζρέζεηο απηέο δελ πθίζηαληαη απιψο ζε έλα αθεξεκέλν επίπεδν, α ι ι ά βξίζθνπλ
πιηθή έθθξαζε ζηηο εζσηεξηθεπκέλεο

ζσκαηηθέο πεηζαξρίεο ησλ

ππνθεηκέλσλ.

Δπνκέλσο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζιακβάλνπκε θαη εξκελεχνπκε ηελ θνηλσληθή
πξαγκαηηθφηεηα δελ αθνξά απιψο έλα ζεσξεηηθφ ηδενινγηθφ δηαθχβεπκα. Γηαπεξλά
ηηο θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο θαη είλαη κέζα απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο πνπ απνθηά πιηθή
ππφζηαζε θαη παγηψλεηαη σο αδηακθηζβήηεηε «αιήζεηα», ε νπνία κε ηνλ ηξφπν απηφ
«επηβεβαηψλεηαη» θαη ζηελ πξάμε. Καηά θάπνην ηξφπν, δειαδή, ε θαηαζθεπή θαη ε
εξκελεία ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο ιεηηνπξγεί σο απηνπξαγκαηνπνηνχκελε πξνθεηεία.
Απηφ ζεκαίλεη φηη «δελ ππάξρεη έκθπιε ηαπηφηεηα πίζσ απφ ηηο ζπλδειψζεηο ηνπ
θχινπ . ην θ χ ι ν επαιεζεχεηαη παξαζηαζηαθά απφ ηηο ίδηεο ηηο “εθδειψζεηο” πνπ

220

Α. Αζαλαζίνπ, «Δηζαγσγή», ζην Α. Αζαλαζίνπ (επηκέιεηα), Φεκηληζηηθή ζεσξία θαη πνιηηηζκηθή
θξηηηθή, Νήζνο, Αζήλα, 2006, ζ ε ι . 97.
221
L. Davidoff, «Regarding Some… ό.π.
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εθιακβάλνληαη σο απνηέιεζκά ηνπ». 222 Σν αλαηνκηθφ θχιν, επνκέλσο, «δελ είλαη
πάληνηε ε θχξηα πεγή ηαπηφηεηαο ηνπ θχινπ . ην θ χ ι ν θαηαζθεπάδεηαη θνηλσληθά θαη
εδξαηψλεηαη παξαζηαζηαθά, θπξίσο κέζα απφ ηελ ζεμνπαιηθή ηνπ ρξήζε θαη ηελ
επηηειεζηηθή ελζάξθσζε έκθπισλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ζεκάλζεσλ». 2 2 3
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώθηνά: «Κόνο η εμφάνιση δεν αρκεί! Τρειάζεται και η τεχνική! Τάρις, φινέτσα, κομψότης,
τσαχπινιά…»

Με ά ι ι α ιφγηα, ζπκπεξηθνξέο, πξαθηηθέο, επηινγέο πνπ ζπληζηνχλ απνηέιεζκα κηαο
ζπγθεθξηκέλεο

θνηλσληθνπνίεζεο

πνπ

απνζθνπεί

ζηελ

«ζσζηή»

έκθπιε

ελζσκάησζε, ζεσξνχληαη σο ηεθκήξηα πνπ έξρνληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ «εγγελή»
δηαθνξά.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Αζελά: «(…) Αιατί υπάρχουν και κάτι κομμωτήρια, αν έχεις ακουστά! …Αια τις γυναίκες!.»
Ιίλα: «Αιατί μου το λες αυτό;»
Ώθηνά: «Αιατί φαίνεται ότι το έχεις ξεχάσει»
Ιίλα: «Ξοιο, το κομμωτήριο;»
Ώθηνά: «Θαι το κομμωτήριο, και το ότι είσαι γυναίκα!.».

Απηή ε ξχζκηζε θαη νη πνηθίιεο κηθξνπεηζαξρίεο ηνπ ζψκαηνο κε ηε ζεηξά ηνπο,
νξίδνπλ επίζεο δηαθξηηνχο ρψξνπο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζην πιαίζην ησλ
νπνίσλ εθθξάδνληαη θαη παγηψλνληαη ηα έκθπια λνήκαηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην
ηδενιφγεκα ηεο «εγγελνχο» έκθπιεο ηαπηφηεηαο, αλ θαη ζπληζηά ππνζηαζηνπνίεζε,
παξάγεη πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα.
Σα έκθπια λνήκαηα ελζσκαηψλνληαη θαη απνδίδνληαη κέζα απφ ηελ ξχζκηζε
ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. κέζα απφ ηελ ελδπκαζία, ηελ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηηο ρεηξνλνκίεο
θ.ν.θ.). Καη είλαη κέζα απφ απηέο ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο κηθξνπεηζαξρίεο, απφ ηηο
νπνίεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πψο έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ηα
θαλνληζηηθά πξφηππα έκθπιεο ζσκαηηθφηεηαο. Δπνκέλσο, ε ζπγθξφηεζε ηνπ
ιεγφκελνπ θνηλσληθνχ θχινπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πεηζαξρηθέο
πξαθηηθέο, νη νπνίεο παξάγνπλ έλα ζψκα πνπ ζηελ έθθξαζε θαη ηελ εκθάληζή ηνπ
είλαη δηαθξηηά έκθπιν, ππνδειψλνληαο «ηηο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ
θαζηεξψλεηαη πνιηηηζκηθά ην αλαληίξξεην ηεο θπζηθήο ζεκειίσζεο ηνπ θχινπ» 2 2 4 .

222

Ά. Απνζηνιίδνπ, «Καιεηδνζθνπηθά ζψκαηα: ε δηαζεμνπαιηθφηεηα θαη ε θαηαζθεπή ελαιιαθηηθήο
ζειπθφηεηαο ζηε ζχγρξνλε Διιάδα» ζην Μ. Μηραειίδνπ / Α. Υαιθηά, ό.π., ζ ε ι . 196, αληιψληαο απφ
ην J. Butler, Gender Trouble, ό.π., ζει.177.
223
Ά. Απνζηνιίδνπ, ό.π., ζ ε ι . 177.
224
Α. Αζαλαζίνπ, «Δηζαγσγή», ό.π., ζ ε ι . 97.
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Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε επηβνιή κίαο θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο θαη
αθξηβέζηεξα κηα εγγξαθή ησλ ζρέζεσλ θπξηαξρίαο ζην ζψκα. Πξφθεηηαη, κε ά ι ι α
ιφγηα, γηα κηα κηθξνθπζηθή ηεο εμνπζίαο, φπσο ζα έιεγε ν Foucault, ηελ νπνία
αλαπαξάγνπλ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα δηακέζνπ ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο πξαθηηθψλ.
Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, σζηφζν, φηη ν Foucault αληηκεησπίδεη ην ζψκα ζαλ λα ήηαλ
εληαίν, ιεο θαη δελ δηαθέξνπλ, δειαδή, νη εκπεηξίεο ηνπ ζψκαηνο ησλ αλδξψλ θαη ησλ
γπλαηθψλ θαη ζαλ νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο λα ζρεηίδνληαλ θαηά ηξφπν παλνκνηφηππν
κε ηνπο ζεζκνχο ηεο ζχγρξνλεο δσήο. 225 Σείλνληαο λα ηαπηίδεη ηελ επηβνιή
πεηζαξρηθήο εμνπζίαο ζην ζψκα απνθιεηζηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ
ζεζκψλ φπσο ην ζρνιείν, ην εξγνζηάζην ή ηελ θπιαθή, παξαγλσξίδεη ηελ χπαξμε θαη
ηελ ηζρχ άιισλ, άηππσλ κνξθψλ άζθεζεο εμνπζίαο. Έηζη, αλ θαη νη γπλαίθεο, φπσο
θαη νη άλδξεο, ππφθεηληαη ζαθψο ζηηο πεηζαξρηθέο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο ν ίδηνο
πεξηγξάθεη, παξαβιέπεη ηηο πξαθηηθέο εθείλεο

πνπ

παξάγνπλ

έλαλ

ηχπν

ελζσκάησζεο, ν νπνίνο είλαη απνθιεηζηηθά ζειπθφο. Οη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο
ελζσκάησζεο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο έκθπιεο δηαθνξέο
αλαθνξηθά κε ηηο ρεηξνλνκίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο θηλήζεηο θαη γεληθά ηελ δηαρείξηζε ηνπ
ζψκαηνο. 226
Ζ δηαδηθαζία απηή ηεο εκθπινπνίεζεο (engenderment)227 ηνπ ζψκαηνο
πεξηιακβάλεη (i) ηηο πξαθηηθέο εθείλεο πνπ απνζθνπνχλ λα παξαγάγνπλ έλα ζψκα
πνπ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο θαη δηάπιαζε,
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώθηνά: «Ρην είδες αυτή την προκομμένη που ήρθε στο γραφείο. Κόνη σου είπες πως ήταν
σαν φιγουρίνι!»

225

S. L. Barkty, “Foucault, Femininity… ό.π., ζ ε ι . 63. Σν ίδην ηζρχεη βεβαίσο θαη ζε ζρέζε κε άιιεο
θαηεγνξηνπνηήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ηεξαξρηθά φπσο ε θπιή ή ε θνηλσληθή ηάμε, απιψο ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζα επηθεληξσζψ πξσηίζησο ζην δήηεκα ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο.
226
ε έλα ζχλνιν πεξηζζφηεξσλ απφ 2000 θσηνγξαθηψλ ηεο Γεξκαλίδαο θσηνγξάθνπ Marianne Wex
(πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ ηξαβήρηεθαλ απζφξκεηα: ζηνλ δξφκν, ζε ζηάζεηο ιεσθνξείσλ θιπ) παξαηεξεί
θαλείο πσο νη γπλαίθεο ζπλεζίδνπλ λα θαηαιακβάλνπλ ηνλ ιηγφηεξν δπλαηφ ρψξν (ι.ρ. θάζνληαη κε ηα
πέικαηα ελσκέλα ε ζηξάκκελα πξνο ηα κέζα, ηα ρέξηα δηπισκέλα θαη αθνπκπηζκέλα ζηα πφδηα, νη
αγθψλεο θνληά ζην ζψκα θνθ) ζε αληίζεζε κε ηνπο άλδξεο νη νπνίνη απιψλνληαη, θαηαιακβάλνληαο
ηνλ κέγηζην δπλαηφ ρψξν. Αληίζηνηρα ν δηαζθειηζκφο ησλ γπλαηθψλ (θαηά αλαινγία κε ην χςνο ηνπο),
είλαη ζαθψο πην πεξηνξηζκέλνο απφ εθείλνλ ησλ αλδξψλ, ελψ πεξηνξίδεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ ε
ελδπκαζία (ςεινηάθνπλεο γφβεο, ζηελέο θνχζηεο θιπ) ην επηβάιιεη (S. L. Barkty, ό.π., ζ ε ι . 67).
227
Γηα ηηο δηαδηθαζίεο εκθπινπνίεζεο ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο βι. ελδεηθηηθά: S. L. Barkty, Femininity
and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression, Routledge, Λνλδίλν, 1997, Paula
Black, “Discipline and Pleasure: The Uneasy Relationship Between Feminism and the Beauty
Industry”, ζην J. Hollows / R. Moseley (επηκέιεηα), Feminism in Popular Culture, Berg, Ομθφξδε /
Νέα Τφξθε, 2006.
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(ii) ηηο πξαθηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζην λα εθκαηεχζνπλ απφ ην ζψκα έλα ζπγθεθξηκέλν
ξεπεξηφξην ρεηξνλνκηψλ, ζηάζεσλ θαη θηλήζεσλ
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Αζελά: « ηάζνπ ιίγν πηθάληηθα! Λίγν θνκςά! Βάι ην „λα πφδη πάλσ ζη ά ι ι ν ! (…) Πάξε
ηψξα έλαλ αέξα! Γείμε ιίγε ράξε! Λίγε πξνθιεηηθφηεηα…»

θαη ηέινο, (iii) ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ έθζεζε ηνπ ζψκαηνο σο επηθάλεηαο,
πάλσ ζηελ νπνία εγγξάθνληαη νξαηά ηα ζεκεία ηεο έκθπιεο δηαθνξάο.228
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Αζελά: «Απηφ είλαη θνπζηάλη! Να ζε δεη κ απηφ ν ιεγάκελνο, λα ηνπ βγνπλ ηα κάηηα
αλάπνδα!»

Γηα λα αληεπεμέιζνπλ νη γπλαίθεο ζε απηά ηα θξηηήξηα ζα πξέπεη νη θηλήζεηο,
νη ρεηξνλνκίεο

θαη νη ζηάζεηο ηνπ ζψκαηνο «φρη κφλν λα θαηαδεηθλχνπλ

απηνζπγθξάηεζε θαη πεξηνξηζκφ, α ι ι ά θαη ράξε, θαζψο θαη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
ηχπνπ εξσηηζκφ, κεηξηαζκέλνπ απφ αηδψ».229
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώθηνά: «Ξάλι τα ίδια; Ξώς κάθισες έτσι;»
Ιίλα: «Άσε με τώρα… Γγώ είμαι στεναχωρημένη τώρα!»
Αζελά: «Καη γη απηφ έραζεο φιε ζνπ ηελ θνκςφηεηα θαη ηε ράξε!»
Λίια: «Ααα, δελ κπνξψ λα ζηελαρσξηέκαη ραξηησκέλα!»

Απαηηείηαη, γηα παξάδεηγκα, ε επηβνιή πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ πεηζαξρηψλ ηνπ ζψκαηνο
πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πξαθηηθψλ, κέρξη θαη
ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα φπσο ι.ρ. ην πεξπάηεκα, ην ζθχςηκν, αθφκε θαη ηνλ
«ζσζηφ» ηξφπν λα κπαίλεη θαη λα βγαίλεη θαλείο (νξζφηεξα, θακία) απφ ην
απηνθίλεην έηζη, ψζηε λα επηδεηθλχεηαη ην γπλαηθείν ζψκα, δίρσο σζηφζν θάηη ηέηνην
λα νδεγήζεη ζε «άπξεπε» έθζεζή ηνπ. Ζ ιεπηνκεξέζηαηε πεηζαξρία ηεο παξνπζίαο
ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν, δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ξχζκηζε ησλ θηλήζεσλ θαη ηεο
εκθάληζεο ηνπ ζψκαηνο, α ι ι ά επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ν
έιεγρνο ηνπ βιέκκαηνο ή ε πξνζαξκνγή ηεο νκηιίαο, ηφζν σο πξνο ηνλ ηξφπν,
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Αζελά: «Κα πως μιλάς έτσι βαριά πουλάκι μου; Γδώ μάθημα κάνουμε! Θομψά!
Ταριτωμένα!»
φ ζ ν θαη σ ο π ξ ν ο ην πεξηερφκελν.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ιίλα: «Θαι τώρα τι λέμε; Ρι λέμε τώρα;»

S. L. Barkty, ό.π., ζ ε ι . 63-64.
S. L. Barkty, ό.π., ζ ε ι . 67.
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Αζελά: «Ο,ηηδήπνηε εθηφο απφ ηζηκέληα. Μφδα, θνπο-θνπο, θνπκ-θαλ, ράιη-γθάιη…»

ε απηφ ην πιαίζην, ην πξφηππν ηεο ηδαληθά ζειπθήο γπλαίθαο δελ ζα πξέπεη πνηέ λα
πξνδίδεη ζεκεία ραξαθηήξα, γλψζεο θαη εκπεηξίαο, ηα νπνία ηφζν ζαπκάδνπκε ζηνπο
άληξεο.230 Σν γπλαηθείν πξφζσπν είλαη πξνηηκφηεξν λα παξακέλεη αηζαιάθσην απφ
ηα ζεκάδηα πνπ αθήλνπλ ν ρξφλνο, νη εκπεηξίεο θαη ε βαζεηά πεξηζπιινγή.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ιίλα: «Βύσκολος ο ρόλος της γυναίκας! (…) Βύσκολος και σαχλός…»
Αζελά: «Ααα… Πξνπαληφο δελ ζ έ ι σ θηινζνθίεο!»

Δπηπιένλ, είλαη θαλεξφ φηη ε δπλαηφηεηα αλαπαξαγσγήο ησλ θπξίαξρσλ
πξνηχπσλ ζειπθφηεηαο είλαη θαη ηαμηθά πξνζδηνξηζκέλε θαζψο νη ηερληθέο
θαηαζθεπήο ηνπ «ζειπθνχ» ζψκαηνο πξνυπνζέηνπλ κηα δηφινπ επθαηαθξφλεηε
επέλδπζε ζε ρξφλν:
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνο: «Ιοιπόν Ξεπούλα, πήγαινε τώρα στον κύριο Ρζακ, γιατί σε περιμένει. Ρου „πες δυο
λεπτά να αλλάξεις φουστάνι και έχεις κάνει μια ώρα!»
Ξέπη: «Μέρει ότι όταν πρόκειται να αλλάξω φουστάνι, τα δύο λεπτά γίνονται σαράντα δύο!
Ή μήπως η δική σου έρχεται γρηγορότερα;»
θαη ζ ε ρ ξ ή κ α .
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)
Ώννούλα: «Ώύριο (…) ο Ράκης (…) θέλει να με πάρει μαζί του στο Θιάτο για να γνωρίσω
τα αδέρφια του που μένουνε εκεί.(…) Ζ α „θελα λοιπόν να σας παρακαλέσω αν θα
μπορούσατε να μου δανείσετε για μια μέρα, για αύριο δηλαδή, κανένα από τα
φουστάνια σας, τα παραπεταμένα σας, και „γω, κυρία Οένα μου, θα το προσέχω
σαν τα μάτια μου! (..) Θαι, δηλαδή αν γίνεται, και καμιά τσάντα και καμιά
ζώνη…»

Παξαηεξνχκε φηη δελ αξθεί νη γπλαίθεο λα θαηέρνπλ εηδηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα θπξίαξρα πξφηππα ζειπθφηεηαο. Απαηηείηαη θαη
κηα νιφθιεξε γθάκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζνπλ ζηελ
εηθφλα απηή.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Αζελά: «Να ηελ ζνπινππψζνπκε ιηγάθη! Να ηελ πάκε ζε κηα κνδίζηξα, ζ

έλα

θνκκσηήξην…»

Πίζσ απφ ηε κάζθα ηεο ζεαηφηεηαο απνθαιχπηεηαη, ινηπφλ, κηα πνιπζχλζεηε
πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία κεηαθξάδεηαη κε θνηλσληθνχο θαη ηαμηθνχο φξνπο. Καηά
απηφ ηνλ ηξφπν, ε έκθπιε δηαθνξά γίλεηαη επηπιένλ «δήηεκα θαηαλνκήο ηεο
230

S. L. Barkty, ό.π., ζ ε ι . 73.
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εξγαζίαο, δηαθνξψλ θαη δηρνηνκήζεσλ πνπ δελ έρνπλ εηθφλα, νχηε κνξθή. Οη αζέαηεο
γπλαίθεο» ζην ζπίηη ή ζε άιιεο θαηψηεξεο θνηλσληθά εξγαζίεο φπσο π.ρ. ζηα
εξγνζηάζηα «είλαη άκνξθεο θαη κε παξνπζηάζηκεο».

231

Γελ έρνπλ ηα νηθνλνκηθά κέζα

θαη ζπρλά νχηε ηνλ ρξφλν, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πιηθέο απαηηήζεηο ηεο
ζειπθφηεηαο (ξνχρα, θαιιπληηθά, θνκκσηήξηα θ.ν.θ), ηα νπνία ζε κία ζεμηζηηθή
θνηλσλία απνηεινχλ πξνυπφζεζε ζεαηφηεηαο θαη αλαγλψξηζεο γηα θάζε επηκέξνπο
γπλαίθα.

Έηζη, ε

αδπλακία ησλ

νηθνλνκηθά

αζζελέζηεξσλ

γπλαηθψλ

λα

αληεπεμέιζνπλ ζηηο θπξίαξρεο επηηαγέο ηεο ζειπθφηεηαο, πέξα απφ ηελ αίζζεζε
πξνζσπηθήο απνηπρίαο πνπ πξνθαιεί, κεηαθξάδεηαη θαη κε νηθνλνκηθνχο φξνπο,
θαζψο ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηα πξφηππα απηά ζπληζηά γλσζηφ δείθηε νηθνλνκηθήο
θηλεηηθφηεηαο.232
Δίδακε, ινηπφλ, φηη ε παξαγσγή «πεηζήλησλ (γπλαηθείσλ) ζσκάησλ» απαηηεί
ηελ άζθεζε κηαο δηαξθνχο εμνπζίαο ζηελ ίδηα ηελ δηαδηθαζία ηεο θάζε ζσκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη απιψο ζην απνηέιεζκά ηεο απηή ε «κηθξνθπζηθή ηεο
εμνπζίαο» δηαηξεί θαη δηαρσξίδεη ηνλ ρξφλν, ηνλ ρψξν θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ
ζψκαηνο, 233

κέζα

απφ πνηθίιεο

δξαζηεξηφηεηεο, επίπνλεο, ρξνλνβφξεο

θαη

νηθνλνκηθά επαρζείο. Παξφια απηά, έλα φκνξθν ή ζεμνπαιηθά ειθπζηηθφ ζψκα
κπνξεί λα πξνζειθχζεη ηνλ ζαπκαζκφ, ειάρηζην φκσο ζεβαζκφ θαη ζπαλίσο
πξαγκαηηθή θνηλσληθή ηζρχ.234 Δπηπιένλ, ε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ πνηθίισλ πεηζαξρηψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ «ζειπθνχ» ζψκαηνο
δελ ηπγράλεη θακίαο αλαγλψξηζεο σο θάηη ην ζεκαληηθφ. Παξά ηελ δηαξθή θνηλσληθή
πίεζε πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαηά θαλφλα
ριεπάδνληαη γηα ην ελδηαθέξνλ πνπ δείρλνπλ γηα δεηήκαηα ηφζν «αζήκαληα» φπσο
είλαη ε κφδα θαη ηα είδε θαιισπηζκνχ.

235

(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώλέκος: «Λομίζεις ότι είναι από αυτά τα γυναικάκια που ξεφυλλίζουν όλη μέρα φιγουρίνια;»
Έηζη, απφ ηε κία πιεπξά νη γπλαίθεο ηνπνζεηνχληαη ζε κηα ζέζε πεξηνξηζκνχ θαη
νξηνζέηεζεο δηακέζνπ ησλ πξαθηηθψλ απηψλ, θαη απφ ηελ ά ι ι ε θαηαδηθάδνληαη πνπ

231

L. Mulvey / Me Cabe, Colin, «Εικόνες Γυναικών, Εικόνες Σεξουαλικότητας: Μερικές Ταινίες του
Ζ. Λ. Γκοντάρ» στο Οπτικές και άλλες απολαύσεις, Παπαζήσης, Αθήνα χ.χ., σελ. 115.
232
S. L. Barkty, “Foucault, Femininity... ό.π., σελ. 71.
233
S. L. Barkty, “Foucault, Femininity... ό.π., σελ. 62.
2Μ
Στο ίδιο, σελ. 73.
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θαηαιακβάλνπλ απηή ηελ ζέζε. 2 3 6
ηερλνινγίεο

αλ λα κελ έθηαλε απηφ, ην γεγνλφο φηη νη

ηεο ζειπθφηεηαο πξνβάιινληαη σο αλαγθαίεο, θαηαδεηθλχεη φηη

νπζηαζηηθά ζεκειηψλνληαη ζηελ παξαδνρή φηη ην γπλαηθείν ζψκα είλαη εγγελψο
ειαηησκαηηθφ θαη, σο εθ ηνχηνπ, επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή βειηησηηθψλ πξαθηηθψλ.237
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώθηνά: «Ώα, δεν μου λες, τι γίνεται; Ώυτόν (ηνλ Αιέθν) τον βλέπεις συχνά;»
Ιίλα: «Ώ μπα… Ρον αποφεύγω.»
(…)
Ώθηνά: «Έτσι μπράβο. Θαλύτερα, καλύτερα. Θράτα τον σε απόσταση, ώσπου να
σουλουπωθείς λιγάκι…»

κσο, απηή ε δηαπίζησζε επηδέρεηαη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, δηφηη κε ηνλ λα κελ
απνδίδνπκε ηε δένπζα ζεκαζία ζηελ πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο, θηλδπλεχνπκε
λα πηνζεηήζνπκε άθξηηα ηελ παηξηαξρηθή νπηηθή ηεο πεξηθξφλεζεο σο πξνο θαζεηί ην
«γπλαηθείν», νπηηθή πνπ αγλνεί παξαδεηγκαηηθά ηηο ππάξρνπζεο ζρέζεηο εμνπζίαο,
αλαπαξάγνληαο έηζη εμ νξηζκνχ ηελ γπλαηθεία ππνηέιεηα.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώθηνά: «Ώυτό είναι το φουστάνι που θα ράψεις!»
Λίια: «Γε, να μη φτάσουμε (…) και σ αυτές τις γελοιότητες, τώρα…» (δείρλνληαο πψο ζα
ήηαλ ην θφςηκν ηνπ ηδηαίηεξα απνθαιππηηθνχ ληεθνιηέ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
θνξέκαηνο)
Αζελά: «Κα αυτές οι γελοιότητες είναι που συναρπάζουν τους άνδρες.!»

Ζ άξλεζε ηεο Λίιαο απνξξέεη κελ απφ ηελ απφξξηςε εθείλεο ηεο αληίιεςεο γηα ηε
ζειπθφηεηα, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ αληηθεηκελνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο
θαη ηελ πιήξε πξνζαξκνγή ζηηο επηηαγέο ηεο αλδξηθήο επηζπκίαο, φκσο ε
ζπγθεθξηκέλε π ξ φ ζ ι ε ς ε ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ γπλαηθείνπ εαπηνχ ελέρεη θαη
ηελ παξαδνρή φηη νπνηαδήπνηε επηδίσμε θαιισπηζκνχ έρεη θαη αλάγθε σο ζεκείν
αλαθνξάο απνθιεηζηηθά ηνπο άλδξεο. Δπνκέλσο, αλ θαη ε Λίια αξλείηαη λα
ππνβηβάζεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε αληηθείκελν ησλ αλδξηθψλ θαληαζηψζεσλ θαη ππφ απηή
ηελ έλλνηα αληηζηέθεηαη, ηξφπνλ ηηλά, ζηνλ παηξηαξρηθφ ιφγν, ηειηθά πηνζεηεί κηα
ζπιινγηζηηθή, ε νπνία ηελ νδεγεί πίζσ ζηελ γπλαηθεία ππνηέιεηα θαη ηελ ππνηαγή
ζηελ παηξηαξρηθή ηάμε, επεηδή ζην ζπγθεθξηκέλν ζπκθξαδφκελν δελ κπνξεί λα
λνεζεί θαλ ε θξηηηθή δηάζηαζε κηαο απειεπζεξσκέλεο απηφλνκεο γπλαηθείαο

236

T. Modleski, The Women Who Knew Too Much (2 n d edition), Routledge, Νέα Τφξθε / Λνλδίλν,
2005, ζ ε ι . 73
237
S. L. Barkty, “Foucault, Femininity… ό.π., ζ ε ι . 71.

- 174 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

ζεμνπαιηθφηεηαο, ε νπνία λα ακθηζβεηεί ηελ θαηαζηνιή ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθήο
επηζπκίαο θαη έθθξαζεο.
ε απηή ηε βάζε, απελαληίαο, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα επαλαμηνινγήζεη
θαη λα απνδψζεη θαλείο ηελ δένπζα πξνζνρή ζηε γπλαηθεία εκπεηξία έηζη, φπσο
δηακνξθψλεηαη κέζα ζην παηξηαξρηθφ πιαίζην, αληί λα ηελ ππνβάιεη ζε θξηηηθή απφ
ζέζε ηζρχνο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, νη θηικηθέο αλαπαξαζηάζεηο γχξσ απφ ηελ
γπλαηθεία ελαζρφιεζε κε ηελ εκθάληζε θαη ηε κφδα, αληί λα αμηνινγνχληαη σο
παζεηηθή

πξνζαξκνγή

ζηηο

παηξηαξρηθέο

επηηαγέο,

είλαη

πην

γφληκν

λα

πξνζιακβάλνληαη σο ζεκαίλνλ ηεο γπλαηθείαο επηζπκίαο θαη σο κεηαθνξά γηα ηελ
έληαζε πνπ πξνθαιεί ε έληαμή ηνπο ζηηο παηξηαξρηθέο δνκέο. 238 Κάησ απφ απηφ ην
πξίζκα θαινχκαζηε λα αλαγλψζνπκε ηε κφδα θαη ηηο ζπλαθείο πξαθηηθέο
πεξηζζφηεξν σο «ξσγκή», παξά σο απφδεημε γηα ηελ «πξαγκαηηθή» ζέζε ησλ
γπλαηθψλ ζηελ παηξηαξρία.
Σν πξφβιεκα, σζηφζν, είλαη φηη ε απνπζία κηαο επίζεκεο ζεζκηθήο εμνπζίαο
πνπ λα αλαπαξάγεη ηελ έκθπιε δηαθνξά, ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη φιεο απηέο
νη πξαθηηθέο απνηεινχλ πεηζαξρίεο ηηο νπνίεο νη ίδηεο νη γπλαίθεο επηβάιινπλ ζηνλ
εαπηφ ηνπο, έρεη ζπρλά σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ε ιαλζαζκέλε εληχπσζε (i)
είηε φηη ε θαηαζθεπή ηεο ζειπθφηεηαο είλαη απνηέιεζκα απφιπηα ειεχζεξεο
βνχιεζεο, (ii) είηε φηη είλαη θαζνξηζκέλε απφ ηε θχζε. 2 3 9
Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε απηέο ηηο άηππεο κνξθέο εμνπζίαο θαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο ζπληεινχλ ζηελ επηβνιή έκθπιεο ηαπηφηεηαο, ζα πξέπεη λα
ιάβνπκε ππφςε ηηο πνηθίιεο εθθάλζεηο ηεο έλλνηαο ηεο «πεηζαξρίαο». Έηζη, απφ ηελ
κηα πιεπξά ε πεηζαξρία ελλνηνινγείηαη σο ην απνηέιεζκα επηβνιήο πάλσ ζηα
ππνθείκελα (ππό-θείκελα ηεο πεηζαξρηθήο εμνπζίαο) κε ηελ κνξθή ελφο ηεξαξρηθνχ
θαη αζχκκεηξνπ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο. Απφ ηελ ά ι ι ε κεξηά, φκσο, ε πεηζαξρία
κπνξεί λα είλαη θαη νηθηνζειήο (γηα παξάδεηγκα ν αζθεηηζκφο ή ν πξσηαζιεηηζκφο
απαηηνχλ απζηεξή πεηζαξρία, ε νπνία, σζηφζν, δελ είλαη επηβεβιεκέλε απφ θάπνηνλ
ά ι ι ν ) . Τπφ απηή ηελ έλλνηα ε ιεηηνπξγία ηεο πεηζαξρίαο λα είλαη δηηηή. Γηα
παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη θάπνηνο θαηαηάζζεηαη ζηνλ ζηξαηφ σο εζεινληήο δελ
αλαηξεί ην γεγνλφο φηη ν ζηξαηφο εμαθνινπζεί λα ζπληζηά πεηζαξρηθφ κεραληζκφ
επηβνιήο θαη θαζππφηαμεο γηα φια ηα κέιε ηνπ, επνκέλσο θαη γηα ηνλ ίδην.240

T. Modleski, The Women… ό.π., ζει. 73.
S. L. Barkty, “Foucault, Femininity… ό.π., ζει. 75.
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Ζ ζσκαηηθή πεηζαξρία ηεο ζειπθφηεηαο παξνπζηάδεη ηνλ δηηηφ απηφ
ραξαθηήξα. Απφ ηελ κηα πιεπξά ε απνδνρή ησλ επηηαγψλ ηεο κφδαο, ησλ πξνηχπσλ
νκνξθηάο θαη ε ζπγθξφηεζε ελφο νξηζκέλνπ ηχπνπ «ζειπθφηεηαο» δελ είλαη ηππηθά
επηβεβιεκέλεο έμσζελ, θαη κάιηζηα ζπληζηνχλ δηαδηθαζίεο απφ ηηο νπνίεο ηα
ππνθείκελα αλακθίβνια αληινχλ θάπνηα επραξίζηεζε. 2 4 1 Απφ ηελ ά ι ι ε πιεπξά,
φκσο, ζηνλ βαζκφ πνπ νη πεηζαξρηθέο πξαθηηθέο ηεο ζειπθφηεηαο παξάγνπλ έλα
ζψκα ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηνλ ππνηειή ξφιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ βιέκκαηνο
θαη ηεο επηζπκίαο, ζα πξέπεη λα ηδσζνχλ επξχηεξα, σο κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ
αλαπαξάγεη ζρέζεηο ππνηέιεηαο θαη ππνηαγήο. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο
παηξηαξρηθήο θνπιηνχξαο ην (ππνζεηηθφ) παλνπηηθφ βιέκκα ελφο «εηδήκνλα», γέλνπο
αξζεληθνχ θαηνηθεί κφληκα ζηελ ζ θ έ ς ε ησλ πεξηζζφηεξσλ γπλαηθψλ, νη νπνίεο
ζπληζηνχλ αηέξκνλν αληηθείκελν ηεο επηηήξεζεο θαη ηεο θξηηηθήο ηνπ. Καηά
ζπλέπεηα, νη γπλαίθεο βηψλνπλ ην ζψκα ηνπο ζχκθσλα κε ην πψο απηφ γίλεηαη
αληηιεπηφ απφ θάπνηνλ άιινλ, ηνλ αλψλπκν παηξηαξρηθφ Ά ι ι ν . 2 4 2
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Αζελά: «Να, εζείο φινη ζην γξαθείν ηελ βιέπαηε ζαλ δηεπζπληή, ζαλ άλδξα… Καη ηελ έπηαζε
θη απηή έλαο παληθφο (…) φηη δελ είλαη γπλαίθα, φηη δελ αξέζεη, φηη δελ γνεηεχεη…»

Απηή ε αλσλπκία θαη ε δηαζπνξά ηεο εμνπζίαο πνπ παξάγεη ηελ ηεξαξρηθή θαη
αζχκκεηξε έκθπιε δηαθνξά έρεη επξχηεξεο ζπλέπεηεο γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ
αλαπαξαγσγή ηεο γπλαηθείαο ππνηέιεηαο. Ζ εζσηεξίθεπζε ησλ έκθπισλ ξφισλ, ε
νπνία ζεκειηψλεηαη ζηελ π ξ φ ζ ι ε ς ε ηεο ζειπθφηεηαο σο θάηη θπζηθνχ θαη
δεδνκέλνπ, έρεη σο απνηέιεζκα ην ππνθείκελν λα απνδέρεηαη ηελ θνηλσληθά
πξνζδνθψκελε ηαπηφηεηα, δίρσο λα αληηιακβάλεηαη φηη απηή είλαη ξεπζηή θαη ππφ
ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε, ζεσξψληαο απελαληίαο φηη απαληά –πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν
ηθαλνπνηεηηθά- ζε κηα «εγγελή» πξνδηάζεζε. Ζ πεπνίζεζε απηή είλαη ηφζν ηζρπξή,
ψζηε λα ιεηηνπξγεί ζπλαξζξσηηθά γηα ηα πνηθίια εηεξφθιεηα ζηνηρεία, ηα νπνία
θαιείηαη λα ζπκπεξηιάβεη ζην πιαίζην κίαο θαη κνλαδηθήο ηαπηφηεηαο, ηελ νπνία
βηψλεη κελ αληηθαηηθά φηαλ ζηελ πξάμε ζπγθξνχνληαη θάπνηνη ξφινη,
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ιίλα: «Έτσι που μου φέρονται, αισθάνομαι ώρες ώρες σαν να μου φυτρώνει εδώ πέρα
ένα…» (κε παξάπνλν)
Ώθηνά: «Ρι πράγμα;»
Ιίλα: «Ένα μούσι… Παν αυτά που είχαν οι παλιοί καθηγητές.» (κε ηφλν θιαςηάξηθν)

Στο ίδιο, σελ. 72.
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ηνπο νπνίνπο ζπεχδεη φκσο λα ζπκβηβάζεη, ψζηε λα γεθπξψζεη ηηο ξσγκέο πνπ
απεηινχλ ηελ ζπλεθηηθφηεηά ηεο, θαζψο βηψλεη ηελ αζπλέρεηα απηή σο πξνζσπηθή
απνηπρία.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ιίλα: «Ξως σου φαίνομαι; Ξως σου φαίνομαι;» (θηιάξεζθα)
Ώθηνά: «Κμμ, άρχισες να θυμίζεις κάπως γυναίκα.»
Λίια: «Μφλν θάπσο; Δε, ηη θάλνπκε, ηη θάλνπκε ηψξα;»

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, φζν πην πηζηή είλαη ε εξκελεία ησλ θνηλσληθά πξνζδνθψκελσλ
ξφισλ κέζα απφ ηελ απνδνρή ησλ θπξίαξρσλ πξνηχπσλ, ηφζν πεξηζζφηεξν ην άηνκν
αηζζάλεηαη φηη ζπγθξνηεί ηνλ εαπηφ ηνπ σο εληαία θαη ζπλεθηηθή ηαπηφηεηα.
Οπζηαζηηθά, δειαδή, κηα θνηλσληθά πξνθαζνξηζκέλε «ππνθεηκεληθφηεηα» έξρεηαη λα
ππνθαηαζηήζεη ηελ αηνκηθή δξάζε θαη επηινγή ηνπ ππνθεηκέλνπ, εμαζθαιίδνληαο
θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θπξίαξρνπ εγεκνληθνχ ιφγνπ θαη
ηελ δηαηψληζε ησλ ηεξαξρηθψλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ απηφο πξνυπνζέηεη.
Δπηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα αγλνήζνπκε θαη ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ
αλδξψλ ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. Γηα παξάδεηγκα, «νη άληξεο ζηα
δεπγάξηα θπξηνιεθηηθά νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο νπνπδήπνηε πεγαίλνπλ: πξνρσξψληαο
ζηνλ δξφκν, ζηξίβνληαο ζηε γσλία, κπαίλνληαο ζην αζαλζέξ ή δηαζρίδνληαο ην
θαηψθιη ηεο πφξηαο, θαζίδνληάο ηηο ζηελ ζέζε ηνπο ζην δείπλν ή πεξηθέξνληάο ηεο
ζηελ πίζηα ηνπ ρνξνχ». Πξφθεηηαη γηα κηα θαζνδήγεζε «ειαθξηά θαη δηαθξηηηθή,
σζηφζν φκσο απνθαζηζηηθή, φκνηα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη πεξηζζφηεξνη ηθαλνί
ηππείο θαζνδεγνχλ ηα άξηζηα εθπαηδεπκέλα άινγά ηνπο».243 Μέζα απφ απηή ηε
δηαδηθαζία ην γπλαηθείν ζψκα ζπγθξνηείηαη έηζη, ψζηε λα επηβεβαηψλνληαη ηα
γλσξίζκαηα εθείλα ηα νπνία επηβάιινληαη θνηλσληθά ζηηο γπλαίθεο, πνπ θέξνληαη λα
είλαη επαίζζεηεο, αδχλακεο θαη ρξήδνπζεο πξνζηαζίαο. Δπνκέλσο, πξνβάιιεηαη σο
επηζπκεηφ θαη έλα ζσκαηηθφ πξφηππν, ην νπνίν κέζα απφ ηελ παζεηηθφηεηα θαη ηελ
αδπλακία ηνπ επηβεβαηψλεη ηελ αλδξηθή θπξηαξρία. Ζ εγεκνληθή απηή αηζζεηηθή ηεο
ζειπθφηεηαο πνπ πξνβάιιεη σο πξφηππν έλα ζψκα εχζξαπζην, ζπρλά ιηπνβαξέο θαη
δίρσο θαζφινπ κπτθή δχλακε, παξαηεξεί ε Bartky, παξάγεη γπλαηθεία ζψκαηα ηα
νπνία δελ είλαη ηθαλά λα πξνβάινπλ θακία αληίζηαζε ζηε θπζηθή βία, θαη, φπσο φινη
γλσξίδνπκε, ε θαθνπνίεζε ησλ γπλαηθψλ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε.244

Henley, ό.π., αλαθεξφκελν ζην S. L. Barkty, ό.π., ζ ε ι . 68.
S. L. Barkty, “Foucault, Femininity… ό.π., ζ ε ι . 72.
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Απελαληίαο, ε έληνλε κπτθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε ρξήζε ζσκαηηθήο βίαο
απνδίδεηαη δηθαησκαηηθά ζην αλδξηθφ θ χ ι ν , ελψ γπλαίθεο πνπ πηνζεηνχλ αλάινγεο
ζπκπεξηθνξέο

ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε

ζειπθφηεηαο θαη απαμηψλνληαη

θνηλσληθά.
(απφ ηελ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν)
Σλωράς: «Γε…, Ξαπασταύρου! Ώλεξίου! Ρι είναι αυτά; Βεν ντρέπεστε λίγο; Γπιτρέπεται
τώρα πια εσείς, δεσποινίδες τελειόφοιτες να τσακωνόσαστε σαν τα αλητάκια; Ρι
έγινε, τέλος πάντων; Λτροπή σας!»

Άιισζηε, ε δπλαηφηεηα θαη ε ηθαλφηεηα ηεο επηβνιήο πάλσ ζηνπο άιινπο απνηειεί
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ εγεκνληθνχ αλδξηζκνχ. Ζ ρξήζε ηνπ εμαλαγθαζκνχ ή/θαη ηεο
βίαο απνηειεί έλα απφ ηα κέζα επηβνιήο ηεο εμνπζίαο θαη έλαλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο
δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ αλαπαξάγεηαη ζην δηελεθέο ε θνηλσληθή ηεξάξρεζε. Δίλαη,
ινηπφλ, θαλεξφ πσο ην λα παξαβιέπεη θαλείο ηηο ηδηαίηεξεο απηέο κνξθέο επηβνιήο
θαη εμνπζίαο πνπ θαζηζηνχλ έκθπιν ην γπλαηθείν ζψκα ζπλεπάγεηαη ηελ δηαηψληζε
ηνπ θαζεζηψηνο αληζφηεηαο θαη ππνηαγήο ζε βάξνο ησλ ππνθεηκέλσλ ζηα νπνία
επηβάιινληαη απηέο νη πεηζαξρίεο.
Ωζηφζν, παξαηεξνχκε φηη ελδνγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εγεκνληθνχ
αλδξηζκνχ δελ απνηειεί κφλν ε βία ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, α ι ι ά θαη ελαληίνλ ά ι ι σ λ
θπξηαξρνχκελσλ θνηλσληθψλ θαηεγνξηψλ, φπσο νη άλδξεο πνπ απνθιίλνπλ απφ ηα
πξνζδνθψκελα πξφηππα.245 Ο ηξειν-Μπξίιεο (Σα θίηξηλα γάληηα), πνπ πάζρεη απφ
θάπνηνπ είδνπο λνεηηθή πζηέξεζε, βιέπνπκε λα γίλεηαη ζπρλά αληηθείκελν
θαθνκεηαρείξηζεο. Αληηιακβαλφκαζηε, επνκέλσο, φηη παξφιν πνπ ε έλλνηα ηνπ
αλδξηζκνχ -ζε αληίζεζε κε απηήλ ηεο ζειπθφηεηαο- απνιακβάλεη ην ζηάηνπο ηεο
θπξίαξρεο «θαλνληθφηεηαο», απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη κφλν έλαο «αλδξηζκφο» ή
φηη φινη νη αλδξηζκνί είλαη ηζφηηκνη θαη ηζνδχλακνη. Παξάιιεια κε ηνλ θπξίαξρν
εγεκνληθφ αλδξηζκφ (πνπ ζπλήζσο επηβξαβεχεηαη ζην ηέινο απφ ηελ αθήγεζε)
ππάξρνπλ θαη άιιεο κνξθέο, νη νπνίεο ηπγράλνπλ ρακειφηεξνπ θχξνπο θαη εμνπζίαο
ζηε βάζε παξακέηξσλ φπσο ε θνηλσληθή ζέζε θαη ηάμε, ε θαηαγσγή, ν ζεμνπαιηθφο
πξνζαλαηνιηζκφο θ.ν.θ., θαη πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη παξεθθιίλνπζεο θαη
πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Απηή ε ηεξάξρεζε ησλ
πνηθίισλ εθθάλζεσλ αλδξηζκνχ πξνδίδεη φηη ε ζπγθξφηεζε θαη ηεο αλδξηθήο
ηαπηφηεηαο πεξηβάιιεηαη απφ απαηηήζεηο θαη πεξηνξηζκνχο, πνπ νξηνζεηνχλ ην ηη
ζεσξείηαη θνηλσληθά απνδεθηφ θαη αλακελφκελν, θαλεξψλνληαο ηνλ επηηειεζηηθφ ηεο
245

S. Hatty, ό.π., ζει. 181-182.
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ραξαθηήξα. Έηζη, δελ είλαη π.ρ. λνεηφ έλαο άληξαο λα πξνζηξέρεη γηα ην θαζεηί ζηελ
κακά ηνπ (βι. Σδαθ / Νύρηα Γάκνπ), νχηε θαη πξνβάιιεηαη σο πξφηππν αλδξηζκνχ
θάπνηνο ραξαθηήξαο ζαλ ηνλ Αλέζηε Σξηαληαθχιινπ (Νύρηα Γάκνπ), ν νπνίνο έρεη
κείλεη γεξνληνπαιίθαξν, ηξαπιίδεη, εκθαλίδεη δηάθνξα ηηθ θαη κηα ππνβφζθνπζα
ππνςία

ιαλζάλνπζαο νκνθπινθηιίαο. Δηδηθά θάησ

απφ ζπλζήθεο

έληνλσλ

θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ ε επηηειεζηηθφηεηα θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα νξαηή, θαη απηφ
δεκηνπξγεί ξσγκέο ζην ηδενιφγεκα ηεο «θαλνληθφηεηαο» πνπ απνδίδεηαη ζηελ έλλνηα
ηνπ «αλδξηζκνχ». Ζ θαηαζθεπή εηθφλσλ θαζψο θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ
γχξσ απφ ηνλ «αλδξηζκφ» ζπληζηά, ινηπφλ, κηα αέλαε πνιηηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία
πξνθχπηεη σο απάληεζε ζηελ θξίζε ηαπηφηεηαο πνπ απνξξέεη ππφ θαζεζηψο
θνηλσληθήο θξίζεο, θαη πξνθαιεί αιιαγέο ζηε έκθπιε ηάμε (gender order). 246 Έηζη,
αλ θαη ε θαηαζθεπή ηνπ αλδξηζκνχ δελ ππνβάιιεηαη ζηηο ιεπηνκεξείο πεηζαξρίεο
ελζσκάησζεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο «ζειπθφηεηαο», εμαθνινπζεί
λα είλαη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε θαη λα πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο
θαη δεμηφηεηεο. Με ά ι ι α ιφγηα, «ε ζπκβνιηθή ηνπνγξαθία ηνπ ζψκαηνο ζε θάζε
πνιηηηθφ ζρεκαηηζκφ

θέξεη

ζπγθεθξηκέλεο

ζεκάλζεηο»,

πάλσ

ζηηο

νπνίεο

απνηππψλνληαη «θνηλσληθνί θαλφλεο, λφξκεο θαη πεδία δηαπξαγκάηεπζεο πνιιαπιψλ
ηαπηίζεσλ» έηζη, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζε ζρέζε κε ηα θνηλσληθά θαζνξηζκέλα φξηα
κεηαμχ θαλνληθνχ θαη παξεθθιίλνληνο.247
(από την ταινία Νύχτα Γάμου)
Ρζακ: «(…) Ώμ, κι εσύ πολύ κουνιέσαι, εε;.»
Ξέπη: «Βεν φταίω εγώ! Κου „χει μείνει απ τη γυμναστική!»
(…)
Ρζακ: «Θαλά, λοιπόν, έκανα εγώ και το έσκαγα από το μάθημα της γυμναστικής. Ρο
σκέφτεσαι να μ έμενε κι εμένα κανένα κουσούρι και να κουνιόμουνα; χι, και να σ
έλεγα ότι είναι απ τη γυμναστική! Ζα με πίστευες;»»
Ξέπη: «Αιατί δηλαδή, δεν με πιστεύεις;»
Ρζακ: «Λαι παιδάκι μου, εσένα σε πιστεύω! Γσύ κορίτσι πράγμα είσαι. (…) Αια μένα
μιλάω!.»
Δπνκέλσο, ε ελδεδεηγκέλε ζπκπεξηθνξά ζπγθξνηείηαη κέζα απφ «ηελ αλαγθαζηηθή
επαλάιεςε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ηφζν πνιχ ζηελ θνπιηνχξα,

246

S. Hatty, ό.π., ζ ε ι . 178.
Αδξηάλλα Καιθνπνχινπ, «Ζ θαιή θφξε: Σν ζχλδξνκν ηνπ “θαινχ θνξηηζηνχ”. Καηαζθεπέο θαη
εμνκνινγήζεηο κηαο παξάζηαζεο ππαθνήο», ζην Μ. Μηραειίδνπ / Α. Υαιθηά, ό.π., αλαθεξφκελε ζηελ
Butler (J. Butler, Gender Trouble, ό.π., ζ ε ι . 228.
247
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ψζηε απηή ε ζπκπεξηθνξά λα είλαη πηα επηβεβιεκέλε».

248

Έηζη ινηπφλ, (θαη) νη

εηθφλεο ηνπ «αλδξηζκνχ» θαηαζθεπάδνληαη ζε ζρέζε κε ην εθάζηνηε θνηλσληθφ
ζπκθξαδφκελν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ηη είλαη πηζαλφ, ζεκηηφ θαη
αλακελφκελν. Οη πηζαλέο εξκελείεο ηνπ παξέρνληαη ζε ζρέζε κε ηνλ ξεηφ δηαρσξηζκφ
πνπ επηβάιιεηαη ζηε βάζε ηεο βηνινγηθήο δηαθνξάο, ε νπνία ζπλαξζξψλεη ηα έκθπια
ππνθείκελα ζε δχν ζηαζεξά αληαγσληζηηθέο πιεπξέο ελφο ηεξαξρηθνχ ζπζηήκαηνο
ηαμηλφκεζεο. Θεκειηψδεο φξην ζε απηφ ην αμηνινγηθφ δίπνιν επηινγήο θαη
απνθιεηζκνύ είλαη ε ηαχηηζε κε νηηδήπνηε ην «γπλαηθείν». Έηζη, γίλεηαη δηαξθψο
αληηιεπηφ κέζα απφ ηνλ θηικηθφ ιφγν φηη ε έλλνηα ηνπ «ζειπθνχ» ζπληζηά ην
απαξάβαην ππνζηαζηνπνηεκέλν φξην ζην παηξηαξρηθφ ζχκπαλ. Πξνθεηκέλνπ,
επνκέλσο, λα επηβεβαηψζνπλ απηή ηε ηαμηλφκεζε θαη ηελ ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζην
εζσηεξηθφ ηεο, ελδέρεηαη θαη νη ππνηειείο κνξθέο αλδξηζκνχ -νκνθπιφθηινη,
νηθνλνκηθά αζζελείο θαη άιιεο θπξηαξρνχκελεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο- λα πηνζεηνχλ
επίζεο ζηξαηεγηθέο απνθιεηζκνχ ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ πξφζβαζε ζε εγεκνληθέο
πξαθηηθέο, αλ θαη ελδερνκέλσο νη ζηξαηεγηθέο απηέο ζηελ πξάμε λα απνδεηθλχνληαη
ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο.249

Γηα παξάδεηγκα, ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν

δείρλνπλ αζέβεηα θαη αλππαθνή νη καζήηξηεο ηνπ Κνιεγίνπ (Σν μύιν βγήθε από ηνλ
Παξάδεηζν) είλαη ε ηαμηθφηεηα πνπ ηνπνζεηεί ηνπο θαζεγεηέο ζε ππνδεέζηεξε ζέζε.
Δίδακε, ινηπφλ, κε πνηνπο ηξφπνπο ηα ππνθείκελα επηηεινχλ ην θ χ ι ν ηνπο θαη
ππνβάιινπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε πεηζαξρίεο θαη πεξηνξηζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα
αληεπεμέιζνπλ ζηα θνηλσληθά πξνζδνθψκελα πξφηππα έκθπιεο ζπκπεξηθνξάο, έηζη
φπσο πξνβάιινληαη κέζα απφ ηνλ θηικηθφ ιφγν. Ζ νηθηνζειήο πξνζαξκνγή ζηηο
πεηζαξρηθέο πξαθηηθέο ελζσκάησζεο ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, σζηφζν, δελ αλαηξεί
ην γεγνλφο φηη ε θαηάιιειε ελζάξθσζε ησλ έκθπισλ ξφισλ απνηειεί πξνυπφζεζε,
ψζηε λα θαζίζηαηαη βηψζηκε ε δσή ησλ ππνθεηκέλσλ. Σν φηη δειαδή δελ
πξνβιέπνληαη ζεζκηθέο θπξψζεηο γηα ηε κε-πξνζαξκνγή ησλ ππνθεηκέλσλ ζηηο
θπξίαξρεο θνηλσληθέο επηηαγέο ηνπ έκθπιεο ελζσκάησζεο 2 5 0 , δελ ζεκαίλεη φηη κηα
ηέηνηα επηινγή δελ επηζχξεη εμίζνπ ζνβαξέο ζπλέπεηεο. Ζ απφθιηζε απφ ηα θπξίαξρα

^ Στο ίδιο., σελ. 22S.
249
S. Hatty, O.K., σελ. 182.
250
Είναι προφανές ότι η μη-προσαρμογή στις απαιτήσεις της μόδας ή τα κυρίαρχα πρότυπα ομορφιάς
δεν τιμωρείται με θεσμικές κυρώσεις. Τα πράγματα είναι διαφορετικά όταν παραβιάζεται το
υποστασιοποιημένο και ανελαστικό όριο το οποίο προσδιορίζει την ύπαρξη δύο αντίθετων και
ασύμμετρων φύλων, στη βάση του οποίου θεμελιώνεται όλο το πατριαρχικό οικοδόμημα. Δεν είναι,
επομένως, τυχαίο που εξακολουθούν να υπάρχουν κοινωνίες όπου πρακτικές όπως η ομοφυλοφιλία
αποτελούν ποινικό αδίκημα.
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πξφηππα έκθπιεο ζπκπεξηθνξάο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ
ζεκειηψδεηο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο δσήο.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώθηνά: «Γίσαι και συ κοπέλα! Θοίταξε και λίγο τον εαυτό σου! Ρι είναι αυτό που φοράς;»
(…) «Έψαξες καθόλου να το βρεις;

χι, θέλω να μου πεις την αλήθεια, έψαξες

καθόλου;»
Ιίλα: « χι.»
Ώθηνά: «Γεε, ωραία! Κην ψάχνεις για το ένα, μην ψάχνεις για το άλλο, σε λίγα χρόνια θα
ψάχνεις ράφι να τοποθετηθείς!»
Με ά ι ι α ιφγηα, ε ζπκκεηνρή ζηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο πξνυπνζέηεη ζπγθεθξηκέλεο
ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο θξίλνληαη σο νη θαηάιιειεο. Ο απνθιεηζκφο απφ απηέο ηηο
ζεζκηθέο πξαθηηθέο ζπληζηά κε-ζεζκηθή θχξσζε, κε ζνβαξφηαηεο, σζηφζν,
ζπλέπεηεο γηα ην θαζεζηψο ηνπ αηφκνπ σο ππνθεηκέλνπ.
Ζ ζπκκφξθσζε ησλ ππνθεηκέλσλ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη θαη αλάγθε φηη
ζπκθσλνχλ κε ηηο πεηζαξρηθέο πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο ππνβάιινπλ ηνλ εαπηφ ηνπο,
α ι ι ά φηη δελ επηζπκνχλ λα ππνζηνχλ ηηο θπξψζεηο πνπ ζα επέθεξε ε κε-πξνζαξκνγή
ηνπο,

θαη

λα

πεξηζσξηνπνηεζνχλ

απφ

επξέσο

δηαδεδνκέλεο

θνηλσληθέο

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είδακε ραξαθηεξηζηηθά κέζα απφ ην παξάδεηγκα ηεο Λίιαο
(Γεζπνηλίο

Γηεπζπληήο). Απφ ηελ

άιιε

πιεπξά, φκσο, δελ ζα πξέπεη λα

παξαγλσξίζνπκε θαη ηελ ηζρχ ησλ δηαδηθαζηψλ εζσηεξίθεπζεο. Δθφζνλ ηα άηνκα
έρνπλ ηαπηηζηεί κε ηα θαλνληζηηθά πξφηππα έκθπιεο ελζσκάησζεο, δελ είλαη θπξίσο
ν θφβνο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ηα νδεγεί ζηελ πηνζέηεζή ηνπο, α ι ι ά
κάιινλ ε βαζεηά ξηδσκέλε πεπνίζεζε φηη νη αληίζηνηρεο πξαθηηθέο είλαη ηφζν
αλαγθαίεο, φζν θαη επηζπκεηέο.
Ωζηφζν, θαη απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην
ππνθείκελν επηθαζνξίδεηαη πιήξσο απφ κία ζπγθεθξηκέλε ηάμε ηνπ ιφγνπ πνπ
δηαζθαιίδεη ηελ ζπγθξφηεζε ησλ ππνθεηκέλσλ θαηά έλαλ πξνθαζνξηζκέλν, απφιπην
θαη κε αλαζηξέςηκν ηξφπν. Δηδηθά ζε πεξηφδνπο θνηλσληθψλ αιιαγψλ, είδακε φηη ηα
ππνθείκελα αληηκεησπίδνπλ θξίζεηο ηαπηφηεηαο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ εμαξζξσηηθά
σο πξνο ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή ηάμε. Με ά ι ι α ιφγηα, φηαλ ηα ππνθείκελα
θαινχληαη

λα

αληαπνθξηζνχλ

ζε

θάπνηα ζεκαίλνπζα

θνηλσληθή αιιαγή,

αληηιακβάλνληαη ηελ αζπλέρεηα πνπ δηέπεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Απνηέιεζκα ηέηνησλ
θξίζεσλ είλαη κηα ζρεηηθή ξεπζηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο γηα ηελ
αλάιεςε θαη ηελ εξκελεία ησλ έκθπισλ ξφισλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε

- 181 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

έληαζε πνπ πξνθαιεί, ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε, ε αληίθαζε αλάκεζα ζηελ
πξνζδνθία ηνπ εθκνληεξληζκνχ, ηελ επηζπκία ησλ γπλαηθψλ γηα αλεμαξηεζία,
κηζζσηή εξγαζία θαη ειεπζεξία ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο απφ ηε κία
κεξηά, θαη ην αίηεκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ «παξαδνζηαθψλ αμηψλ ηεο ειιεληθήο
νηθνγέλεηαο» απφ ηελ ά ι ι ε .
Δίηε ζην επίπεδν ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο, είηε ζην πιαίζην ησλ δηαπξνζσπηθψλ
ζρέζεσλ, ζην ζχλνιν ησλ θηικηθψλ αθεγήζεσλ πνπ αλαιχζεθαλ παξαηεξνχληαη
αλάινγα δηιήκκαηα. Δληνπίδεηαη κία ζχγθξνπζε δηαθνξεηηθψλ ιφγσλ αλαθνξηθά κε
ην πεξηερφκελν ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, δειαδή κηα κάρε εθθεξνκέλσλ γχξσ απφ
ηελ παγίσζε ηνπ λνήκαηνο ελλνηψλ φπσο, γηα παξάδεηγκα, απηή ηεο «ζειπθφηεηαο».
Με ά ι ι α ιφγηα, ε δπζθνιία αλαπαξάζηαζεο ηεο πξνζδνθψκελεο ζειπθφηεηαο αθνξά
ηελ δηθνξνχκελε απνηίκεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ηεο δπηηθνπνίεζεο
θαη ηνπ απμαλφκελνπ εμαζηηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ δεθαεηία ηνπ 60 θαη ηηο
πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίεο θαη επηινγέο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηηο γπλαίθεο. Έηζη,
παξφιν πνπ νη θηικηθέο αλαπαξαζηάζεηο επηθαινχληαη «θνηλνχο ηφπνπο» αλαθνξηθά
κε ην πψο είλαη (ή νθείινπλ λα είλαη) ι.ρ. νη γπλαίθεο,
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώθηνά: «Ξρέπει να γίνεις γυναίκα! Αυ-ναί-κα!»

δηακέζνπ ησλ ραξαθηήξσλ ηεο κπζνπιαζίαο δελ πξνβάιιεηαη έλα εληαίν θαη
κνλνζήκαλην πξφηππν «ζειπθφηεηαο»,
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώθηνά: «Γίπαμε να γίνεις γυναίκα, όχι… γυναικούλα!»
ζ ε ζ ρ έ ζ ε κε ην νπνίν γηα παξάδεηγκα ε Λ ί ι α απνηπγράλεη λα επηηειέζεη κε επηηπρία
ην θ χ ι ν ηεο.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώθηνά: «Έχεις καταντήσει πρόβλημα πια, το καταλαβαίνεις;»

Απελαληίαο, δηαθξίλνπκε κία πνηθηιία απνρξψζεσλ ηεο θπξίαξρεο

αληίιεςεο

αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξία «γπλαίθεο», γεγνλφο ην νπνίν απνζηαζεξνπνηεί ηελ ίδηα
ηελ έλλνηα ηεο «ζειπθφηεηαο».

πλνπηηθά, ε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζην λα εληνπίζεη

θαλείο κέζα ζηελ αθήγεζε ηελ «ηδεαηή ζειπθφηεηα» ζην πξφζσπν ελφο θαη κφλν
ραξαθηήξα, έρεη λα θάλεη κε ην δήηεκα ηεο δπζθνιίαο θαζήισζεο ηνπ λνήκαηνο,
εηδηθφηεξα ζε κία κεηαβαηηθή πεξίνδν φπνπ ε θνηλσληθή ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη ε
θαηαλνκή ησλ έκθπισλ ξφισλ βξίζθνληαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε.
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Σέηνηεο θξίζεηο απνηεινχλ, φκσο, ηαπηφρξνλα θαη ηελ ζπλζήθε δπλαηφηεηαο
θνηλσληθψλ αιιαγψλ, θαζψο ζπληζηνχλ πξνυπφζεζε θαη ελδερφκελν αληίζηαζεο θαη
ελεξγεηηθήο δξάζεο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Έηζη, παξφιν πνπ ηα ππνθείκελα βηψλνπλ ηηο
θνηλσληθέο εμειίμεηο σο πξνζσπηθή θξίζε ηαπηφηεηαο, απηή ε απξνζδηνξηζηία
ζπληζηά πεδίν ζχγθξνπζεο

αληηθαηηθψλ ιφγσλ

θαη αλάδεημεο

θνηλσληθψλ

κεηαβνιψλ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ε θνηλσληθή εμάξζξσζε (dislocation)251 ελδέρεηαη
λα ιεηηνπξγήζεη σο πξνυπφζεζε θνηλσληθήο αιιαγήο κέζα απφ ηελ απνθάιπςε ηνπ
επηηειεζηηθνχ ραξαθηήξα ησλ ππνθεηκεληθψλ ηαπηνηήησλ.
Απηέο νη αληηθάζεηο πνπ απνηππψλνληαη σο ξσγκέο θαη θαζίζηαληαη εκθαλείο
κέζα απφ κηα αλαπαξαζηαζηαθή ακθηζεκία ηνπ θηικηθνχ ιφγνπ, ζα ιεηηνπξγήζνπλ
παξαδεηγκαηηθά θαη ζηελ θαηαζθεπή λέσλ δπλακηθψλ γπλαηθείσλ ραξαθηήξσλ ζηελ
κεγάιε νζφλε. «Αλ φρη ζην ζπίηη», παξαηεξεί ε Γειβεξνχδε, «ηνπιάρηζηνλ ζηελ
θηλεκαηνγξαθηθή αίζνπζα, ην θνηλφ επηθξνηεί ηελ δξάζε ηνπο. Οη ηαηλίεο δίλνπλ έηζη
ην επηρείξεκα γηα λα γίλνπλ επξχηεξα απνδεθηέο απηέο νη ζπκπεξηθνξέο θαη ζηε
δσή». 252 Απφ ηελ ά ι ι ε πιεπξά, ηα πξφηππα αλδξηζκνχ ζηηο ηαηλίεο «αλαδεηθλχνληαη
πην αληηθαηηθά, ελψ εκθαλίδνληαη κε δχν θπξίσο εθδνρέο: ηνλ άληξα “ρσξίο ζέζε”
ζην κειφδξακα θαη εθείλνλ “πνπ δελ γλσξίδεη ηε ζέζε ηνπ” ζηελ θσκσδία.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ξέπη: « ταν ένας άντρας παντρεύεται, αν θέλει να λέγεται άντρας, παύει ν ακούει τη μαμά
του και ακούει τη γυναίκα του γιατί αλλιώς…»
Ρζακ: «Ώλλιώς; Ρι αλλιώς;»
Ξέπη: «Αιατί αλλιώς τα μαζεύει και επανέρχεται στη μαμά του, με εννοείς, τι εννοώ,
ντάρλινγκ;»»

Καη ζηηο δχν εθδνρέο νη άληξεο παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν “ράζεη
ηε ζέζε ηνπο”, δειαδή λα έρνπλ ράζεη ηελ αμία θαη ην θχξνο ηνπο.»253 Δηδηθά, ινηπφλ,
σο πξνο ην δήηεκα ηεο αλδξηθήο ηαπηφηεηαο παξαηεξείηαη κηα έληνλε θξίζε.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «Γδώ θα αποδείξεις, Ρζακ, αν είσαι άντρας! Ώλλιώς είσαι άξιος της τύχης σου!»

Ζ θξίζε απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ κηα επίθξηζε ηεο ζπληεξεηηθήο παηξηαξρηθήο
λννηξνπίαο πνπ πξνβάιιεηαη σο ηξνρνπέδε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, απφ ηελ κία κεξηά,
θαη ην επηηαθηηθφ αίηεκα ηεο δηαηήξεζεο ησλ «ρξεζηψλ εζψλ» κέζα απφ ηελ
παξάδνζε θαη ηελ παηξηαξρηθή νηθνγέλεηα, απφ ηελ ά ι ι ε . Δλψ, ινηπφλ, ηα λέα ήζε

E. Laclau, Γηα ηελ επαλάζηαζε ηεο επνρήο καο, Νήζνο, Αζήλα, 1997, ζ ε ι . 56-137.
Δ. Γειβεξνχδε, «Διιεληθφο Κηλεκαηνγξάθνο… ό.π., ζ ε ι . 173.
Έ. Αβδειά, ό.π., ζ ε ι . 241.
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απνηεινχλ θεληξηθή ζεκαηηθή ησλ ηαηληψλ ηνπ 60, ε αληίιεςε πνπ ακθηζβεηεί ηνπο
παξαδνζηαθνχο έκθπινπο ξφινπο δελ είλαη θαη αλάγθε ε θπξίαξρε θαη ζίγνπξα δελ
είλαη ε κφλε. Πνιχ ζπρλά ζηηο ηαηλίεο ηεο επνρήο δηαθξίλνπκε θαη αθξηβψο ην
αληίζεην δηαθχβεπκα.
(απφ ηελ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν)
κος Ακίκας: «Λ

αγιάσει το χέρι σου, παιδάκι μου!» (επηβξαβεχνληαο ηνλ Φισξά πνπ
ρηχπεζε ηελ Παπαζηαχξνπ)

Έηζη, παξαηεξεί ε Γειβεξνχδε, δελ ζπαλίδεη ε επηβξάβεπζε ηεο παηξηαξρηθήο
λννηξνπίαο, θαζψο «ε ραιάξσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ, ε θαηάξξηςε ηεο κέρξη
ηφηε αλακθηζβήηεηεο ηζρχνο ηνπ παηέξα-αθέληε θαη ηα δπζάξεζηα απνηειέζκαηά
ηνπο είλαη αγαπεκέλν ζέκα, πνπ θαηαιήγεη ζηελ παξφηξπλζε λα μαλαπάξνπλ νη
αξρεγνί ηεο νηθνγέλεηαο ηα ελία ζηα ρέξηα ηνπο (…)».254
(απφ ηελ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν: Ο θ. Παπαζηαχξνπ κηιά κε ηνλ Φισξά
ζην ηειέθσλν επηζεκαίλνληαο φηη εθηφο απφ ηελ θφξε ηνπ, έλα ραζηνχθη ζα ελδεηθλπφηαλ θαη
γηα ηελ θ. Παπαζηαχξνπ.)
Σλωράς: «…Γε, όχι δα! Ώυτό το χαστούκι είναι μάλλον της αρμοδιότητός σας!»

Παξφιν, ινηπφλ, πνπ «ε ηαιάληεπζε αλάκεζα ζην παηξνπαξάδνην θαη ζην κνληέξλν
πεξαηψλεηαη κε ηελ νξηζηηθή θ ι ί ζ ε πξνο ην δεχηεξν»,255 ζηελ πξάμε «ν ζξίακβνο ηνπ
κνληέξλνπ επηθξίλεηαη κέζα απφ κηα ηδηφκνξθε εκκνλή ζηηο παιαηψλ αξρψλ
αληηιήςεηο»256.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «Ζέλεις να την κάνεις να σέρνεται στα πόδια σου και να σε παρακαλάει “Ρζακ, μη
μου το κάνεις αυτό” και να σε ικετεύει “Ρζακ, συγχώρεσέ με”; (…)

Έτσι

υποτάσσονται οι γυναίκες και γίνονται αρνάκια, Ρζακ…»

Έηζη, επηζεκαίλεη ε Αβδειά, «αλ [θαη] ην λέν πξφηππν νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ πνπ
πξνβάιιεηαη, δηαθνξνπνηείηαη απφ ην παξαδνζηαθφ σο πξνο ηνλ απφιπην ραξαθηήξα
ηεο αληξηθήο εμνπζίαο (…), απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ελλνείηαη θαη σο εμηζσηηθφ: ην λέν
νηθηαθφ κνληέιν ηαπηφηεηαο πνπ δηακνξθψλεηαη νξγαλψλεη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο λένπ
ηχπνπ». 257
Ζ ζχγθξνπζε παξάδνζεο-λενηεξηθφηεηαο θαη ε θαρππνςία απέλαληη ζην
θαηλνχξγην απνηππψλνληαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
παξνπζηάδεηαη θηικηθά ε «κεηέξα», ε νπνία απνηειεί ην θαηεμνρήλ ζεκείν πνπ

Ε. Δελβερούδη, «Ο Θησαυρός... ό.π., σελ. 69.
Στο ίδιο, σελ. 173.
Στο ίδιο, σελ. 69.
Έ. Αβδελά, ό.π.,σελ. 244
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ζπκππθλψλεη έλλνηεο φπσο ε νηθνγέλεηα θαη ε νηθηαθφηεηα. Σν παξαδνζηαθφ πξφηππν
ηεο κάλαο απνηειεί έλα θπξίαξρν κνηίβν αζεμνπαιηθήο ζειπθφηεηαο, ην νπνίν
εμαθνινπζεί λα θαηέρεη πεξίνπηε ζέζε ζην ζπιινγηθφ θαληαζηαθφ. Δλζαξθψλεηαη
ζηεξενηππηθά κέζα απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηεο θπξα-Λνπθίαο (ηεο κεηέξαο ηνπ
Αιέθνπ ζηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο) θαη ηεο κεηέξαο ηνπ Φισξά (Σν μύιν
βγήθε από ηελ Παξάδεηζν), νη νπνίεο καπξνθνξεκέλεο θαη παξακειψληαο πιήξσο ηελ
επηκέιεηα ηνπ εαπηνχ ηνπο, έρνπλ αλαγάγεη ζε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο χπαξμήο ηνπο
ηελ πεξηπνίεζε ηνπ γηνπ ηνπο.

ε αληίζεζε κε ηελ ηππηθή Διιελίδα κάλα

απεηθνλίδνληαη νη κεγαιναζηέο κεηέξεο ηεο Λίδαο (Σν μύιν βγήθε από ηελ Παξάδεηζν)
θαη ηεο Σδέλεο (Νύρηα γάκνπ), αληίζηνηρα.

ζνλ αθνξά ηελ κεηέξα ηεο Λίδαο, είλαη

θαλεξφ φηη ζπγθξνηείηαη εμ νινθιήξνπ αξλεηηθά, ζπκππθλψλνληαο φια ηα θαθά πνπ
επηθέξεη ε ραιάξσζε ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ, ε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ
παηέξα-αθέληε θαη ε πηνζέηεζε δπηηθφηξνπσλ ζπλεζεηψλ. Δίλαη επηπφιαηα θαη
θαληαζκέλε, αλίθαλε λα δψζεη «ην θαιφ παξάδεηγκα» θαη λα δηαπαηδαγσγήζεη
ζσζηά ηελ θφξε ηεο. Ζ εκθάληζή ηεο πξνδίδεη ζεκαληηθή ελαζρφιεζε κε ηνλ
θαιισπηζκφ θαη ηελ κφδα, ζηνηρείν πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή απνηηκάηαη αξλεηηθά,
θαζψο έξρεηαη ζε αληίζεζε πξνο ην πξφηππν ηεο κάλαο πνπ κε ηαπεηλφηεηα θαη
απηνζπζία εθπιεξψλεη ηνλ θνηλσληθά πξνζδνθψκελν ξφιν ηεο. ε απηφ ην πιαίζην, ε
έλλνηα ηεο κεηξφηεηαο ζπγθξνηείηαη θαηά ηξφπν αζπκβίβαζην κε ηηο επηηαγέο ηεο
(εξσηηθά)

επηζπκεηήο

ζειπθφηεηαο, νξίδνληαο

ην

πξφηππν ηεο

κάλαο

ζε

αληηδηαζηνιή, δειαδή ζε κηα ζρέζε ακνηβαίνπ απνθιεηζκνχ, κε ην πξφηππν ηεο
γπλαίθαο σο αληηθεηκέλνπ ηνπ βιέκκαηνο. Βιέπνπκε ινηπφλ, πσο ε κεηξφηεηα
ιεηηνπξγεί σο έλα αλειαζηηθφ φξην, ην νπνίν ηνπνζεηεί ηελ «κεηέξα» σο έλλνηα ζε
κηα ζέζε ηακπνχ, επηβάιινληαο, θαηά ηνλ ηξφπν απηφ, πνιχ ζπγθεθξηκέλνπο
θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο ζηα θπζηθά πξφζσπα πνπ θαινχληαη λα ελζαξθψζνπλ
απηφ ηνλ ξφιν.
ζνλ αθνξά ηελ κεηέξα ηεο Σδέλεο, σζηφζν, ηα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά.
Ίζσο δελ είλαη ηπραίν φηη ε Νύρηα γάκνπ γπξίζηεθε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ,
απνηππψλνληαο κηα ζηαδηαθή αιιαγή ζηα ήζε. Παξφιν, ινηπφλ, πνπ απεηθνλίδεηαη σο
ηππηθή αζηή κε φια ηα αξλεηηθά ζπλδεινχκελα πνπ ζπλνδεχνπλ ην ζηεξεφηππν,
ηειηθά ζπληειεί ζηελ δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ δεπγαξηνχ (ηεο θφξεο θαη
ηνπ γακπξνχ ηεο) θαη ηελ ζεηηθή έθβαζε ηεο πινθήο, ελψ βξίζθεη θαη ε ίδηα ηνλ
έξσηα ζην πξφζσπν κηαο παιηάο ηεο γλσξηκίαο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν ηειηθά
επηβξαβεχεηαη απφ ηελ αθήγεζε, ελψ παξάιιεια ππφ κία έλλνηα αλαγλσξίδεηαη θαη
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λνκηκνπνηείηαη ε ζεμνπαιηθφηεηα ηεο γπλαίθαο-κεηέξαο. Δπηπιένλ, ζην ίδην θηικηθφ
πιαίζην εκθαλίδεηαη θαη ν ραξαθηήξαο-θαξηθαηνχξα ηεο «κακάο» ηνπ Σδαθ, ε νπνία
αλ θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ παξάδνζε δελ παξνπζηάδεηαη σο
άβνπιε θαη ππνηαθηηθή. Απελαληίαο ελζαξθψλεη αξρεηππηθά ην πξφηππν ηεο
258

θαιιηθήο κεηέξαο , ε νπνία ειέγρεη πιήξσο ηελ δσή ηνπ γηνπ ηεο, ν νπνίνο
πάζρνληαο απφ εληνλφηαην νηδηπφδεην, αδπλαηεί λα απηνλνκεζεί, α ι ι ά θαη λα
αθνινπζήζεη ηνλ παικφ ηεο επνρήο.

ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη θαλεξφ φηη

ηδενινγηθά ε πιάζηηγγα γέξλεη ζαθψο ππέξ ηνπ κνληέξλνπ, ελψ ε πξνζθφιιεζε ζηελ
παξάδνζε παξνπζηάδεηαη σο εκπφδην ζηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο.
Πέξα απφ ηελ αλαδηάηαμε ησλ έκθπισλ ξφισλ ζην ζπίηη θαη ηελ νηθνγέλεηα,
πεδίν έληνλσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζπληζηά ν ρψξνο εξγαζίαο. Ζ δηεξπλφκελε
ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ κηζζσηή εξγαζία, εθηφο απφ ζεκειηψδεηο κεηαβνιέο
ζε επίπεδν νηθνλνκίαο, πξνθαιεί πξσηίζησο έληνλεο αλαθαηαηάμεηο ζηελ έκθπιε
νξγάλσζε «δεκφζηνπ» θαη «ηδησηηθνχ». Έηζη, αλ θαη ην γπλαηθείν πξφηππν πνπ
ελζαξθψλεη, γηα παξάδεηγκα, ε Λίια ζηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο259 απνηειεί
κηα απίζαλε εμαίξεζε γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο, παξάιιεια απνηππψλεη ηελ
αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζηαδηαθά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηή
επηθέξεη γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ηελ δεκφζηα
ζθαίξα ελ γέλεη. Βέβαηα, παξφιν πνπ ηα θηλεκαηνγξαθηθά πξφζσπα ησλ
πξσηαγσληζηξηψλ φπσο ε Λίια / Σδέλε Καξέδε ηηο νδεγνχλ ζηελ θνξπθή ησλ
πξνηηκήζεσλ ηνπ θνηλνχ θαη ηνπ πίλαθα ησλ εηζπξάμεσλ, ε κέζε Διιελίδα
εξγαδφκελε είλαη πνιχ πηζαλφ λα απαζρνιείηαη ζε θαηεμνρήλ

«γπλαηθείεο»,

επηθνπξηθέο δνπιεηέο, θαηαιακβάλνληαο ζπρλά ρακειέο ζέζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή
ηεξαξρία. Σνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηηο θηικηθέο αλαπαξαζηάζεηο, νη εξγαδφκελεο
γπλαίθεο ζπλήζσο θέξνληαη λα θαηαιακβάλνπλ ζέζεηο γξακκαηέσλ, κνδηζηξψλ,
ππεξεηξηψλ, θακαξηέξσλ θ.ν.θ. Παξφια απηά, αθφκε θαη εθείλεο πνπ δελ θαηέρνπλ
επαγγέικαηα πνπ λα ηνπο εμαζθαιίδνπλ θχξνο ή θνηλσληθή ηζρχ, ήδε αλαπαξηζηνχλ

258

χκθσλα κε ηελ ςπραλάιπζε ε Μεηέξα απνηειεί ην πξσηαξρηθφ αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο, ην
νπνίν φκσο απνθεξχρζεθε κε ηελ είζνδν ζην πκβνιηθφ. Έθηνηε ε θαιιηθή κεηέξα ζπκβνιίδεη απφ ηε
κηα κεξηά ηελ απαγφξεπζε ηνπ παηέξα θαη απφ ηελ ά ι ι ε ηελ αλάκλεζε κηαο ρακέλεο πιεξφηεηαο,
δεκηνπξγψληαο ζην ππνθείκελν κηα βαζεηά αίζζεζε έιιεηςεο (Γηα πεξαηηέξσ β ι . J. Laplanche / J.-B.
Pontalis, ό.π., ζ ε ι . 527-528).
259
Ίζσο μελίζεη ηνπο αλαγλψζηεο φηη ζην ζεκείν πνπ αλαθέξνκαη ζηελ ζρέζε θχινπ θαη εξγαζίαο
επηθαινχκαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο. Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη ε
ζπγθεθξηκέλε ηαηλία αλαθέξεηαη αθξηβψο ζε απηφ ην δήηεκα, νη γπλαηθείνη ραξαθηήξεο ζηηο άιιεο
ηαηλίεο ηεο αλάιπζεο είλαη σο επί ην πιείζηνλ άεξγεο (εθηφο απφ ηηο ππεξέηξηεο, κνδίζηξεο θιπ),
γεγνλφο ην νπνίν, εληέιεη, επηβεβαηψλεη ηηο ζέζεηο πνπ αλαπηχζζσ εδψ.
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κηα ζεκαληηθή εμέιημε ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ησλ εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία. Δλψ, ινηπφλ, ζην παξειζφλ «ε γπλαηθεία εξγαζία παξαηεξείηαη
ζηηο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξεο νκάδεο, ζπλήζσο νηθνγέλεηεο απφ ηηο νπνίεο ιείπεη ην
260

αλδξηθφ ζηήξηγκα ή φζεο αλήθνπλ ζηα εξγαηηθά ζηξψκαηα» , ζηνηρείν επδηάθξηην
ζηηο ηαηλίεο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 60 θαη έπεηηα
ζηαδηαθά ζεζκνζεηείηαη σο γεληθεπκέλε πξαθηηθή, ε νπνία δελ παξαπέκπεη πιένλ
θαη αλάγθε ζε θνηλσληθή θαησηεξφηεηα.
Ζ απνδέζκεπζε ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο απφ ηελ επηηαθηηθή νηθνλνκηθή
αλάγθε θαη ηελ ζπλαθφινπζε απαμίσζε πνπ ηελ πεξηέβαιιε, νδήγεζε θαη επέθηαζε
ζε λέα γπλαηθεία πξφηππα:
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
κυρ-ΐασίλης: «Γμ βέβαια! Αιατί η κοπέλα κουράστηκε και έμαθε μια επιστήμη! Γσύ τι
έμαθες; Ρα τουΎστια και τα μπόσα-νόβια;» (θαη ρνξεχνληαο θαη ηξαγνπδψληαο
θνξντδεπηηθά) «Κποσα-νόβα, μπόσα-νόβα, τουΎστ- τουΎστ-τουΎστ…»

ζχκθσλα κε ηα νπνία ε κφξθσζε, ε δηεθδηθεηηθφηεηα θαη ε επηκνλή αλαγλσξίδνληαη
σο ζηνηρεία αμηφινγα θαη γηα ηηο γπλαίθεο.

κσο, παξά ηελ γεληθφινγε επηβξάβεπζε

ηνπ λένπ απηνχ δπλακηθνχ πξνηχπνπ, επί ηεο νπζίαο ε ηδενινγηθή ζέζε ησλ
αθεγήζεσλ

είλαη πεξηζζφηεξν δηθνξνχκελε,

εθθξάδνληαο έληνλε θαρππνςία

απέλαληη ζηηο λέεο ηάζεηο. Αθφκε θαη αλ ε κφξθσζε θαη ε γπλαηθεία εξγαζία
απνηηκψληαη ζεηηθά, αμηνινγνχληαη σο δεπηεξεχνπζεο. Δηδηθά φηαλ δελ επηβάιινληαη
γηα ιφγνπο βηνπνξηζηηθνχο, είλαη ζεκηηέο ζηνλ βαζκφ πνπ δελ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε
κε ηνλ πξσηαξρηθφ πξννξηζκφ ησλ γπλαηθψλ (ηνλ γάκν) θαη δελ απνηεινχλ παξά κία
αθφκε θαιή επέλδπζε γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηφινγνπ γακπξνχ.
(απφ ηελ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν: Ο θηιφινγνο Πάλνο Φισξάο επηπιήηηεη ηηο
καζήηξηεο, παξνπζηάδνληαο ηελ ζηνηρεηψδε κφξθσζε σο εθφδην, ψζηε λα κελ εθηεζνχλ ζηνλ
θνηλσληθφ ηνπο θχθιν.)
Σλωράς: «(…) Θέρδος δικό σας θα είναι να μάθετε λίγα πράγματα που αύριο θα σας
βοηθήσουν να μην γίνετε γελοίες όταν θα βγείτε στον κόσμο!»

Έηζη, ην εζηθφ δίδαγκα ηεο ηαηλίαο Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο ζπλίζηαηαη ζην φηη ην
ηίκεκα γηα ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαξηέξα ηεο Λίιαο είλαη
ε αδπλακία ηεο λα «απνθαηαζηαζεί». Με ά ι ι α ιφγηα, παξφιν πνπ ζπγθεληξψλεη ηνλ
ακέξηζην ζαπκαζκφ φισλ ησλ αλδξψλ ηεο κπζνπιαζηηθήο αθήγεζεο, είλαη
απνηπρεκέλε σο γπλαίθα, θαζψο δελ έρεη παληξεπηεί. Σν γεγνλφο απηφ απνδίδεηαη

Δ. Γειβεξνχδε, «Ο Θεζαπξφο… ό.π., ζ ε ι . 66.

- 187 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

ζηελ έιιεηςε «ζειπθφηεηαο», ζην φηη δειαδή δελ ζπγθξνηεί ηνλ εαπηφ ηεο σο
εξσηηθφ αληηθείκελν, πξνθεηκέλνπ λα «ηπιίμεη» θάπνηνλ.

χκθσλα κε απηή ηε

ινγηθή, ν δεκφζηνο ρψξνο εκθαλίδεηαη αζπκβίβαζηνο κε ηελ ηδησηηθή ζθαίξα, ππφ
ηελ έλλνηα φηη νη απαηηήζεηο ηνπ δεκφζηνπ βίνπ δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα ηελ
επηηέιεζε «γπλαηθείσλ» πξαθηηθψλ (θαιισπηζκφο, ελαζρφιεζε κε ηελ κφδα θ.ν.θ.),
νη νπνίεο θέξνληαη σο πξνυπφζεζε γηα ηελ εχξεζε γακπξνχ, ζηφρνο πνπ
παξνπζηάδεηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν επίηεπγκα ζηε δσή κηαο γπλαίθαο. Με ιίγα
ιφγηα, παξφιν πνπ ε επηδίσμε θαη ά ι ι σ λ ζηφρσλ εθηφο απφ ηνπο παξαδνζηαθά
«γπλαηθείνπο» απνηηκάηαη ζεηηθά, δελ ακθηζβεηείηαη ν γάκνο σο πξσηαξρηθή
επηδίσμε, θαζψο ε εξγαζία εμαθνινπζεί λα κελ ζπκβάιιεη θαίξηα ζηελ γπλαηθεία
απηνλνκία ή λα απνηειεί κηα θαζνξηζηηθή επηινγή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, άιισζηε,
φηη εθηφο απφ ην Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο, ζε θακία ά ι ι ε απφ ηηο ηαηλίεο ηεο αλάιπζεο
δελ εξγάδνληαη νη πξσηαγσλίζηξηεο, εθηφο απφ ηελ Σνχια πνπ είλαη ππεξέηξηα θαη
δνπιεχεη απφ αλάγθε. Έηζη, αλ θαη αλακθίβνια ε καδηθή είζνδνο ησλ γπλαηθψλ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο απνηέιεζε ζεκαληηθφ βήκα ζηελ δηαδηθαζία ηεο γπλαηθείαο
ρεηξαθέηεζεο, παξακέλεη έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην ζηελ δσή ηνπο κέρξη λα
παληξεπηνχλ. ην εμήο (θαη ζηνλ βαζκφ πνπ δελ είλαη απνιχησο επηηαθηηθή ε αλάγθε
λα δνπιέςνπλ 2 6 1 ) ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζπληήξεζε εμαθνινπζεί λα αλαιακβάλεη ν
ζχδπγνο.
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)
Ιέανδρος: «Ρέλος πάντων, μια γυναίκα μπορώ κι εγώ να τη ζήσω! (…) [Ώ}υτό το κορίτσι
μια ζωή υπηρέτρια θα μείνει;»

Απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, βέβαηα, είλαη φηη δελ αληηκεησπίδνπλ
αλάινγα πξνβιήκαηα νη άληξεο ηεο αθήγεζεο, νη νπνίνη επίζεο αθνινπζνχλ
επηηπρεκέλε

επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, ζηνηρείν

ην

νπνίν

θαίλεηαη λα

ππαηλίζζεηαη άδεια θάπνην νπζηνθξαηηθφ αμίσκα, ην νπνίν επηθαιείηαη ην
αζπκβίβαζην ηεο θαξηέξαο κε ηελ «γπλαηθεία θχζε». Γελ είλαη ηπραίν, ινηπφλ, φηη ην
θαηεμνρήλ γλψξηζκα πνπ πξνβάιιεηαη αλαθνξηθά κε ην επαγγεικαηηθφ πξφζσπν ηεο
Λίιαο είλαη φηη πξνζηδηάδεη κε «αλδξηθφ»:
Ώλέκος: «Κε συγχωρείτε… Κε σας μιλάω, όπως θα μιλούσα σε έναν άνδρα!»
Με απιά ιφγηα, πξνθεηκέλνπ ε αθήγεζε λα ππνγξακκίζεη ηελ επαγγεικαηηθή αμία
ηεο, ηεο απνδίδεη «αλδξηθά» ραξαθηεξηζηηθά, εληζρχνληαο νπζηαζηηθά έηζη ηελ

261

Αλαθέξνκαη πάληνηε ζηελ κηζζσηή εξγαζία. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο δελ
εξγάδνληαη νχησο ή άιισο ζην ζπίηη, ζην ρσξάθη ή βνεζψληαο ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ακηζζί.
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γπλαηθεία θαησηεξφηεηα.

ην ζεκείν απηφ είλαη επδηάθξηηε ε ακθηζεκία ηνπ

θηικηθνχ ιφγνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ε αθήγεζε ηαιαληεχεηαη αλάκεζα
ζηελ πξνβνιή ηνπ ραξαθηήξα ηεο Λίιαο σο ζεηηθνχ γπλαηθείνπ πξνηχπνπ, ην νπνίν
εθθξάδεη ην αίηεκα γηα θνηλσληθή αιιαγή, θαη ηελ ιαλζάλνπζα παξαδνρή φηη νη
γπλαίθεο (εδψ ε εμαίξεζε επηβεβαηψλεη ηνλ θαλφλα) ζηεξνχληαη ησλ γλσξηζκάησλ
εθείλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάιεςε νπζηαζηηθψλ ξφισλ ζηελ δεκφζηα
ζθαίξα. ηνλ βαζκφ, φκσο, πνπ ε έλλνηα ηεο εξγαζίαο δελ ιεηηνπξγεί απηφλνκα, α ι ι ά
απνηειεί κεηαθνξά γηα κηα ζεηξά (έκθπισλ) ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνυπνηίζεληαη
γηα ηελ γεληθφηεξε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ζην δεκφζην βίν, ε κεξνιεπηηθή
απνηίκεζε ηεο «αλδξηθήο» εξγαζίαο ζε βάξνο ηεο «γπλαηθείαο» παξάγεη επξχηεξεο
ηεξαξρίεο, πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ γηα ηηο γπλαίθεο.
πλνπηηθά, απνδίδνληαο ζηελ κφξθσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή επηηπρία ηεο Λίιαο
γέλνο «αξζεληθφ», ε αθήγεζε αθελφο θπζηθνπνηεί ηελ έκθπιε δηαθνξά θαη αθεηέξνπ
απνθξχπηεη ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ απηή παξάγεη.
Έρεη πάλησο ζεκαζία λα επηζεκάλνπκε φηη ζε έλα ιαλζάλνλ επίπεδν ε
αθήγεζε πξνδίδεη ηελ θξίζε πνπ πθίζηαηαη θαη ε αλδξηθή ηαπηφηεηα, εμαηηίαο ηεο
ζηαδηαθήο απψιεηαο ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ ηνπ «νηθνγελεηάξρε-θνπβαιεηή», ηελ
νπνία επηθέξεη ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ζηίβν. Ζ ηεξαξρηθά
δνκεκέλε

έκθπιε ηάμε ζεκειηψλεηαη ζε εγεκνληθέο κνξθέο αλδξηζκνχ πνπ

βαζίδνληαη ζηελ θαηνρή νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηζρχνο. Δίλαη, ινηπφλ, ινγηθφ
θαη επφκελν φηη κε ηελ είζνδν ησλ γπλαηθψλ ζηελ παξαγσγή θαη ηελ επαθφινπζε
απφθηεζε νηθνλνκηθήο απηνλνκίαο, ν θπξίαξρνο απηφο ξφινο λα ππνλνκεχεηαη,
γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε εμάξζξσζε ηελ αλδξηθή ππνθεηκεληθφηεηα. Έηζη, παξφιν
πνπ ν ραξαθηήξαο ηεο Λίιαο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπληζηά θαλφλα γηα ηα
δεδνκέλα ηεο επνρήο, εθθξάδεη, σο εμαίξεζε έζησ, έλα ελδερφκελν πνιηηηζκηθφ
ζελάξην, θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα ζπκππθλψλεη ηφζν ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, φζν θαη
ηελ αλεζπρία πνπ απηέο εκπλένπλ.
Δίλαη θαλεξφ φηη ηα πξνζφληα θαη ε ζέζε πνπ θαηέρεη ε Λίια, ηα νπνία ηεο
εμαζθαιίδνπλ π ς ε ι φ θχξνο θαη νηθνλνκηθέο απνιαβέο θαη ηελ θαζηζηνχλ απηάξθε,
απηφλνκε θαη, σο εθ ηνχηνπ, αλεμάξηεηε, έξρνληαη ζε αληίθαζε κε ην γεγνλφο φηη
ζηηο παξαδνζηαθέο παηξηαξρηθέο θνηλσλίεο νη γπλαίθεο αληινχλ ηελ ηαπηφηεηα θαη ην
θνηλσληθφ ηνπο πξφζσπν κφλν δηακέζνπ ησλ αλδξψλ (παηέξα, αδεξθνχ ή ζπδχγνπ).
Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, φηη ε γεληθή ηνπ επηζέηνπ ηνπο ζηελ ειιεληθή (αιιά θαη
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ζε άιιεο γιψζζεο) θαηαδεηθλχεη θπξηφηεηα (θφξε / ζχδπγνο ηος…).

262

ε απηφ ην

ζπκθξαδφκελν είλαη, επνκέλσο, μεθάζαξν γηα πνηνλ ιφγν ν Αιέθνο, αλ ζέιεη λα
ζπλάςεη ζρέζε καδί ηεο, ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαξξηρεζεί επαγγεικαηηθά, δηφηη
δηαθνξεηηθά δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηνπο φξνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο
ζεκειηψλεηαη ε αλδξηθή θπξηαξρία, γεγνλφο πνπ ν ίδηνο ζα βίσλε σο ζεκειηψδε θξίζε
ηαπηφηεηαο. ε απηή ηε βάζε δελ είλαη ηπραίν, ινηπφλ, φηη ε αθήγεζε πξνζπαζεί εμ
αξρήο λα ακβιχλεη ηε δηαθνξά θαη λα ππνβαζκίζεη ην γεγνλφο φηη ε Λίια θαηέρεη
πςειφηεξε κφξθσζε θαη ζέζε ζηελ επαγγεικαηηθή ηεξαξρία απφ ηνλ Αιέθν,
ππνγξακκίδνληαο φηη ε εξγαζία ηεο απνθηά λφεκα, κφλν ζε ζρέζε κε ηελ αλδξηθή
ρεηξσλαθηηθή εξγαζία:
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
ΐασιλείου: «Ξως τα πάμε κ. Παμιωτάκη; Ξροχωράμε, προχωράμε;»
Ώλέκος: «Κια χαρά, μια χαρά!»
ΐασιλείου: «Κπράβο! Ρα συνεργεία είναι η βάσις! ΐέβαια… και η θεωρία καλή είναι, αλλά
χωρίς την εφαρμογή, εε;»

Απφ ην παξάδεηγκα γίλεηαη θαλεξή ε πξφδειε ηδενινγηθή ζέζε ηεο ηαηλίαο πσο, ζε
ηειηθή αλάιπζε, ε θνηλσληθή ππεξνρή ησλ αλδξψλ ζε ζρέζε κε ηηο γπλαίθεο
ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη αδηαπξαγκάηεπηε. Δίλαη εχγισηην ην γεγνλφο, άιισζηε, φηη
ζηελ αληίζηξνθε πεξίπησζε (αλ, δειαδή, ήηαλ ν Αιέθνο δηεπζπληήο), δελ ζα
πξνέθππηε θνηλσληθά ε αλαγθαηφηεηα ε Λίια λα απνδείμεη ηελ αμία ηεο ζηνλ
εξγαζηαθφ ηνκέα θαη λα εμειηρζεί επαγγεικαηηθά. Σν ζηνηρείν απηφ απφ κφλν ηνπ
αξθεί, λνκίδσ, γηα λα θαηαδείμεη φηη νξίδνληαο ην θνηλσληθφ ζηάηνπο ζε ζρέζε κε ηελ
εγγχηεηα πνπ έρνπλ ηα άηνκα πξνο ηα πξνλνκηαθά πεδία ηεο θνηλσληθήο δσήο, ηφηε νη
γπλαίθεο σο θαηεγνξία βξίζθνληαλ, θαη εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζηελ
πεξηθέξεηα.
πλνπηηθά, ζηνλ

άμνλα

απηφ

είδακε

πψο

νη έκθπιεο

ηαπηφηεηεο

ζπγθξνηνχληαη πνιηηηθά απφ ηνλ θηικηθφ ιφγν δηακέζνπ δηαδηθαζηψλ επηινγήο θαη
απνθιεηζκνύ, δειαδή κέζα απφ ηελ άζθεζε

εμνπζίαο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο

ζεκειηψλνληαη ζηελ ππνζηαζηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ηνπ θχινπ, ην πεξηερφκελν ηεο
νπνίαο ζεσξείηαη αληηθεηκεληθά ππάξρνλ, παξέρνληαο έηζη ηελ βεβαηφηεηα κηαο
ππεξβαηηθήο «αιήζεηαο», θαη απνθξχπηνληαο ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο ζηε βάζε ησλ
νπνίσλ ζεκειηψλεηαη ν παηξηαξρηθφο ιφγνο. Ζ εγεκνλία ηνπ παηξηαξρηθνχ ιφγνπ,
262

Καηά θαλφλα ην αξζεληθφ γέλνο εθθέξεηαη ζηελ νλνκαζηηθή θαη ην ζειπθφ ζηελ γεληθή. Καη
εμαίξεζε ππάξρνπλ θαη θάπνηα επίζεηα ηα νπνία θαη ζην αξζεληθφ γέλνο εθθέξνληαη ζηελ γεληθή
(φπσο άιισζηε θαη ηα ζειπθά ηνπο αληίζηνηρα), πνηέ φκσο δελ ηζρχεη ην αληίζηξνθν.
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ινηπφλ, είλαη κία δηαδηθαζία ζπλάξζξσζεο ε νπνία απνζθνπεί ζην λα παγηψζεη κία
πνιηηηθή, θαζψο θαη κία εζηθή-δηαλνεηηθή επηθπξηαξρία, δηακέζνπ ηεο θπξίαξρεο
ηδενινγίαο. Δλέρεη, δειαδή, ηελ πξνζπάζεηα θαζήισζεο ηνπ λνήκαηνο θαηά ηξφπν,
ψζηε λα κελ επηδέρεηαη άιιεο εξκελείεο. 263 Με ά ι ι α ιφγηα, ην θαζεζηψο θχινπ
ζεκειηψλεηαη ζε κηα ξεηνξηθή ηεο κνληκφηεηαο, ε νπνία θαιχπηεη κηα εμαηξεηηθά
ξεπζηή θνηλσληθή θαηάζηαζε. Σαπηφρξνλα, παξφιν πνπ ε ππνηηζέκελε νπζία πνπ
θέξεηαη λα βξίζθεηαη ζηε βάζε ηεο έλλνηαο ηνπ θχινπ ζπληζηά θνηλσληθή θαηαζθεπή
ππφ δηαξθή δηαπξαγκάηεπζε, ζηελ πξάμε ε θαηαζθεπή απηή αλαδεηθλχεηαη σο
εμαηξεηηθά ζηεξεή ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ αλαηξνπή
παγησκέλσλ αληηιήςεσλ.
Ωζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ζπγθξνηείηαη
κνλνζήκαληα, νχηε φηη ν ιφγνο απηφο πάληνηε επηβάιιεηαη αδηαπξαγκάηεπηα. Οη
θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο ηεο επνρήο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ξσγκέο ζηνλ απηνλφεην
ραξαθηήξα ηνπ ζψκαηνο ησλ παγησκέλσλ

θνηλσληθψλ

αμηψλ, γεγνλφο πνπ

δηαθαίλεηαη απφ ηηο αληηθάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο λέσλ
«κνληέξλσλ» ζπκπεξηθνξψλ ζηηο παιηέο αμίεο.264 «Ζ δεκηνπξγία λέσλ πξνηχπσλ
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη λέσλ εθδνρψλ αλδξηζκνχ θαη ζειπθφηεηαο (…) ζπρλά
ζηε ζπλάληεζή ηνπο κε θνξείο παξαδνζηαθψλ κνξθψλ ζρέζεσλ παξάγνπλ βίαηεο
ζπγθξνχζεηο».265 Δπνκέλσο, ε ηάμε ηνπ ιφγνπ (discursive order) θαη νη κεραληζκνί
αλαπαξαγσγήο ηεο ζπγθξνηνχληαη θαη αλαζπγθξνηνχληαη δηαξθψο, δηακέζνπ κίαο
ζεηξάο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζε έλα πεδίν ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη
απφ κφληκε αζπλέρεηα. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ππνζηεξίρζεθε φηη ε ηάμε ηνπ ιφγνπ
δελ απνηειεί έλα ζηεγαλφ, α ι ι ά έλα πεδίν ελδερνκεληθφηεηαο.
Έηζη, αλ θαη απφ ηα θηικηθά θείκελα θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη ππάξρεη κία
ζηαδηαθή κεηαηφπηζε σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ, δελ
κπνξνχκε πάληα λα θαηαιήμνπκε κηα θαη θαιή αλ απηά ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο
παηξηαξρηθέο δνκέο εμνπζίαο ή αληηζηέθνληαη ζε απηέο. Με ά ι ι α ιφγηα, απηφ πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε είλαη πσο «ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπκε

2ω

Ωστόσο, δεν πρέπει να εκλαμβάνουμε την ιδεολογία ως διαστρεβλωμένη αναπαράσταση της
κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς η τελευταία είναι πάντοτε ήδη συγκροτημένη μέσα και διαμέσου
του λόγου. Η ιδεολογία, επομένως, εξακολουθεί μεν να ενέχει το στοιχείο της διαστρέβλωσης, αλλά
όχι του πώς είναι στ' αλήθεια τα πράγματα, μα της ρευστότητας που χαρακτηρίζει κάθε κοινωνική
ταυτότητα (βλ.Ε. Laclau, New Reflections... ό.π.)
264
Έ. Αβδελά, ό.π.,σελ. 102.
265
Στο ίδιο, σελ. 18.
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ηα θχια φρη σο κηα απαξαίηεηα ελσηηθή θαη νινθιεξσκέλε ηδενινγία, α ι ι ά , ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηνπιάρηζηνλ, σο έλα πεδίν ακθηζβεηνχκελσλ ζεκαζηψλ».

266

Με βάζε φια φζα είδακε γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ έκθπισλ ηαπηνηήησλ, ζα
δνχκε εηδηθφηεξα πψο αλαπαξάγνληαη, ζπγθξνηνχληαη θαη πξνβάιινληαη εηθφλεο ηνπ
θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ αλαθνξηθά κε ηνλ έξσηα, ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηηο
έκθπιεο ζρέζεηο ζην επφκελν θεθάιαην.

266

Jane Cowan, «Η κατασκευή της γυναικείας εμπειρίας», στο Ε. Παπαταξιάρχης / Θ. Παραδέλλης
(επιμέλεια), Ταυτότητες και Φύλο στη Σύγχρονη Ελλάδα, Αλεξάνδρεια 1998, σελ 147.
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5.

Ν άξονας θεματικών
ηνλ άμνλα ελλνηψλ είδακε κε πνηνλ ηξφπν ζπγθξνηείηαη ελλνηνινγηθά θαη

γλσζηνινγηθά ε έλλνηα ηνπ θχινπ. Δίδακε, δειαδή, πψο ην θ χ ι ν -σο ζεκειηψδεο
έλλνηα ζηελ βάζε ηεο νπνίαο νξγαλψλεηαη ε θνηλσληθή καο νληνινγία ελ γέλεηζεκαζηνδνηείηαη κέζα απφ θαη ηα θηικηθά θείκελα ηεο αλάιπζεο, θαη πψο απηή ε
ελλνηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε άιινπο (εμσ-«θεηκεληθνχο») ιφγνπο, πψο, δειαδή, ην
πεξηερφκελν ησλ ιφγσλ πνπ αλαδχνληαη κέζα απφ ηα θηικηθά θείκελα αληιεί απφ
ιφγνπο έμσ απφ απηά.
Ο άμνλαο ζεκαηηθώλ πεξηγξάθεη εηδηθφηεξα ηηο ζρέζεηο ηνπ ιόγνπ
θηικηθψλ

αθεγήζεσλ

κε

ηελ

εμνπζία.

πγθεθξηκέλα,

ζα

δνχκε

ησλ

πψο

ε

δηαπξαγκάηεπζε ηεο έλλνηαο ηνπ θχινπ εκπιέθεηαη ζε πνηθίια (ηδενινγηθά)
δηαθπβεχκαηα, δειαδή ζε δηακάρεο θαη αληηπαξαζέζεηο κέζα ζην ιφγν θαη δηα κέζνπ
ηνπ ιφγνπ (ηεο αθήγεζεο). Πψο, δειαδή, ζπγθξνηνχληαη θαη αλαπαξάγνληαη
αληαγσληζηηθνί θαη αληηπαξαζεηηθνί ιφγνη γηα ην θ χ ι ν κέζα απφ ηα θηικηθά θείκελα.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην δήηεκα ηεο εμνπζίαο δελ ήηαλ ζεκειηψδεο θαη ζηνλ άμνλα
ελλνηψλ, θαζψο νη ηαμηλνκεηηθέο θαηεγνξίεο ζηε βάζε ησλ νπνίσλ νξγαλψλνπκε ηνλ
θφζκν δελ παξάγνληαη ελ θελψ θαη δελ είλαη ηδενινγηθά θαη αμηνινγηθά νπδέηεξεο.
Δίδακε, άιισζηε, φηη παξά ηε θαηλνκεληθή ηνπο ζηαζεξφηεηα ε νπνία ζεκειηψλεηαη
ζε κηα ξεηνξηθή ηεο κνληκφηεηαο, νη ελλνηνινγηθέο θαηεγνξίεο ηνπ θχινπ ηεινχλ ππφ
ζπλερή δηαπξαγκάηεπζε, ε νπνία εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ηα θηικηθά θείκελα.

ε

απηφ ηνλ άμνλα, φκσο, ζα δνχκε πην ζπγθεθξηκέλα πψο απφ ηηο θηικηθέο αθεγήζεηο
πξνβάιινληαη ζπγθεθξηκέλεο εηθφλεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θχινπ, δηακέζνπ ησλ
νπνίσλ αλαπαξάγνληαη ζρέζεηο εμνπζίαο. Σν ζηνηρείν, ινηπφλ, πνπ πεξηγξάθεη ηνλ
ζπγθεθξηκέλν άμνλα είλαη θπξίσο ηδενινγηθό θαη ζπγθξνπζηαθό. Δπνκέλσο, ν άμνλαο
ζεκαηηθψλ αθνξά ηα ηδενινγηθά δηαθπβεχκαηα ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ αθεγήζεσλ,
φπσο απηά δηαηππψλνληαη κέζα απφ ηνλ θηικηθφ ιφγν.
Βέβαηα, ε εθάζηνηε ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ζπάληα εθθξάδεηαη ξεηά θαη
κνλνζήκαληα.

πσο εθηεηακέλα αλαθέξσ θαη εηζαγσγηθά, ν θηλεκαηνγξάθνο

ζπληζηά έλα πεδίν ζπγθξφηεζεο θαη δηαπινθήο πνηθίισλ ζρέζεσλ εμνπζίαο. ην
επίπεδν ηεο εθάζηνηε αθήγεζεο ζπγθξνχνληαη δηάθνξεο ηδέεο, ζηάζεηο θαη
λννηξνπίεο νχησο ψζηε κέζα απφ απηήλ λα αλαδπζεί ε ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηνπ
θάζε θηικηθνχ «θεηκέλνπ». Με απηφ ηνλ ηξφπν αλαπαξάγνληαη, ζπγθξνηνχληαη θαη
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πξνβάιινληαη εηθφλεο ηνπ θνηλσληθνχ θαληαζηαθνχ267 ζην πιαίζην ηνπ εθάζηνηε
θπξίαξρνπ εγεκνληθνχ ιφγνπ, α ι ι ά ηαπηφρξνλα κπνξεί θαη λα παξέρνληαη ηα κέζα
έθθξαζεο άιισλ, ελαιιαθηηθψλ ιφγσλ. Έηζη, ηα πξνηάγκαηα ελφο ζπληεξεηηθνχ
ιφγνπ ζπρλά ζπλππάξρνπλ κε πην πξννδεπηηθέο αληηιήςεηο, πνπ ελίνηε ηνλ
ππνλνκεχνπλ θαη ηνλ ακθηζβεηνχλ, ελψ άιινηε ε αληηπαξάζεζή ηνπο θαηαιήγεη ζηελ
επηβεβαίσζε θαη επηθξάηεζε ηεο παηξηαξρηθήο λννηξνπίαο. Οη ελαιιαθηηθνί ιφγνη
πνπ παξεηζθξένπλ ζηηο θηικηθέο αθεγήζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 κπνξνχκε λα
ππνζέζνπκε φηη απνηεινχλ έθθξαζε κηαο θξίζεο ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο,
απνηππψλνληαο κηα δηαδηθαζία επαλελλνηνιφγεζεο ηεο παηξνπαξάδνηεο θιίκαθαο
αμηψλ θαη πξνβάιινληαο ην αίηεκα θνηλσληθψλ αιιαγψλ θαη εθζπγρξνληζκνχ ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο, ηδίσο ζην επίπεδν ησλ εζψλ. Με ά ι ι α ιφγηα, νη ξσγκέο θαη ε
ξεπζηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ θηικηθφ ιφγν κπνξνχκε λα εηθάζνπκε φηη
αληηζηνηρνχλ ζε αληαγσληζηηθνχο ιφγνπο πνπ δηαθηλνχληαη απηή ηελ επνρή ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία.
Ζ θεληξηθή ζεκαηηθή πνπ δηαηξέρεη ηηο ηέζζεξηο ππφ αλάιπζε θηικηθέο
αθεγήζεηο αθνξά ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο ζηηο δηάθνξεο εθθάλζεηο ηνπο. πγθεθξηκέλα
ηα θεληξηθά δεηήκαηα ηα νπνία εμεηάδνληαη είλαη ν ξνκαληηθφο έξσηαο, ην αίηεκα ηεο
«απνθαηάζηαζεο» δηακέζνπ ηνπ γάκνπ, νη πξνγακηαίεο ζρέζεηο, ε δήιεηα θαη ε
ζπδπγηθή

απηζηία. Σν

θαζεζηψο

επηζπκίαο πνπ

δηαηξέρεη

ηηο παξνχζεο

θηλεκαηνγξαθηθέο αθεγήζεηο -αιιά απνηειεί θαη ηνλ ζεκειηψδε άμνλα γχξσ απφ ηνλ
νπνίν νξγαλψλεηαη ε πινθή ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ ηαηληψλ ηνπ είδνποαθνξά,

ινηπφλ, ηνλ

έξσηα

έηζη, φπσο

παξνπζηάδεηαη ζην

ζπγθεθξηκέλν

ηζηνξηθνθνηλσληθφ πιαίζην, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ
έκθπισλ ηαπηνηήησλ, α ι ι ά θαη ηελ δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ελ
γέλεη. Με ά ι ι α ιφγηα, ζηνλ βαζκφ πνπ θαη ν ίδηνο ν έξσηαο απνηειεί κηα θνηλσληθά
δηακεζνιαβεκέλε ζπλζήθε, ην πεξηερφκελφ ηνπ είλαη πνιηηηθφ. Ζ πνιηηηθή ηνπ
ζεκαζία έγθεηηαη ζην φηη εκπιέθεηαη ζε έλα επξχηεξν ζχζηεκα ιφγσλ, δηακέζνπ ησλ
νπνίσλ θαζνξίδνληαη νη θαλφλεο θαη νη φξνη ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα ππφθεηηαη (ι.ρ.
ηελ εηεξνθπινθηιία, ην πξφηαγκα ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο, ηελ λνκηκνπνίεζή ηνπ
κέζα απφ ηνλ ζεζκφ ηνπ γάκνπ, ηελ απνθιεηζηηθή δηνρέηεπζε ηνπ ζεμ ζην πιαίζην
ηνπ έγγακνπ βίνπ, ηελ δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ
αλαπαξαγσγή φπσο νξίδεη ε εθθιεζία θ.ν.θ.), δειαδή νη θνηλσληθά λνεηέο εθθάλζεηο

Γηα ηελ έλλνηα θνηλσληθό θαληαζηαθό βι. E. Laclau, New Reflections… ό.π., ζει. 63-64.
- 194 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

ηνπ θαζψο θαη νη πξνζδνθψκελνη ηξφπνη εξκελείαο ησλ ξφισλ ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ
κεηέρνπλ ζε απηφλ.

ε αληηζηνηρία, θαη ην ζψκα, ε έκθπιε ηαπηφηεηα θαη ε

ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά βξίζθνληαη εκπιεγκέλα ζε έλα δίθηπν θνηλσληθψλ θαη
πνιηηηθψλ ζρέζεσλ.

ε απηή ηε βάζε, αληηιακβαλφκαζηε φηη θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα

δελ ζπληζηά πνιηηηζκηθά νπδέηεξε έθθξαζε κηαο βηνινγηθήο νξκήο, α ι ι ά θνηλσληθή
ζπκπεξηθνξά, ε νπνία δελ κπνξεί λα ηδσζεί αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ
πεξηβάιινπλ ηελ επηηέιεζε ησλ έκθπισλ ξφισλ, ηηο ξνκαληηθέο πξνβνιέο θαη ηα
πνιηηηζκηθά πξφηππα ζρεηηθά κε ηνλ «έξσηα», ηα θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλα φξηα ηεο
ζεμνπαιηθήο έθθξαζεο, ή ηνλ ζεζκφ ηνπ γάκνπ. 2 6 8 Σφζν ην ζψκα, φζν θαη ε
επηζπκία, ινηπφλ, αληηκεησπίδνληαη σο θνξείο πνιιαπιψλ λνεκαηνδνηήζεσλ, ππφ ηελ
έλλνηα φηη πάλσ ζε απηά εγγξάθνληαη ε έκθπιε θαη ε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα.
Δπνκέλσο, αθφκε θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ππνθείκελα βιέπνπλ ην
αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο ηνπο, αληαλαθιψληαη νη θνηλσληθέο επηηαγέο πνπ
θαζνξίδνπλ ηφζν ηηο πξνζδνθίεο ζηηο νπνίεο απηφ θαιείηαη θνηλσληθά λα
αληαπνθξηζεί, φζν, θαη επέθηαζε, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ν ίδηνο ν
έξσηαο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν έξσηαο δελ ζπληζηά αληζηνξηθή ζπλζήθε, φπσο
ηδεαιηζηηθά ηείλεη λα παξνπζηάδεηαη, α ι ι ά έλαλ ιφγν εκπιεθφκελν κε άιινπο ιφγνπο.
Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ απνηειεί έλα ζπλαίζζεκα γλήζηα ππνθεηκεληθφ, α ι ι ά κία
θνηλσληθά δηακεζνιαβεκέλε ζπλζήθε. Δπνκέλσο, θαη εηθφλεο γηα ην θ χ ι ν πνπ
πξνβάιινληαη κέζα απφ ηελ καδηθή θνπιηνχξα ζρεηηθά κε ηνλ αλδξηζκφ θαη ηελ
ζειπθφηεηα ππνδεηθλχνπλ ην πνιηηηζκηθφ ζελάξην ησλ δηαπξνζσπηθψλ καο ζρέζεσλ,
δειαδή ην πιαίζην ζην νπνίν ζπγθξνηείηαη ε εηεξνθπινθηιηθή επηζπκία.

269

Μέζα απφ ηελ αθήγεζε ησλ ηαηληψλ παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ζεκειηψδεο
αίηεκα είλαη ε εξσηηθή ζρέζε, ε επφδσζε ηεο νπνίαο, φκσο, νξίδεηαη θαη
αλαπαξίζηαηαη

κε

πνιχ

ζπγθεθξηκέλνπο

φξνπο

θαη

αληαπνθξίλεηαη

ζε

πξνδηαγεγξακκέλα πνιηηηζκηθά ζελάξηα. Έηζη, ζεκειηψδεο γλψξηζκα ηνπ έξσηα ζην
πιαίζην απηφ, είλαη ην γεγνλφο φηη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα αδηαπξαγκάηεπηε
ηειενινγία, ε νπνία ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζηελ πξννπηηθή ηνπ (ζξεζθεπηηθνχ)
γάκνπ. Γελ είλαη ηπραίν, ινηπφλ, φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ηαηληψλ ηεο
επνρήο αθνξνχλ ηελ αγσλία ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ
πξνεγνχληαη ηεο επφδσζεο ηεο ζρέζεο, ψζηε ην δεπγάξη λα νδεγεζεί ζηελ εθθιεζία.

268

Stevi Jackson, “The Social Construction of Female Sexuality”, ζην S. Jackson / S. Scott
(επηκέιεηα), Feminism & Sexuality – A Reader, Edinburgh University Press, Edinburgh 1996, ζ ε ι . 62.
269
J. Usher, Fantasies… ό.π., ζ ε ι . 106.
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Δίλαη, κάιηζηα, ηφζν πξνθαλήο θαη αδηαπξαγκάηεπηε ε ζπλεπαγσγή πνπ θέξεηαη λα
νδεγεί απφ ηνλ έξσηα ζηνλ γάκν, πνπ εκθαλίδνληαη σο φξνη πεξίπνπ ηαπηφζεκνη.
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)

Νρέστης: «(…) Ρον γνωρίζεις τον κύριο;»
Ρούλα: «Κάλιστα… Έξι μήνες τώρα… (…) Ώλλά από την πρώτη στιγμή είπε πως θα με
πάρει!»
Με φξνπο αθεγεκαηηθφηεηαο, ν γάκνο ιεηηνπξγεί σο ην ζπλεζέζηεξν «ηέινο» ησλ
ηαηληψλ ηνπ είδνπο, θιείλνληαο ηελ α θ ή γ ε ζ ε , θαηά ηξφπν, ψζηε λα ππαηλίζζεηαη κηα
απξνζδηφξηζηε θαη αδηακθηζβήηεηε a priori ππφζρεζε φηη «δήζαλε απηνί θαιά…», ε
νπνία αξθεί θαζ απηή γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ γ χ ξ σ απφ ηελ
αθεγεκαηηθή πεξάησζε ηνπ έξγνπ.
Ωζηφζν, πέξα απφ ηηο ηδεαιηζηηθέο ξνκαληηθέο πξνβνιέο πνπ πεξηβάιινπλ ηνλ
γάκν σο ζεζκφ ελ γέλεη, θαη σο επηπρή έ θ β α ζ ε ζην επίπεδν ηεο αθήγεζεο θαη
επέθηαζε,
(από την ταινία Δεσποινίς Διευθυντής)

Θ. ΐασιλείου: « ταν μια νέα κοπέλα ερωτεύεται, μπαίνει στη βάρκα με τον καλό της (…)
και πλέει προς την ευτυχία!».
ν γάκνο ιεηηνπξγεί σο έλαο ηζρπξφο κεραληζκφο θνηλσληθνχ ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο
ηεο θνηλσληθήο δσήο, θπξίσο γηα ηηο γπλαίθεο. Με ά ι ι α ιφγηα, κέζα απφ ην πξίζκα
ηνπ εμηδαληθεπκέλνπ ξνκαληηθνχ έξσηα ν γάκνο (σο θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλε
επηζπκία θαη επηηαγή) πξνβάιιεηαη σο κνλαδηθή, απνθιεηζηηθή θαη αδηακθηζβήηεηε
επηινγή, θαζψο θαη σο θξηηήξην θνηλσληθήο επηηπρίαο (ή απνηπρίαο, αληίζηνηρα) ησλ
γπλαηθψλ.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)

Ώθηνά: «Έχεις καταντήσει πια πρόβλημα, το καταλαβαίνεις; (…) [Π]ε λίγα χρόνια θα
ψάχνεις ράφι να τοποθετηθείς!»
Μάιηζηα, απηφ ην θξηηήξην δελ αθνξά κφλν εθείλεο ηηο γπλαίθεο νη νπνίεο είλαη
νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά εμαξηψκελεο ή βιέπνπλ ηνλ γάκν σο κέζνδν αλνδηθήο
θνηλσληθήο

θηλεηηθφηεηαο, α ι ι ά

θεθάιαην,

επηηπρεκέλε

θαη εθείλεο νη νπνίεο δηαζέηνπλ

επαγγεικαηηθή

ζηαδηνδξνκία

αλεμάξηεηεο. Έηζη, ζηελ ηαηλία Γεζπνηλίο

θαη

είλαη

κνξθσηηθφ
νηθνλνκηθά

Γηεπζπληήο κία αμηφινγε, δπλακηθή,

κ ν ξ θ σ κ έ λ ε γπλαίθα κε θπξίαξρε ζ έ ζ ε ζηνλ αλδξνθξαηνχκελν ρψξν εξγαζίαο ηεο,
νηθηνζειψο απαξλείηαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο γηα λα γίλεη απνδεθηή απφ ηνπο
άλδξεο, πξνθεηκέλνπ λα βξεη γακπξφ. Με ά ι ι α ιφγηα, ν εηεξνθπινθηιηθφο έξσηαο
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είλαη θαηαξρήλ ηεξαξρηθφο θαη ζεκειηψλεηαη ζπκβνιηθά θαη θπξηνιεθηηθά ζηελ αξρή
ηεο γπλαηθείαο ππνηέιεηαο.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο: Ζ Λίια έρεη κεζχζεη ζην πάξηη ηνπ Ναπάξρνπ θαη
ρνξεχεη μππφιεηε)
Ιίλα: «ΐοήθησέ με, με τα παπούτσια μου, γιατί τα χω μπερδέψει και δεν ξέρω ποιο είναι το
δεξί και ποιο το αριστερό…
Ώλέκος: «Ώυτό δεν το χρειάζεσαι. Ρο παίρνω!» (ηεο παίξλεη ην έλα παπνχηζη)
Ιίλα: «Αιατί;»
Ώλέκος: «Αιατί λέω να σου βάλω και τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι!»

Ζ αξρή απηή απεηθνλίδεηαη ζπζηεκαηηθά ζηηο θηικηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο επνρήο,
νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηελ γπλαηθεία ππνηαγή ζην πιαίζην ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ,
φρη απιψο σο θνηλσληθά αλακελφκελε, α ι ι ά επηπιένλ σο πξνζδνθία απφ πιεπξάο
ησλ γπλαηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο ηαηλίαο Σν μύιν βγήθε από
ηνλ Παξάδεηζν, φπνπ ε αηίζαζε Λίδα Παπαζηαχξνπ εξσηεχεηαη ηνλ θαζεγεηή ηεο
Πάλν Φισξά, αθφηνπ εθείλνο δελ δηζηάδεη λα ηελ ηαπεηλψζεη δεκφζηα θαη λα
αζθήζεη θπζηθή βία πάλσ ηεο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ αλαπαξάγεηαη δνκηθά ε αλδξηθή
θπξηαξρία ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο, ε νπνία επηβξαβεχεηαη:
(απφ ηελ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν)
κος Ξαπασταύρου: «(…) Ίσως με τον ίδιο τρόπο που βάλατε σε τάξη το κολέγιο, να
μπορείτε να βάλετε σε κάποια τάξη και σε κάποια πειθαρχία και το
σπίτι μου!»

θαη θαηφπηλ (φπσο αθήλεη λα ελλνεζεί ε αθήγεζε ή/θαη νη θπξίαξρεο θνηλσληθέο
πξνζδνθίεο) λνκηκνπνηείηαη θαη επηθπξψλεηαη δηακέζνπ ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ. Καηά
απηφ ηνλ ηξφπν ν γάκνο ιεηηνπξγεί θπξίσο σο ηδενινγηθό ζεκείν ηεξκαηηζκνχ, ηφζν
ηεο αθήγεζεο, φζν θαη ηεο γπλαηθείαο αλεμαξηεζίαο.

270

Ζ εηδπιιηαθή αηκφζθαηξα ηεο πξν ηνπ γάκνπ επνρήο θαίλεηαη λα ράλεηαη
κεηά ηελ ηέιεζε ηνπ κπζηεξίνπ. Μεηά ηνλ γάκν, παξαηεξεί ε Γειβεξνχδε, «ε πεξί
έξσηνο ζπδήηεζε δηαθφπηεηαη, ν έξσηαο σο ζπλαίζζεκα θαη σο πξαθηηθή, κε ηηο
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ηνπ, δελ απαζρνιεί θαλέλαλ. Απηφ πνπ θηλδπλεχεη δελ είλαη ηα
ζπλαηζζήκαηα α ι ι ά ε ζπδπγηθή ζρέζε», ε νπνία πξέπεη λα δηαζσζεί απφ ηα
πξνβιήκαηα. 271 Δίηε ηα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηε δήιεηα θαη ηε ζπδπγηθή απηζηία, είηε
απνξξένπλ απφ ηε ραιάξσζε ηεο παξαδνζηαθήο ηάμεο πξαγκάησλ κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ έσο ηφηε παγησκέλνπ ξφινπ ηνπ άληξα-αθέληε,

R. Neupert, ό.π., ζει. 73.
Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη ζηηο θσκσδίεο… ό.π., ζει. 169.
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ζηηο θσκσδίεο ν γάκνο εκθαλίδεηαη «σο κηα δηαξθήο πξνζπάζεηα επηβνιήο ηνπ ελφο
ζηνλ άιινλ». 2 7 2

Οη άληξεο σο «νηθνγελεηάξρεο» επηζπκνχλ λα επηβάινπλ ηα

θεθηεκέλα ηνπο ζην πιαίζην κηαο ηεξαξρηθήο θαηαλνκήο έκθπισλ ξφισλ, ελψ νη
γπλαίθεο δηεθδηθνχλ πιένλ πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα κέζα ζηελ ζπδπγηθή εζηία θαη
έλαλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ δεπγαξηνχ. Έηζη, «κέζα απφ ηε δηδαρή ησλ
πξεζβχηεξσλ, θαη ηδίσο ησλ νκνθχισλ ηνπο, νη λεαξέο ζχδπγνη καζαίλνπλ λα
ππνρσξνχλ θαη επίθαζε ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζπδχγνπ ηνπο, α ι ι ά
ζηελ νπζία (…) λα επηβάιινπλ κε πιάγηνπο ηξφπνπο ηελ άπνςή ηνπο».273
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Θυρία Ώσπασία: «Ν συζυγικός βίος, χρυσό μου, είναι ένας διαρκής πόλεμος. Θάνεις ότι
υποχωρείς, ξεγελάς τον αντίπαλο, και πάνω που νομίζει ότι είναι νικητής,
του δίνεις και καταλαβαίνει!»

ην παξάδεηγκα, έρεη θάπνηα ζεκαζία ε βαξχηεηα ηεο αλαπαξάζηαζεο «πφιεκνο» γηα
ηηο ζρέζεηο ησλ θχισλ, ζηνηρείν πνπ καο επηηξέπεη ίζσο λα εηθάζνπκε φηη αληηζηνηρεί
ζε έλαλ επξχηεξν ιφγν γχξσ απφ ηνλ έγγακν βίν θαη ηελ ζέζε ησλ ζχγρξνλσλ
γπλαηθψλ, πνπ δηαθηλείηαη απηή ηελ επνρή ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. Παξά ην γεγνλφο,
σζηφζν, φηη ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα νη γπλαίθεο απνκαθξχλνληαη
ζηαδηαθά απφ ην πξφηππν ηεο πεηζήληαο θαη ππνηαθηηθήο ζπδχγνπ,
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «Έλα δω! Πε διατάσσω!»
Ρζένη: «Κην μου κάνεις εμένα το σατράπη, γιατί δεν με ξέρεις καλά!»

επηβάιινληαο πνιιέο θνξέο ζζελαξά ηε γλψκε ηνπο, παξαηεξνχκε φηη ν γάκνο
εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί σο έλαο απνηειεζκαηηθφο κεραληζκφο επηβνιήο ησλ
θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλσλ έκθπισλ ξφισλ, νη νπνίνη, ηνπιάρηζηνλ ζην παξφλ
ζπκθξαδφκελν, θαηαλέκνληαη κε φξνπο ηεξαξρηθνχο. Ζ ηεξαξρία απηή ζεκειηψλεηαη
ζηε βάζε κηαο θπζηθνπνηεκέλεο αληζφηεηαο, ε νπνία θέξεηαη λα απνξξέεη απφ ηε
βηνινγηθή δηαθνξά.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «Πτις γυναίκες δεν πρέπει να λέει κανείς και πολύ έξυπνα πράγματα, γιατί δεν τα
καταλαβαίνουν…»

Σν έκθπιν βηνινγηθφ ζψκα επελδχεηαη, ινηπφλ, κε ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα, ηα νπνία
θαηφπηλ παξνπζηάδνληαη σο απνηέιεζκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο
επηζχξνπλ θαζνξηζκέλεο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο.
Στο ίδιο, σελ. 243.
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Με ά ι ι α ιφγηα, ην παγησκέλν θαζεζηψο θχινπ εκπεξηέρεη «θάπνηεο
εγεκνληθέο θαη ζπρλά άξξεηεο πνιηηηζκηθέο παξαδνρέο», νη νπνίεο ζε ζεκαληηθφ
βαζκφ

ζεκειηψλνληαη
274

νηθηαθφηεηαο».

«ζηηο

θαηεζηεκέλεο

κνξθέο

ηνπ

γάκνπ

θαη

ηεο

Απηφ ζεκαίλεη, θαη επέθηαζε, φηη ζην επίπεδν ηνπ έγγακνπ βίνπ

θαη ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ ελ γέλεη επηβάιιεηαη κηα θνηλσληθά ζπγθεθξηκέλε
θαηαλνκή ξφισλ, ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζηε βάζε κηαο θπζηθνπνηεκέλεο ηεξαξρηθήο
δηάηαμεο. Απφ ηε δηάηαμε απηή απνξξένπλ θαλνληζηηθά νη απαηηήζεηο γηα ηελ
θνηλσληθά πξνζδνθψκελε ελζάξθσζε ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, ε νπνία επηβεβαηψλεη
θαη αλαπαξάγεη ηελ έκθπιε δηαθνξά. ην εζσηεξηθφ απηήο ηεο δηάηαμεο «ε ζέζε ηεο
γπλαίθαο νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ εηδηθή ηεο ηνπνζέηεζε ζε ζρέζε κε ηελ
αλδξηθή θηγνχξα κέζα ζην πιαίζην κηαο πνιχ

ζπγθεθξηκέλεο

θνηλσληθήο

κνξθνινγίαο έκθπισλ ξφισλ» 2 7 5 θαη ππνρξεψζεσλ, ε νπνία ζηελ παξαδνζηαθή
παηξηαξρηθή θνηλσλία κεηαβηβάδεηαη απφ ηε κεηέξα ηνπ άληξα ζηελ ππνςήθηα λχθε,
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ιέλα: «(…) (Ζ)α μείνεις χωρίς γυναίκα, κύριε Ηάκωβε, λυπάμαι…»
Ρζακ: «Λαι, αλλά έχω τη μάνα μου, όμως. Κάλιστα! Θαι καλά πλένει και καλά μαγειρεύει
και απ΄ όλα!»

αλαπαξάγνληαο θαη δηαησλίδνληαο, έηζη, ηνλ ξφιν ησλ γπλαηθψλ ζηελ ππεξεζία ησλ
αλδξψλ ηνπο, σο ζπδχγσλ θαη σο κεηέξσλ αξζεληθψλ παηδηψλ, αξγφηεξα (έσο φηνπ
απηά παληξεπηνχλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία ηνπο).
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
κα. Ιουκία: «Ξοιο παντελόνι θα φορέσεις, παιδάκι μου, να πατήσω λίγο το παντελόνι;»
Ώλέκος: «Βεν θα βγω μητέρα».
(…ιίγν αξγφηεξα)
Ώλέκος: «Ρο παντελόνι μου το πάτησες;»
κα. Ιουκία: «Γσύ δεν μου είπες να μην το πατήσω;»
Ώλέκος: «Θι εσύ έπρεπε να μην το πατήσεις;»
κα. Ιουκία: «Θαλά… Λα το πατήσω τώρα!»
Ώλέκος: «Βεν προλαβαίνω τώρα!»
Παξφια απηά, ν γάκνο πξνβάιιεηαη σο αίηεκα θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ
γπλαηθψλ.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ξέπη: «Που μιλάω μια ώρα και δεν λες τίποτα! Έχω την απαίτηση να μου δώσεις μία
απάντηση. Ιοιπόν, λέγε! Ξότε θα παντρευτούμε; (…)»
274
275

Δ. Παπαηαμηάξρεο Δ., «Δηζαγσγή», ό.π., ζει 70.
Άλλα Απνζηνιίδνπ, ό.π., ζει. 181.
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Ζάνος: «Κα, αγάπη μου, δεν καταλαβαίνεις ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα και εγώ δεν
θέλω να σκοτώσω αυτό το υπέροχο συναίσθημα…»
(…)
Ξέπη: «Άκου να σου πω, κύριε Ζάνο! Γγώ δεν θέλω να μείνω γεροντοκόρη!»

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη, αλ θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 60 πξνβάιιεηαη πιένλ
ζζελαξά ην αίηεκα λα επηβιεζνχλ θαηλνηνκίεο ζε δεηήκαηα εζηθήο θαη έκθπισλ
ζρέζεσλ, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη πεξηζζφηεξεο
επηινγέο

εηδηθφηεξα γηα ηηο γπλαίθεο, ε

ειεπζεξία

ησλ

θνηλσληθψλ

ηνπο

ζπλαλαζηξνθψλ εμαθνινπζεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ πξννπηηθή λνκηκνπνίεζεο ηεο
«ζρέζεο» ηνπο.
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
ΐίκυ: «Κε την δική μας ιστορία τι θα γίνει, γιατί κι εγώ έχω εκτεθεί!»

Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, φηη ν Αζηηθφο Κψδηθαο πξνβιέπεη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε
γηα ηελ «πξνζβνιή ηεο ηηκήο γπλαηθφο»276, γεγνλφο ην νπνίν θαηαδεηθλχεη
παξαδεηγκαηηθά πψο ε γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα απνηειεί αληηθείκελν πξνζηαζίαο,
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη ζε επίπεδν θξαηηθήο κέξηκλαο, θαζψο θαη φηη ε ππφιεςε
ησλ γπλαηθψλ εμαξηάηαη νπσζδήπνηε απφ έλαλ άληξα, ν νπνίνο, κε ηνλ έλαλ ή ηνλ
ά ι ι ν ηξφπν, θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη ην θνηλσληθφ ηνπο πξφζσπν.
Δπνκέλσο, αλ θαη παξαηεξείηαη κηα δηαθνξνπνίεζε ησλ

αληηιήςεσλ

κεηαπνιεκηθά θαη ε λέα γεληά δηεθδηθεί πιένλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο ηνπ/ηεο
κέιινληνο/νπζαο ζπδχγνπ θαη θαη επέθηαζε ηνπ γάκνπ απφ έξσηα,
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ιέλα: «Ε γυναίκα σήμερα για να παντρευτεί, κύριε, πρέπει να γνωρίσει τον άντρα που θα
πάρει!»

γηα ηηο γπλαίθεο νη πξνγακηαίεο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ
ηζρπξφηαην ηακπνχ.
Έηζη, παξφιν πνπ ν θηλεκαηνγξάθνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 60 ραξαθηεξίδεηαη
απφ κηα «απμαλφκελε θηιειεπζεξνπνίεζε

ζε δεηήκαηα γπλαηθείαο εξσηηθήο

ζπκπεξηθνξάο», επηζεκαίλεη ε Γειβεξνχδε, «νη εξσίδεο πάληα ζα έρνπλ ζηφρν ηνλ
γάκν, θαη φρη ηελ πξνζσπηθή ειεπζεξία ή ηελ ηζφηηκε εξσηηθή ζρέζε». 2 7 7 Καηά
276

Αζηηθφο Κψδηθαο 921: «Πξνζβνιή ηηκήο γπλαηθφο. Δάλ δη αμηνπνίλνπ πξάμεσο ή θαηφπηλ απεηιψλ
ή απαηειψλ ππνζρέζεσλ ή θαηαρξήζεσο ηεο ζρέζεο εμαξηήζεσο πξνζεβιήζε ε ηηκή γπλαηθφο δηά
ζαξθηθήο κεη απηήο ζπλαθείαο, ε πξνο απηήλ νθεηινκέλε απνδεκίσζεο ζπλίζηαηαη εηο ηελ θαηαβνιήλ
αλαιφγνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πξνο απνθαηάζηαζίλ ηεο». Δθεκεξίο ησλ Διιήλσλ Ννκηθψλ, Αζηηθόο
Κώδημ θαη Δηζαγσγηθόο Νόκνο, Ησάλ. Ν. Εαραξφπνπινο, Αζήλα ρ.ρ., ζ ε ι . 115 (Παξαηίζεηαη ζην Έ.
Αβδειά, ό.π., ζ ε ι . 180, ππνζεκ. 53).
277
Δ. Γειβεξνχδε, «Διιεληθφο Κηλεκαηνγξάθνο… ό.π., ζ ε ι . 172.
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συνέπεια, η γυναίκα που διατηρεί προγαμιαίες σχέσεις δίχως βέβαιη προοπτική
νομιμοποίησης τους αναπαρίσταται μέσα από τη φιλμική αφήγηση, υλικά και
συμβολικά, κατά τρόπο απαξιωτικό. Χαρακτηριστικό, άλλωστε, είναι το παράδειγμα
της Βίκυς, της ερωμένης του Αλέκου (Δεσποινίς Διευθυντής). Σύμφωνα με τον τρόπο
με τον οποίο αξιολογείται η ευυπόληπτη συμπεριφορά στο πλαίσιο άλλων,
εξωφιλμικών λόγων της εποχής, «η “ευθεία οδός”, το αντίθετο του “έκλυτου βίου",
παραπέμπει στην προοπτική του γάμου της κοπέλας, μέσα από τον οποίο
“αποκαθιστά την τιμή της"».

278

Αν υποθέσουμε, λοιπόν, ότι ο φιλμικός λόγος

αντανακλά, σε κάποιο βαθμό, τα τρέχοντα στερεότυπα, τότε το στοιχείο που κατά
βάση επιβεβαιώνει την «ανηθικότητα» και το «ποιόν» της είναι ότι «υπέκυψε», δίχως
να έχει πρώτα εξασφαλίσει την αποκατάσταση της. Η «ανηθικότητα» αυτή
«τεκμηριώνεται» και με έμμεσο τρόπο: «το ανήθικο κορίτσι» δεν είναι, λοιπόν,
μονάχα «αυτό που έχει σχέσεις με άντρες [και] που “ακούγεται"»279, αλλά συγχρόνως
που καπνίζει, πίνει, λέει ψέματα και τριγυρνάει έξω. Επιπλέον, «το βάψιμο (και) το
θηλυκό ντύσιμο (...) συνθέτουν στοιχεία (...) που [θεωρείται ότι] αποδεικνύουν την
ελλιπή ηθική ακεραιότητα της γυναίκας στην οποία αναφέρονται».280 Δεν είναι
τυχαίο, λοιπόν, που η Βίκυ ανταποκρίνεται απόλυτα σε αυτό το στερεότυπο και
εμφανίζεται πάντοτε βαμμένη έντονα και ντυμένη προκλητικά:
(από την ταινία Δεσποινίς Διευθυντής)
Ώλέκος: «(…) Θαι κουμπώσου!» (αναφερόμενος στο πουκάμισο της Βίκυς, του οποίου έχει
αφήσει εσκεμμένα ανοικτά τα πρώτα κουμπιά)

Ουσιαστικά δηλαδή, όποτε η αφήγηση άμεσα ή έμμεσα σχολιάζει την εμφάνιση της,
στην πραγματικότητα αναφέρεται στο «ήθος» της. Το πρόβλημα δεν είναι ότι
«ντύνεται σαν φιγουρίνι», αλλά ότι προκαλεί το ερωτικό βλέμμα των (άλλων) ανδρών,
θέτοντας

υπό

αμφισβήτηση

την

αποκλειστικότητα

της

σεξουαλικής

της

διαθεσιμότητας. Γι' αυτό, άλλωστε, και η κυρά-Πηνελόπη (Νύχτα γάμου) εκφράζει
την δυσπιστία της κατά πόσο η Πέπη πληροί τα εχέγγυα της υποψήφιας νύφης,
βλέποντας την να λικνίζεται στην παραλία με το μπικίνι.
(από την ταινία Νύχτα Γάμου)
Ηάκωβος: «Ξολύ ευγενικό κορίτσι, εε;!»
κυρα-Ξηνελόπη: «Εμένα με φαίνεται κομματάκι ζεβζέκα!»
278

Έ. Αβδελά, ό.π., σελ. 82, αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταται η ευυπόληπτη
γυναικεία συμπεριφορά μέσα από μαρτυρικές καταθέσεις, σε δικαστικές υποθέσεις φερόμενες ως
«εγκλήματα τιμής».
279
Στο ίδιο, σελ. 137.
280
Στο ίδιο, σελ. 142.
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Ηάκωβος: «Έλα καλέ… (…) Ρι είναι αυτά που λες; Ξάντως να ξέρεις μαμά, πολύ με αρέσει
αυτό το κορίτσι!»
(…)
κυρα-Ξηνελόπη: «Θαλό, αλλά πολύ κουνιέται….»
Ρζακ: «Έτσι είναι οι Ώθηναίες, έχουν πολύ αέρα!»
κυρα-Ξηνελόπη: «Ξολύ αέρα, βρε παιδάκι μου… Ξολύ αέρα…»

Έηζη, ην εζηθφ δίδαγκα θαίλεηαη λα είλαη φηη, αλ θαη νη επηηαγέο ηεο κφδαο θαη ε
επηζπκία πξνζέιθπζεο ππνςήθησλ γακπξψλ ππαγνξεχνπλ ζηηο γπλαίθεο ελίνηε λα
ληχλνληαη ηνικεξά ή λα πξνθαινχλ ηελ αλδξηθή επηζπκία, ζα πξέπεη πάληα λα έρνπλ
ππφςε ηνπο φηη ζην ζεμνπαιηθφ παηρλίδη ππάξρνπλ φξηα, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα
δηαζρίζνπλ αηηκψξεηα. «Ζ γπλαίθα πνπ αθήλεηαη ζηηο επηζπκίεο ηεο ηηκσξείηαη κε
εζηθφ ζηηγκαηηζκφ θαη θαηαδηθάδεηαη λα κελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηηο θνηλέο
θνηλσληθέο πξνζδνθίεο, φπσο είλαη ν γάκνο». 281 Ζ ιεπηή γξακκή πνπ δηαρσξίδεη ηελ
ζεκηηή απφ ηελ αλαίζρπληε ζπκπεξηθνξά είδακε λα απνδίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά κέζα
απφ ηελ αληίζεζε ηεο «ζειπθφηεηαο» πνπ θαιείηαη λα πηνζεηήζεη ε Λίια, θαη ηεο
θξαπγαιέαο πξνθιεηηθφηεηαο ηεο Βίθπο (Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο). Τπφ απηή ηελ
έλλνηα, ηα πνηθίια πεξηερφκελα ηεο «ζειπθφηεηαο» απνηηκψληαη κε δπν κέηξα θαη
δπν ζηαζκά. Απφ ηελ κηα κεξηά απαηηείηαη απφ ηηο γπλαίθεο λα αληαπνθξηζνχλ ζην
πνιηηηζκηθφ ζελάξην ηεο «ζεμνπαιηθήο γπλαίθαο», ε νπνία ζα ηξνθνδνηεί θαη ζα
ελζαξθψλεη ηηο αλδξηθέο θαληαζηψζεηο, θαη απφ ηελ ά ι ι ε πξνβάιιεηαη θαη
επηβξαβεχεηαη ην αθίλδπλν (θαη αζεμνπαιηθφ) πξφηππν ηνπ «θνξηηζηνχ γηα ζπίηη» ην
νπνίν δελ απεηιεί ηελ παηξηαξρηθή ηάμε.
ε απηφ ην πιαίζην, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ε δηαρείξηζε ηεο
ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο απφ πιεπξάο ησλ γπλαηθψλ ιεηηνπξγεί σο κεηαθνξά γηα ηελ
ζρέζε παξάδνζεο-λεσηεξηθφηεηαο, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία γηα ηνλ αληίθηππν ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ, ηεο δπηηθνπνίεζεο θαη ηεο ηαρχηαηεο αιιαγήο πξνζψπνπ ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε κηα λέα επνρή. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ην γπλαηθείν ζψκα
ζπγθξνηείηαη σο ηφπνο εγγξαθήο απηψλ ησλ κεηαβνιψλ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο
φηη ε «ειαθξψλ εζψλ» Βίθπ θαπλίδεη ακεξηθάληθα ηζηγάξα, ηα νπνία ζπλδένληαη
κεησλπκηθά κε ηηο «δπηηθφηξνπεο» ζπλήζεηεο, ελψ ηα ειαθξφκπαια θνξίηζηα
επηδίδνληαη ζηα «τουΎστια και τα μπόσα-νόβια;» (Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο). Πνπζελά α ι ι ν χ
ζηηο θηικηθέο αλαπαξαζηάζεηο δελ δηαθξίλνληαη ηφζν θαζαξά ηα ζχκβνια απηψλ ησλ
αιιαγψλ, φζν δηακέζνπ ηεο δηαρείξηζεο ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο. Μέζα απφ κηα
281

Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη ζηηο θσκσδίεο… ό.π., ζει. 171-172.
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λνζηαιγηθή αλαπαξάζηαζε ηεο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο σο ελφο θφζκνπ πνπ
θπβεξλάηαη απφ ζαθείο δηαθξίζεηο θαη βεβαηφηεηεο, ν κνληεξληζκφο θαη ε
δπηηθνπνίεζε εθθξάδνπλ ηελ θξίζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην ζψκα γηα
λα ζπλαξζξψζεη θαη λα παγηψζεη ηελ ειιεληθή έκθπιε ηαπηφηεηα. Ο θφβνο κπξνζηά
ζηηο θνηλσληθέο αιιαγέο ζπκππθλψλεηαη ζηελ έλλνηα κηαο αλεμέιεγθηεο (γπλαηθείαο)
ζεμνπαιηθφηεηαο, ε νπνία απεηιεί ην «εθ παξαδφζεσο εζηθφλ έξκα ηνπ Έιιελνο»,
ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα ρξεζηά ήζε.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ρζακ: «Άμα με βλέπει να μιλάω με κορίτσια φοβάται!»
Ξέπη: «Ρην αποπλάνηση;»
Ρζακ: «Λαι, γεια! Γίδες;»
Ξέπη: «Γε, έτσι είναι. Κάνα είναι. Νι γυναίκες σήμερα είναι επικίνδυνες!»

Έλα εχγισηην ηεθκήξην γηα ην πεξηερφκελν πνπ απνδίδεηαη ζηηο εζηθέο αμίεο ηελ
επνρή απηή πξνθχπηεη θαη απφ εμσθεηκεληθνχο ιφγνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο «ε
εζηθή έρεη θαηεμνρήλ ζεμνπαιηθφ πεξηερφκελν»282. Πην ζπγθεθξηκέλα, «ε “έθιπζηο
ησλ εζψλ”, ε “εζηθή παξαθκή” παξαπέκπνπλ ζρεδφλ πάληνηε ζε αλαηξνπή ησλ
παξαδνζηαθψλ ζρέζεσλ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη αλάκεζα ζηα θχια, αλαηξνπή πνπ
απνδίδεηαη ζηνλ αζηηθφ ηξφπν δσήο θαη ζεσξείηαη ν θπξηφηεξνο θίλδπλνο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ε λεσηεξηθφηεηα θαη ε “πξφνδνο”. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην
επηιήςηκν πνηνλ ηελ Βίθπο θαηαινγίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ ειιηπή έιεγρν απφ
ηελ νηθνγέλεηα:
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
ΐίκυ: «Γγώ δυσκολεύτηκα πολύ να το σκάσω απ τη μαμά μου, κι έχει και την καρδιά της!
Μέρεις τι της είπα;»
Ώλέκος: «Κου το λες ύστερα.» (πξνζπαζεί λα ηελ μεθνξησζεί θαθήλ θαθψο)
ΐίκυ: «Ρης είπα ότι θα πάω εκδρομή με την αδερφή μου!»
Ώλέκος: «Ζα „ρθει και η αδερφή σου;»
ΐίκυ: « χι! Γκείνη θα πάει με τον Τρήστο.»
Ώλέκος: «Ώα, μεγάλες δυσκολίες έχετε σπίτι σας!»

«Ζ εζηθή ηαπηίδεηαη έηζη κε ηε ζεμνπαιηθή εζηθή, θαη κάιηζηα ησλ λέσλ γπλαηθψλ,
φπσο δείρλνπλ νη απμαλφκελεο αλαθνξέο ζηηο πξνγακηαίεο ζρέζεηο, ζηνλ ειεχζεξν
έξσηα, ζηελ αγλφηεηα. Οη ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θ χ ι α γίλνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ
θεληξηθφο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο ηεο θξίζεο ηεο επνρήο».283 Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε

Βι. Έ. Αβδειά, ό.π., ζει. 190-191.
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δηαπξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο γίλεηαη θπξίσο ζην επίπεδν κηαο «ξεηνξηθήο ηεο
αγλφηεηαο», ε νπνία έξρεηαη λα ζπγθαιχςεη ηελ πξαθηηθή ησλ πξνγακηαίσλ ζρέζεσλ,
ε νπνία ζηελ πξάμε θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε απφ φηη αθήλεη λα
ελλνεζεί ν θπξίαξρνο ιφγνο γχξσ απφ απηέο.284 Δπνκέλσο, αθφκε θαη φηαλ
εθθξάδεηαη ην δηθαίσκα ησλ γπλαηθψλ λα έρνπλ θάπνην «θιεξη» πξηλ ηνλ γάκν,
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ξέπη: «Παν κοπέλα κι εγώ είχα ένα φλερτ. Ξου ζούμε, θεέ μου, στον μεσαίωνα;»
ε γλσξηκία απηή αλαπαξίζηαηαη απφ ηα θηικηθά θείκελα σ ο ζ η α ζ ε ξ ά δηαθξηηή θαη
π ι ή ξ σ ο α ζ χ κ β α η ε κ ε ηελ ζ ε μ ν π α ι η θ ή επηζπκία θαη π ξ ά μ ε .
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «Κε τη γυναίκα σας είχαμε μια γνωριμία, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι κακό!»
Ρζακ: «Βεν είναι κακό μέχρις ενός σημείου. Ώμέ! Ώλλά η Ξέπη με είπε ότι δεν ήταν απλώς
γνωριμία, ήτανε κάτι περισσότερο. Κ ε ομολόγησε ότι είχατε ένα φλερτ! Έτσι με
είπε!»
Ζάνος: «Πωστά. Γίχαμε ένα φλερτ. Ένα φλερτάκι τόσο δα…»
(…)
Ρζακ: «Θαι μέχρι που προχωρήσατε;»
Ζάνος: «Θάτι κουβεντούλες! Ώθώα πράγματα, αγνά και απονήρευτα!»

Έηζη, παξφιν πνπ ν έξσηαο ζπληζηά θεληξηθή ζεκαηηθή ησλ θηικηθψλ αθεγήζεσλ,
είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε νινθιεξσηηθή απνπζία αλαπαξαζηάζεσλ πνπ λα αθνξνχλ
ηελ ζσκαηηθφηεηα ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ. Απηή ε απνπζία εξσηηθψλ πεξηπηχμεσλ
έρεη λα θάλεη θαη κε ην φηη νη ηαηλίεο απηέο απεπζχλνληαη ζε «φιε ηελ νηθνγέλεηα».
Ωζηφζν, ην γεγνλφο φηη πξψηεο ζηνλ πίλαθα εηζπξάμεσλ έρνπλ βξεζεί θαη ηαηλίεο
φπσο

ν

«Καηήθνξνο»,

ζηηο νπνίεο

ππάξρεη έθδειε

αλαπαξάζηαζε ηεο

ζεμνπαιηθφηεηαο, εμαζζελεί ην επηρείξεκα ηεο πξφζεζεο απήρεζεο ζε επξχηεξν
θνηλφ.

285

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ε πιήξεο απνπζία εξσηηθψλ πεξηπηχμεσλ ησλ

πξσηαγσληζηψλ είλαη κάιινλ δήηεκα ηδενινγηθφ θαη ζεκειηψλεηαη ζηελ αληίζηημε
αγάπεο θαη εξσηηθήο/ζεμνπαιηθήο επηζπκίαο θαη ηελ απφδνζε ζε απηέο εθ δηακέηξνπ
αληίζεησλ αμηνινγηθψλ πξνζήκσλ.

ην πιαίζην απηήο ηεο ινγηθήο, ε αγάπε

εξκελεχεηαη σο αγλφ ζπλαίζζεκα, ηαπηφζεκν ηεο ηξπθεξφηεηαο θαη ηεο ζηνξγήο ζε
αληηπαξάζεζε πξνο ηελ εξσηηθή/ζεμνπαιηθή επηζπκία ε νπνία εκθαλίδεηαη ζπλψλπκε
284

M. Herzfeld, “Semantic Slippage and Moral Fall: The Rhetoric of Chastity in Rural Greek Society”,
Journal of Modern Greek Studies 1 (1983), ζ ε ι . 161-172.
285
Ο Καηήθνξνο θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηνλ πίλαθα εηζπξάμεσλ γηα ηελ ρξνληά 1961 κε
161.331 εηζηηήξηα, ζέζε ηελ νπνία κνλνπσινχζαλ ηαηλίεο κε ηελ Αιίθε Βνπγηνπθιάθε επί ηξεηο
ζπλερείο ρξνληέο (, Μαξία Παξαδείζε «Ζ Νενιαία ζηα Κνηλσληθά Γξάκαηα ηεο Γεθαεηίαο ηνπ 60»,
ζην Οπηηθναθνπζηηθή Κνπιηνύξα… ό.π., ζ ε ι . 166).
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κε ηελ ιαγλεία, ηελ ρπδαηφηεηα θαη ηελ δηαθζνξά. 286 ε απηή ηε βάζε ζπγθξνηείηαη
ην δίπνιν:
αγάπε

ζεκλνηπθία / αγλφηεηα

εξσηηθή / ζεμνπαιηθή επηζπκία

ιαγλεία / δηαθζνξά

Απηφ πνπ έρεη, σζηφζν, ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ην αξλεηηθφ
αμηνινγηθφ πξφζεκν ην νπνίν απνδίδεηαη ζηελ ζεμνπαιηθφηεηα, αθνξά θαηεμνρήλ ηηο
γπλαίθεο. «Σν δεπγάξη πνπ ζα ζπκκεηέρεη επίζεκα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν»,
παξαηεξεί ε Γειβεξνχδε, «έρεη ζηεξηρζεί ζηα αηζζήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη
αλαπφηξεπηα θαη κε ηε γπλαηθεία ζεμνπαιηθή εζηθή. Μηα γπλαίθα κε παξειζφλ δελ
κπνξεί λα εκπλεχζεη ηνλ έξσηα ή ηελ αγάπε, α ι ι ά κφλν ην παξνδηθφ πάζνο». 287

ε

απηφ ην πιαίζην, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα «εζηθά θνξίηζηα», ηα νπνία παξνπζηάδνληαη σο
ζεκαηνθχιαθεο ηεο αξεηήο θαη ηεο παξζελίαο, ε αγάπε (ξνκαληηθφο έξσηαο)
παξνπζηάδεηαη σο ζπλαίζζεκα πιήξσο δηαθξηηφ απφ ηελ εξσηηθή (ζεμνπαιηθή)
επηζπκία,
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «Γε ξάπλωσε τουλάχιστον να σε δούμε πως είσαι ξαπλωμένη…!»
Ρζένη: «Βεν ντρέπεσαι!!! Θλεισ την πόρτα!»

ζε αληίζεζε κε ηνπο άληξεο, πνπ δελ απνθιείνληαη θνηλσληθά απφ ην δηθαίσκα λα
θνηλνπνηνχλ ηελ επηζπκία ηνπο θαη λα απνδεηνχλ ην ζεμ, ελψ δελ ηίζεηαη γη απηνχο
δήηεκα ζεμνπαιηθήο αγλφηεηαο.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «Γε δεν φταις εσύ! Γγώ φταίω που όσο καιρό ήμασταν αρραβωνιασμένοι, στάθηκα
κύριος και δεν πήρα μια προκαταβολή»
Ρζένη: «Βεν έκανες πως τολμούσες; Λομίζεις πως θα σ άφηνα…»

Απελαληίαο, κηα θνπέια πνπ ζα ελδψζεη πξηλ απφ ηνλ γάκν «θηλδπλεχεη λα
εγθαηαιεηθζεί, είηε επεηδή ν λένο ηελ ζεψξεζε “εχθνιε”, είηε επεηδή εμαξρήο δελ
είρε ά ι ι ν ζθνπφ παξά λα πεξάζεη επράξηζηα ηελ ψξα ηνπ καδί ηεο». 288 Δπνκέλσο,
θαιείηαη πξψηα λα εμαζθαιίζεη ηελ απνθαηάζηαζή ηεο θαζψο «ζηελ πεξίπησζε ηεο
εγθαηάιεηςεο, ε θνπέια αληηκεησπίδεη ην ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο παξζελίαο θαη ηεο
αγλφηεηαο».289 Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη πξνγακηαίεο ζρέζεηο ζίγνπλ απνθιεηζηηθά ηελ
2ί

* Για έναν ανάλογο προβληματισμό όπως προκύπτει μέσα από το μελόδραμα βλ. Γ. Αθανασάτου,
ό.ττ.,σελ300.
287
Ε. Δελβερούδη, Οι νέοι στις κωμωδίες... ό.π., σελ. 172.
2m
Στο ίδιο, σελ. 230-231.
2W
Στο ίδιο, σελ. 231.
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γπλαηθεία ηηκή, θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζεμ αλαπαξίζηαηαη σο αλδξηθφ δηθαίσκα θαη
ηαπηφρξνλα σο γπλαηθεία ζπδπγηθή ππνρξέσζε, πνπ παξέρεηαη σο αληάιιαγκα γηα
ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «(…) Ξάμε γρήγορα στο δωμάτιο!»
Ρζένη: «Άκου να σου πω… Ώυτό που έχεις στο νου σου δεν πρόκειται να συμβεί!»
(…)
Ζάνος: «Ζα συμβεί και θα παρασυμβεί! Αυναίκα μου είσαι, μου ανήκεις… και πάμε
γρήγορα μέσα!»

ε απηή ηε βάζε, ε παξαρψξεζε ηεο παξζελίαο ιεηηνπξγεί, επηπιένλ, σο ζπκβφιαην
θπξηφηεηαο ησλ αλδξψλ επί ησλ γπλαηθψλ θαη ηεθκεξίσζεο ηνπ αλδξηζκνχ ηνπ
«δξάζηε», θπξίσο ζηα κάηηα ησλ ά ι ι σ λ αλδξψλ.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «Γδώ πέρα έχει αρχίσει να συζητάει για δεύτερο γάμο…»
Ξέπη: «Αια δεύτερο γάμο; (…) Θαημενούλη μου…»
Ζάνος: «Ρι έγινε;»
Ξέπη: «Ρι, τι έγινε; Πκέφτεσαι την πρώτη νύχτα του γάμου ο δεύτερος σύζυγος τι
ανακάλυψη θα κάνει; Ζα βγει στα μπαλκόνια και θα φωνάξει: Ν πρώτος σύζυγος
niente!»

Ζ ινγηθή πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηή ηελ αληίιεςε ζεκειηψλεηαη πξψηα απ
φια (i) ζηελ άξλεζε ηεο γπλαηθείαο επηζπκίαο, γεγνλφο ην νπνίν θαζηζηά ην ζεμ
απνθιεηζηηθά αλδξηθφ πξνλφκην θαη επηπιένλ (ii) ζηελ αληίιεςε φηη νη γπλαίθεο
ρξεηάδνληαη νπσζδήπνηε έλαλ άλδξα ν νπνίνο ζα ηηο εμαζθαιίζεη πιηθά θαη εζηθά (ζα
ηνπο παξάζρεη, δειαδή, ην θνηλσληθφ ηνπο πξφζσπν). Σν ζρήκα απηφ, θαίλεηαη λα
δηαηξέρεη θαη αξρήλ ηηο θηικηθέο αθεγήζεηο ηνπ είδνπο, απνδίδνληαο ην ηδενινγηθφ
πιαίζην ηνπ παηξηαξρηθνχ ιφγνπ γηα ηελ ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηηο έκθπιεο ζρέζεηο.
ην πιαίζην απηήο ηεο παηξηαξρηθήο ινγηθήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη
γπλαίθεο πξνζδηνξίδνληαη απνθιεηζηηθά αλαθνξηθά κε ηελ ζρέζε ηνπο πξνο ηνπο
άλδξεο, ε δσληνρήξα -ζε αληίζεζε κε ηε γεξνληνθφξε, ε νπνία αλαπαξίζηαηαη σο
παληειψο αληη-εξσηηθή («έκεηλε ζην ξάθη» δηφηη δελ ηελ ήζειε θαλέλαο)-, απνηειεί
κηα ελδηαθέξνπζα ππνπεξίπησζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ πνιχ ηδηαίηεξν
θηικηθφ ζπκβνιηζκφ. ηνλ βαζκφ πνπ έρεη ήδε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο γάκνπο ζην
ελεξγεηηθφ ηεο, είλαη απνδεδεηγκέλα επηζπκεηή θαη ηαπηνρξφλσο θαη εξσηηθά
δηαζέζηκε, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν επίδνμνο εξαζηήο ηεο δελ ζα ρξεηαζηεί λα
«απνθαηαζηήζεη ηελ ηηκή ηεο»:
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(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώλέκος: «Γνδιαφέρομαι, δεν σου είπα;»
Πταύρος: (γελώντας): «Θαταλαβαίνω, καταλαβαίνω… Δωντοχηρούλα είναι… Λοστιμούλα
είναι…»
290

Δπηπιένλ, αλαπαξίζηαηαη σο κνληέξλα, απειεπζεξσκέλε θαη αλεμάξηεηε , θαζψο
(εθείλε ηελ επνρή) ην δηαδχγην δελ είλαη θαη ηφζν δηαδεδνκέλν, εηδηθά απφ ηελ
πιεπξά ησλ γπλαηθψλ.

291

Τπφ απηή ηελ έλλνηα, δηαθνξνπνηείηαη ξηδηθά θαη απφ ηε

ρήξα σο θηικηθφ ζεκείν, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην βάξνο ηνπ πέλζνπο γηα ηνλ λεθξφ
ζχδπγν θαη επηπξφζζεηα δελ απνηειεί εζεινχζηα επηινγή. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ρήξα
απεηθνλίδεηαη ζπλήζσο (i) είηε σο κε-επηζπκεηή (ειηθησκέλε ή άηπρε), (ii) είηε σο
ζεμνπαιηθφ ηακπνχ (βι. ι.ρ. ηελ Δηξήλε Παπά ζηνλ Ενξκπά292).

Ζ δσληνρήξα,

αληηζέησο, ιεηηνπξγεί ζπρλά σο θαηεμνρήλ εξσηηθφ ζχκβνιν,

ελζαξθψλνληαο

ζηεξενηππηθά κηα ελεξγεηηθή ζεμνπαιηθφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη κία απφ
ηηο «γλσξηκίεο» ηνπ Αιέθνπ (Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο):
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο: Ο Αιέθνο κηιά ζην ηειέθσλν ελψπηνλ ηεο Λίιαο)
Ιίλα: «Ρι τρόπος είναι αυτός; Πτη μητέρα σας μιλάτε έτσι; (…)»
(…)
Ώλέκος: «Κε παρεξηγήσατε δεσποινίς. Ώυτή δεν ήταν η μητέρα μου. (…) Ήταν μια
ζωντοχήρα που την λέω “μανούλα μου”.»

ηεο νπνίαο, αλ θαη ε αθεγεκαηηθή ζεκαζία ζπλίζηαηαη κνλάρα ζην λα θαηαδείμεη ηελ
επηπνιαηφηεηα, α ι ι ά θαη ηελ επηηπρία ηνπ ζηηο γπλαίθεο, ε θηικηθή αλαπαξάζηαζε
ηεθκεξηψλεη εχγισηηα ην ζηεξεφηππν πνπ ζπλνδεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν
γπλαίθαο. Δίλαη εξσηηθά έκπεηξε δίρσο, σζηφζν, λα κπνξεί αβίαζηα λα ραξαθηεξηζηεί
εζηθά επηιήςηκε σο «εχθνιε» (έρεη ήδε θαηνρπξψζεη ην θνηλσληθφ ηεο πξφζσπν
δηακέζνπ ελφο άλδξα), ελψ παξάιιεια δηαθξίλεηαη απφ κηα ζεμνπαιηθφηεηα ε νπνία
290

Σν ζηεξεφηππν ηεο δσληνρήξαο ζηηο θσκσδίεο ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε γπλαίθεο πνπ επέιεμαλ νη
ίδηεο ην δηαδχγην θαη φρη ζε γπλαίθεο πνπ εγθαηαιείθζεθαλ απφ ηνλ ζχδπγφ ηνπο.
291
Μηα ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ δηαδπγίσλ ηελ επνρή απηή ζα εκθάληδε ζηνηρεία πνπ
ελδερνκέλσο λα βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο ζπλήζεηο θηικηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ
ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηεο επνρήο. Ζ εηθαζία απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη «ην δήηεκα
απαζρνιεί ήδε ηνλ Σχπν θαη ηνπο αξκφδηνπο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50» (βι. π.ρ. ηελ είδεζε
πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Καζεκεξηλή ζηηο 12.12.50, ζει. 6 «κε ηίηιν “Γηαδχγηα θαη παξάλνκαη
ζπκβηψζεηο” θαη αλαθέξεηαη ζηελ εγθχθιην πνπ απεχζπλε ε Ηεξά χλνδνο πξνο ηνπο ηεξάξρεο λα
κειεηήζνπλ ην θνηλσληθφλ εζηθφλ πξφβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη “ε αχμεζηο ησλ δηαδπγίσλ, ησλ
παξάλνκσλ ζπκβηψζεσλ, ησλ λφζσλ ηέθλσλ θαη ησλ ακβιψζεσλ” θαη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνηάζεηο
ηνπο», απφ ην βηβιίν ηεο Έθεο Αβδειά, ό.π., ζ ε ι . 146 θαη ππνζεκ. 78). Οπσζδήπνηε, φκσο, ε
πξαθηηθή απηή δελ εκθαλίδεηαη σο γεληθεπκέλε.
292
Ζ παξέθβαζε πξνο ην δξάκα αλνίγεη θάπνηα ελδηαθέξνληα δεηήκαηα φζνλ αθνξά ηηο θηικηθέο
αλαπαξαζηάζεηο ησλ γπλαηθψλ, ηδίσο ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο αλαπαξαζηάζεηο ζηελ θσκσδία,
ηα νπνία, φκσο, δελ αλήθνπλ ζην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Δπηθαινχκαη ην
ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, σζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμσ κε πνην ηξφπν απνδίδνληαη θηικηθά
θάπνηα ζηεξεφηππα γχξσ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία.
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είλαη δπλάκεη απεηιεηηθή γηα ηελ παηξηαξρηθή ηάμε (δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ ζην
πιαίζην ηνπ έγγακνπ βίνπ, νχηε θαη κπνξεί λα ειεγρζεί θνηλσληθά δηακέζνπ ηνπ
θφβεηξνπ ηεο απψιεηαο ηεο παξζελίαο), απνηειψληαο ηαπηνρξφλσο εξσηηθή
πξφθιεζε θαη θίλδπλν, ζηνηρεία, άιισζηε, ζηα νπνία ζεκειηψλεηαη θιαζηθά θαη ε
γνεηεία ηεο femme fatale.
Ωο δσληνρήξα απηνζπζηήλεηαη, επίζεο, ε Αζελά (Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο), ζηνλ
Αιέθν (Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο):
(από την ταινία Δεσποινίς Διευθυντής)
Ώλέκος: «Ταίρω πολύ δεσποινίς!»
Αζελά: «Θυρία! Τωρίς κύριο…»
θαη κάιηζηα ζ ε αλαδήηεζε ηξίηνπ επθαηάζηαηνπ ζπδχγνπ.
(από την ταινία Δεσποινίς Διευθυντής)
Ώθηνά: (κνλνινγψληαο) «Ζα σε χορέψω εγώ… μέχρι χορό του ΕσαΎα!»
Ιίλα: «Βηλαδή, εσύ έβαλες πλώρη για το Λαυαρχείο, εε…;
Ώθηνά: «Ιεφτά, Ιίλα μου! Ώυτός δεν ξέρει τι έχει! Κετοχές, μετρητά, ακίνητα…»
Ιίλα: «Ώυτός δεν ξέρει τι έχει, αλλά εσύ βλέπω… φρόντισες και τα ΄μαθες! (…)»
Ώθηνά: «Γε, τι να κάνω, βρε παιδάκι μου; Κπορώ να περιμένω από τις διατροφές; Άσε που
πότε τις δίνουν και πότε δεν τις δίνουν…»

Ζ Αζελά απνηειεί θεληξηθφ ραξαθηήξα ηεο κπζνπιαζίαο θαη, παξφιν πνπ ζηε ζρέζε
ηεο κε ηνπο άλδξεο παξνπζηάδεηαη ηειείσο ππνινγηζηηθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο σο
πεγή εζφδσλ θαη έρνληαο ήδε ηειέζεη δχν δηαδχγηα (ελψ δελ απνθιείεηαη λα
αθνινπζήζεη θαη ηξίην),
Λαύαρχος: «Πας ζητώ την χείρα της!» (ηεο Αζελάο)
κ. ΐασιλείου: «Ώπό μένα ζητάς τη χείρα της; Βυο συζύγους έχει και ζούνε οι άνθρωποι.
Ξήγαινε ζήτα τη μια χείρα από τον έναν και την άλλη απ τον άλλον, να
ξεμπερδεύουμε!» (…)
Λαύαρχος: «Θύριε ΐασιλείου, γιατί με ειρωνεύεστε; Γδώ πρόκειται για όλη μου τη ζωή!»
κ. ΐασιλείου: « λη σου τη ζωή με την Ώθηνά; Ξολύ αισιόδοξος είσαι Λαύαρχε…!»

γεληθά ζπγθξνηείηαη ζεηηθά απφ ηελ αθήγεζε. Σν γεγνλφο, άιισζηε, φηη απνζθνπεί
ζηνλ γάκν, ηελ δηαθνξνπνηεί εμ νξηζκνχ απφ ηηο «“εμψιεο θαη πξνψιεο”
αληξνηξαγαλίζηξεο», πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη λα «ζθηάδνπλ γηα θάπνην δηάζηεκα
ηε δσή ηεο εξσίδαο, α ι ι ά ζην ηέινο αθήλνληαη ζηε ζιηβεξή κνλαμηά ηνπο».293 Γη
απηφ, εληέιεη θαη επηβξαβεχεηαη κέζα απφ ηελ έθβαζε ηεο πινθήο (πξφθεηηαη λα
παληξεπηεί ηνλ Ναχαξρν) θαη επνκέλσο ε ζπκπεξηθνξά ηεο λνκηκνπνηείηαη. Σν
Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη ζηηο θσκσδίεο…, ό.π., ζει. 263.
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γεγνλφο απηφ ππφ κηα έλλνηα θαηαδεηθλχεη φηη θαη ε ηδενινγηθή ηνπνζέηεζε ηεο
ηαηλίαο, αλ δελ επηθξνηεί, ηνπιάρηζηνλ απνδέρεηαη ηελ ζηάζε ηεο Αζελάο, ζεσξψληαο
ηελ σο ζεκηηή, ηξφπνλ ηηλά, επηινγή.
Ση ζεκαίλεη φκσο απηφ κε φξνπο παηξηαξρηθνχο; Με κηα πξψηε αλάγλσζε
δηαθξίλνπκε κηα φκνξθε γπλαίθα λα ρξεζηκνπνηεί επηδέμηα ηελ γνεηεία ηεο,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη κηα άλεηε δσή, δηακέζνπ επθαηάζηαησλ ζπδχγσλ.
Ωζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηελ Βίθπ (εξσκέλε ηνπ Αιέθνπ), ε Αζελά δελ ςάρλεη
ελαγσλίσο γακπξφ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη βξαρππξφζεζκα ν θ έ ι ε θαη
καθξνπξφζεζκα ην θνηλσληθφ ηεο πξφζσπν, α ι ι ά επηδηψθεη λα δηαηεξήζεη ή θαη λα
εκπινπηίζεη ηα θεθηεκέλα ηεο. Ζ Αζελά δελ δηαζέηεη εχθνια θαη κε ην αδεκίσην ηνλ
εαπηφ ηεο, α ι ι ά επελδχεη νξζνινγηθά (ζηε βάζε ηεο δηθήο ηεο θιίκαθαο αμηψλ) ην
θεθάιαηφ ηεο (ην ζψκα ηεο) κε ζθνπφ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο,
αθνινπζψληαο «θαξηέξα» ζπδχγνπ.

ηνλ βαζκφ πνπ ζηηο ειιεληθέο ηαηλίεο ε

πξαθηηθή ηνπ γάκνπ απνηειεί ηελ θαηεμνρήλ κέζνδν θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο, ε
Αζελά θαίλεηαη λα ππαθνχεη ζε κηα ζεκειηψδε αθεγεκαηηθή ζχκβαζε ηνπ είδνπο.
Τπφ κία έλλνηα, ζα κπνξνχζε κάιηζηα λα ππνζηεξίμεη θαλείο, φηη ε εζεινχζηα
θαη ζπζηεκαηηθή επηινγή ηεο δσληνρεξίαο απνηειεί, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, πξαθηηθή
αληίζηαζεο ζηελ παηξηαξρηθή ηάμε πξαγκάησλ. Οπζηαζηηθά δειαδή, πξφθεηηαη γηα
κηα εξγαιεηαθή ρξήζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ γάκνπ, ν νπνίνο ζην πιαίζην ηεο παηξηαξρίαο
απνηειεί πξνυπφζεζε, ψζηε νη γπλαίθεο λα απνθηήζνπλ θνηλσληθφ πξφζσπν, δειαδή
λα αληιήζνπλ θνηλσληθφ θχξνο θαη απνδνρή. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε ηέιεζε ηνπ
γάκνπ κε ζθνπφ θαηφπηλ ηελ δηάιπζή ηνπ, απνηειεί αθελφο έλαλ ηξφπν παξάθακςεο
ηνπ ειέγρνπ ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ έγγακνπ βίνπ θαη
αθεηέξνπ κία κέζνδν έκκεζνπ βηνπνξηζκνχ θαη ελδερνκέλσο θαη θνηλσληθήο
θηλεηηθφηεηαο, δηακέζνπ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπδχγνπ θαη ηεο αλάινγεο δηαηξνθήο
πνπ δηθαηνχηαη ε ζχδπγνο κεηά ην δηαδχγην. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν γάκνο κπνξεί λα
θαηαζηεί έκκεζα, απφ ζεζκφο θνηλσληθνχ ειέγρνπ, κέζν απειεπζέξσζεο, ππφ κία
έλλνηα, γηα ηηο γπλαίθεο (πάληνηε βέβαηα κέζα ζηα φξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ ζπκθξαδφκελνπ). Με ά ι ι α ιφγηα, έρνπκε λα θάλνπκε κε
κηα πξαθηηθή αληίζηαζεο δηακέζνπ ηνπ ζπκβηβαζκνχ, πξαθηηθή ηελ νπνία ζπρλά
εθαξκφδνπλ νη θπξηαξρνχκελεο νκάδεο ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεηαθά ηελ θπξίαξρε
ζπγθπξία, πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ θάπνηα, βξαρππξφζεζκα έζησ, νθέιε.
Βέβαηα, παξφιν πνπ πξφθεηηαη γηα κηα ζπλζήθε κέζα απφ ηελ νπνία νξηζκέλεο
γπλαίθεο ελδέρεηαη λα εμαζθαιίζνπλ ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο
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τους πατριαρχικούς θεσμούς κατά τρόπο που να τις εξυπηρετεί, στην ουσία δεν
πρόκειται παρά για μια καθαρή σχέση ανταλλαγής, στην οποία μπορεί μεν ένας (μία)
εκ των συμβαλλόμενων να ωφεληθεί περισσότερο, δεν παύει όμως να αποτελεί μια
ανταλλακτική σχέση στην οποία το γυναικείο σώμα αποτελεί αντικείμενο της
συναλλαγής. Υπό αυτή την έννοια, παρόλο που κατά περίπτωση μια γυναίκα
ενδέχεται να βγει κερδισμένη, πρόκειται για μια διαδικασία όπου μακροπρόθεσμα
εξακολουθούν να αναπαράγονται οι μηχανισμοί αντικειμενοποίησης των γυναικών,
στην βάση των οποίων θεμελιώνεται η γυναικεία υποτέλεια.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, το γεγονός της εκμετάλλευσης των ανδρών από την
Αθηνά δεν θα πρέπει να ιδωθεί ανεξάρτητα από τους άνδρες στους οποίους
απευθύνεται. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Το θεμελιώδες κριτήριο για την επιλογή συζύγου
από πλευράς της Αθηνάς δεν είναι ο ρομαντικός έρωτας, αλλά η οικονομική
επιφάνεια. Ως εκ τούτου, οι γαμπροί για τους οποίους ενδιαφέρεται είναι
ευκατάστατοι μεγαλοαστοί

μιας κάποιας ηλικίας. Ο τρόπος με τον οποίο

αναπαρίστανται αυτοί οι άντρες έχει να κάνει με το γεγονός ότι, παρόλο που την
δεκαετία του '60 ο καταναλωτισμός εξελίσσεται προοδευτικά σε μείζονα αξία της
ελληνικής κοινωνίας 294 και παρατηρείται μια αυξανόμενη οικονομική ευμάρεια η
οποία αφορά σημαντική μερίδα του πληθυσμού295, εξακολουθεί να επικρατεί
δυσπιστία απέναντι στον κοσμοπολιτισμό και το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι τυχαίο,
άλλωστε, ότι ο κινηματογράφος της εποχής συνδέει συχνά τον πλούτο και τις
ξενόφερτες συνήθειες με την διαφθορά και την χαλάρωση των χρηστών ηθών,
στοιχεία τα οποία αντιπαραβάλλει με την εργασία και τις παραδοσιακές αξίες της
ελληνικής οικογένειας. Για παράδειγμα βλέπουμε ότι ο πλούσιος Ναύαρχος,
απεικονίζεται αρνητικά ως ακαμάτης και αργόσχολος που ξημεροβραδιάζεται στα
μπαρ πίνοντας ουίσκι ενώ ενδιαφέρεται περισσότερο την διασκέδαση και τα καζίνο
στους κοσμοπολίτικους ταξιδιωτικούς προορισμούς του εξωτερικού, παρά για τις
εργασίες της εταιρίας της οποίας είναι πρόεδρος. Επομένως, το γεγονός ότι η Αθηνά
294

«Η αμεσότητα της καταναλωτικής πράξης την καθιστά κατάλληλη για να ανταγωνιστεί το
επίτευγμα της καλής σταδιοδρομίας και να εγγραφεί ως βασική αξία στο κυρίαρχο υπόδειγμα ευτυχίας:
στο εξής, η επιτυχία θα μπορεί να μεταφράζεται και σε όρους κατανάλωσης.» (Β. Καραποστόλης, ό.π.,
σελ. 249).
295
«Η πληρότητα της απόλαυσης ενός καταναλωτικού αγαθού ή υπηρεσίας προϋποθέτει, θα λέγαμε,
τον σχετικά άνετο βιοπορισμό, μια αρχή που από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα διαχέεται βαθμιαία
στα μεσαία και κατώτερα. Όταν, μάλιστα, μετά τη λήξη των ταλαιπωριών και στερήσεων της περιόδου
1940-50, η όποια ανοχή της στέρησης θα έχει τερματιστεί οριστικά, η αρχή αυτή θα βρει την
ιδεωδέστερη υποδοχή της στον πόθο για άμεση οικειοποίηση των υλικών αγαθών. Βαθμιαία, η
ψυχολογία του αποθησαυρισμού (...) θα υποχωρήσει μπροστά στην επέκταση του φάσματος των
καταναλωτικών ειδών (...).» (Στο ίδιο, σελ. 259-260)

- 210 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

εκθαλίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο άλδξεο απηνχο, ζπληζηά πεξηζζφηεξν ζρφιην ζε
βάξνο ηνπο (εκθαλίδνληαη σο επηπφιαηνη πινχζηνη, νη νπνίνη αληηπαξαβάιινληαη ζην
πξφηππν ηνπ «απηνδεκηνχξγεηνπ» άληξα, ιατθήο / κηθξναζηηθήο πξνέιεπζεο) θαη
ιηγφηεξν ππέξ ηεο Αζελάο, ε νπνία κε «θαπαηζνζχλε»

296

εθκεηαιιεχεηαη ηελ

ζπγθπξία πξνο φθειφο ηεο. Με ά ι ι α ιφγηα, εδψ έρνπκε λα θάλνπκε κάιινλ κε έλα
ηαμηθφ ζρφιην θαζψο θαη κηα δηαπξαγκάηεπζε ηεο έλλνηαο ηνπ αλδξηζκνχ, κηαο
έλλνηαο ην πεξηερφκελν θαη ε πξφζιεςε ηεο νπνίαο επίζεο κεηαβάιιεηαη, φπσο
είδακε, ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξίνδν, παξά
κε κηα νπζηαζηηθή ξσγκή ζηνλ παηξηαξρηθφ ιφγν.
Πέξαλ απφ ηαμηθφ ζρφιην ζε βάξνο ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο πάλησο, ε
Αζελά, φπσο άιισζηε θαη ε Πέπε (Νύρηα Γάκνπ) αληαπνθξίλεηαη, έζησ θαη ζε
ππεξβνιηθφ βαζκφ, ζην πξφηππν ησλ γπλαηθψλ ηεο κεζαίαο ηάμεο, νη νπνίεο
απνζθνπνχλ ζηελ θνηλσληθή ηνπο αλαξξίρεζε δηακέζνπ ηνπ γάκνπ, ελψ ε Λίια
(Γεζπνηλίο

Γηεπζπληήο) θαη ε

Λίδα

(Σν

μύιν

βγήθε

από

ηνλ

Παξάδεηζν)

κεηακνξθψλνληαη δηακέζνπ ηνπ ξνκαληηθνχ έξσηα. Ο ζπλδπαζκφο θαη ησλ δχν
απνηειεί ηελ ζπληαγή ηεο επηηπρίαο, φπσο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ ηδενινγηθή ζέζε
ησλ ηαηληψλ ηνπ είδνπο. Δίδακε, ινηπφλ, φηη ζην πιαίζην ηεο αηζζεκαηηθήο θνκεληί,
πάληνηε νη εξσίδεο επηηπγράλνπλ ηνλ απψηεξν θνηλσληθφ ηνπο ζηφρν, ηνλ γάκν (ή ηελ
βέβαηε πξννπηηθή ηνπ), ν νπνίνο γηα ηα ρξήκαηα ή απφ έξσηα, γηα δσληνρήξεο ή
παξζέλεο, μαλζέο ή κειαρξηλέο απνηειεί ηελ επηηνκή ηεο θνηλσληθήο επηηπρίαο /
επηπρίαο θαη ην ζπλεζέζηεξν «ηέινο» γηα ηηο ηαηλίεο ηνπ είδνπο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα,
αθφκε θαη αλ ν γάκνο ηεο Αζελάο κε ηνλ Ναχαξρν ελέρεη κηα δηαθξηηηθή ζαηηξηθή
λφηα, ππάξρεη νπζηαζηηθή πξφζεζε ή/θαη δπλακηθή ακθηζβήηεζεο; Μήπσο πξφθεηηαη
απιψο γηα εθείλν ην είδνο ζάηηξαο πνπ πξνζδίδεη, φπσο εχζηνρα παξαηεξεί ε Turim,
ηελ επράξηζηε θαη απαξαίηεηε ακθηζεκία, ε νπνία δηαζθεδάδεη ηελ πξνζνρή απφ ηελ
πξφδειε ηδενινγηθή ιεηηνπξγία ηεο ηαηλίαο;297
πσο είδακε κέρξη εδψ, ε πξννπηηθή ηνπ γάκνπ ζπληζηά πξσηαξρηθφ ζηφρν
απνθιεηζηηθά γηα ηηο γπλαίθεο, σο ξνκαληηθή θαληαζίσζε, α ι ι ά θαη σο φξνο γηα ηελ
ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε άληξεο εθηφο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθή
ηνπο ν ι ν θ ι ή ξ σ ζ ε κέζα απφ ηελ «απνθαηάζηαζή» ηνπο. Αληίζεηα, γηα ηνπο άλδξεο
296

Γηα ηελ έλλνηα ηεο «θαπαηζνζύλεο», βι. Μ. Παληειίδνπ-Μαινχηα, «Πνιηηηθή ηαπηφηεηα, γπλαηθεία
ππνθεηκεληθφηεηα θαη δεκνθξαηία», ζην: Υξ. Λπξηληδήο / Ζ ι . Νηθνιαθφπνπινο / Γ. σηεξφπνπινο
(επηκέιεηα), Κνηλσλία θαη πνιηηηθή: Όςεηο ηεο Γ΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο 1974-1994, Θεκέιην, Αζήλα,
1996, ζ ε ι . 338-362.
297
Maureen Turim, “Gentlemen Consume Blondes”, ζην P. Erens (επηκέιεηα), ό.π., ζ ε ι . 106.
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πξνθχπηεη κελ σο αίηεκα, φρη φκσο σο ζεκειηψδεο πξφηαγκα απφ ην νπνίν αληινχλ
ηελ θνηλσληθή ηνπο χπαξμε, νχηε σο αδηαπξαγκάηεπηε πξνυπφζεζε γηα λα δηαηεξνχλ
ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο. Αλ θαη δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίζνπκε ην γεγνλφο φηη ζηελ
ειιεληθή θνηλσλία θαη ν άληξαο δελ ελειηθηψλεηαη θνηλσληθά κέρξη λα παληξεπηεί,
σζηφζν ε θνηλσληθή πίεζε πνπ δέρεηαη δελ είλαη ε ίδηα, νχηε θαη είλαη ηφζν
επηηαθηηθή, ηνπιάρηζηνλ κέρξη κηα νξηζκέλε ειηθία.

298

Άιισζηε, νη άληξεο φρη κφλν

δελ απνθιείνληαη θνηλσληθά απφ ηελ ζχλαςε πξνγακηαίσλ ζρέζεσλ, ψζηε λα κελ
ζηηγκαηηζηνχλ θνηλσληθά θαη ζηγεί ε ππφιεςή ηνπο, φπσο ηζρχεη γηα ηηο γπλαίθεο,
α ι ι ά απελαληίαο ε ζπκπεξηθνξά απηή ζεσξείηαη απνδεθηή θαη αλακελφκελε,
απνηειψληαο επηπιένλ ηεθκήξην αλδξηζκνχ.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ξέπη: «(…) Κην μου πεις ότι κι εσύ δεν είχες κανένα φλερτ! Ρριανταδύο χρονών άνδρας
και βιομήχανος.

χι, μην μου το πεις, γιατί θα πέσεις στην εκτίμησή μου! »

Έηζη, ινηπφλ, «φηαλ ζίγεηαη θάπσο ην ζέκα, ζεσξείηαη απηνλφεην φηη ν λένο είρε
εθήκεξεο πεξηπέηεηεο πξηλ θαηαιήμεη ζην ζηαζεξφ δεζκφ θαη ζην γάκν, ελψ
ζεσξείηαη ππεξβνιηθή ε δήιεηα ή ε αλεζπρία ηεο θνπέιαο γηα ην παξειζφλ ηνπ». 299
Έηζη, αθφκα θαη αλ δηαηππψλεηαη ηέηνηνπ είδνπο δήιεηα, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα θαη
ν λένο λα ππεθθεχγεη ην δήηεκα, ζηελ πξάμε θαη ε ίδηα ε θνπέια αλακέλεη απφ
εθείλνλ θάπνηα ζρεηηθή εκπεηξία.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ρζένη: «Σαίνεται ότι ξέρεις να διαλέγεις ερημικά ξενοδοχεία!»
Ζάνος: «Βεν ντρέπεσαι! Ρι είναι αυτά που λες; Γμένα μου το σύστησαν…»
Ρζένη: «Σίλοι;»
Ζάνος: «Σίλοι, φίλοι…»
Ρζένη: «Γσύ όλα από φίλους τα μαθαίνεις…!»
Ζάνος: «Ρα πονηρά, ναι. Αιατί εγώ δεν έχω πείρα στα πονηρά, και…»
Ρζένη: «Ών λες αλήθεια, χαθήκαμε!»

Με ά ι ι α ιφγηα, νη θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλνη ζηφρνη θαη πξνζδνθίεο θαη νη
αλακελφκελεο

ζπκπεξηθνξέο

γηα ηελ

πινπνίεζή

ηνπο είλαη ξεηά

έκθπιεο,

δηαθνξνπνηνχληαη δειαδή ξηδηθά, γηα ηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη
νη θνηλσληθέο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εξσηηθέο ζρέζεηο έρνπλ γέλνο, ζε ζρέζε
κε ην νπνίν δηαθξίλνληαη σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο.
(από την ταινία Δεσποινίς Διευθυντής)
298

J. Dubisch, «Κνηλσληθφ Φχιν, πγγέλεηα θαη Θξεζθεία», ζην Παπαηαμηάξρεο Δ. / Παξαδέιιεο Θ.
(επηκέιεηα), ό.π., ζ ε ι 119.
299
Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη ζηηο θσκσδίεο…, ό.π., ζ ε ι . 173.
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Ώθηνά: «Κα τόσοι άντρες εκεί μέσα… Βεν βρέθηκε ένας άντρας έμπειρος να σου πέσει από
κοντά…».
/
(από την ταινία Νύχτα Γάμου)
Ρζακ: «Γγώ στο είπα! Ιέλα, σε λέω, η γυναίκα που θα πάρω δεν θέλω να είχε νταραβέρια
πριν από μένα!».
Πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη ε έκθπιε δηάζηαζε ηεο εξσηηθήο ζπκπεξηθνξάο απνξξέεη απφ
έλα εξκελεπηηθφ πιαίζην ησλ εζψλ, ην νπνίν ζεκειηψλεηαη ζε κία θπζηθνπνηεκέλε
π ξ φ ζ ι ε ς ε ηεο έκθπιεο ηαπηφηεηαο, ηελ νπνία ππαγνξεχνπλ, επηβεβαηψλνπλ θαη
αλαπαξάγνπλ νη θπξίαξρεο θνηλσληθέο ζπκβάζεηο θαη νη παγησκέλεο πξαθηηθέο
δηαρείξηζεο ηνπ θχινπ. Έηζη, αλ θαη ζην πιαίζην ησλ θηικηθψλ αθεγήζεσλ ν έξσηαο
απνηειεί δεηνχκελν θαη γηα ηα δχν θχια, ν ηξφπνο πνπ ηνλ βηψλνπλ, νη επηινγέο θαη
νη πεξηνξηζκνί πνπ επηζχξεη θαη ε θνηλσληθή ζεκαζία πνπ θέξεη ελ γέλεη γηα ηα
εκπιεθφκελα ππνθείκελα δηαθέξεη.
Ηδηαίηεξα επδηάθξηηε παξνπζηάδεηαη ε κεξνιεςία απηή ζηελ ηαηλία Γεζπνηλίο
Γηεπζπληήο, κηα ηαηλία, κάιηζηα, ε νπνία παξνπζηάδεη έλα ελαιιαθηηθφ γπλαηθείν
πξφηππν, θαη ππ απηή ηελ έλλνηα ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη φηη ακθηζβεηεί ζε
θάπνην βαζκφ ηνπο παξαδνζηαθνχο έκθπινπο ξφινπο. Δλψ, ινηπφλ, είλαη ζε φινπο
γλσζηφ φηη ν Αιέθνο δηαζέηεη κία εμαηξεηηθά ελεξγή εξσηηθή δσή, δηαηεξψληαο
παξάιιειεο ζρέζεηο κε πιεζψξα γπλαηθψλ, νη νπνίεο ηνπ ηειεθσλνχλ αθφκε θαη ζην
γξαθείν ηεο δηεχζπλζεο ζε ψξα εξγαζίαο, απηφ δελ ζπληζηά θξηηήξην γηα λα
ραξαθηεξηζηεί ν ίδηνο αξλεηηθά. Σνπλαληίνλ, κέζα απφ ηελ αθήγεζε παξνπζηάδεηαη
κάιινλ ζεηηθά, σο «έκπεηξνο», ελψ αληίζεηα ε νινθιεξσηηθή εξσηηθή απεηξία ηεο
Λίιαο απνηειεί ζεκειηψδεο πξνζφλ ηεο σο ππνςήθηαο λχθεο. Απελαληίαο, ε αθήγεζε
απαμηψλεη πιήξσο ηελ Βίθπ, αλαπαξηζηψληαο ηελ κε έλαλ δηφινπ θνιαθεπηηθφ ηξφπν.
Με ά ι ι α ιφγηα, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη θηικηθά, «ηα
θνξίηζηα είηε είλαη θαιά, νπφηε δελ έρνπλ πξνγακηαίεο ζρέζεηο, είηε είλαη “θαθά”,
νπφηε αθνινπζνχλ ηνλ δξφκν ηεο απσιείαο». 300 Με ά ι ι α ιφγηα, ε δηαθνξά ηεο Λίιαο
απφ ηελ Βίθπ κεηαθξάδεηαη ζε κία αληηπαξάζεζε δχν αληηηηζέκελσλ πξνζιήςεσλ ηεο
ζειπθφηεηαο. Απφ ηελ κία πιεπξά έρνπκε ην πξφηππν κηαο αλέγγηρηεο νκνξθηάο θαη
αγλφηεηαο πνπ δηαθξίλεηαη γηα ην ήζνο θαη ηελ ζνβαξφηεηα θαη θαη επέθηαζε ηελ
απνθιεηζηηθφηεηα κηαο «νηθφζηηεο», αλαπαξαγσγηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη απφ ηελ

Στο ίδιο, σελ. 230.
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ά ι ι ε ηελ εηθφλα κίαο ζεμνπαιηθφηεηαο ιάγλαο, πξνθιεηηθήο θαη δηαζέζηκεο.

ε

αληηδηαζηνιή κε ην πξφηππν ηεο παξζέλνπ Μαξίαο (Λίια), ε Βίθπ ζπγθξνηείηαη σο
ακαξησιή Δχα, ε νπνία, εληέιεη ζα ηηκσξεζεί απφ ηνλ Νφκν ηνπ Παηέξα,
επηβεβαηψλνληαο έηζη ηνλ ηειηθφ ζξίακβν ηεο δπλακηθήο παξζέλαο, ηελ λίθε ηνπ
«εζηθνχ» ελάληηα ζην «αλήζηθν».

301

Γελ ακθηζβεηψ, ζην ζεκείν απηφ, φηη ε Βίθπ πξάγκαηη αλαπαξίζηαηαη σο
αλφεηε, πξνηείλνληαο θάπνηα ά ι ι ε , ελαιιαθηηθή αλάγλσζε. Απηφ πνπ ζ έ ι σ αθξηβψο
λα ηνλίζσ, είλαη ην γεγνλφο φηη ε κφλε πηζαλή αλάγλσζε πνπ επηηξέπεη ε αθήγεζε,
είλαη φηη ε Βίθπ ζπγθξνηείηαη αξλεηηθά σο ραξαθηήξαο, ελψ απφ ηελ ά ι ι ε ν Αιέθνο
παξνπζηάδεηαη σο

ν

πεξηδήηεηνο

γακπξφο πνπ ζην

ηέινο

επηβξαβεχεηαη,

αλαπαξάγνληαο, έηζη, πιήξσο ηελ θπξίαξρε παηξηαξρηθή λννηξνπία. Ζ ζηάζε απηή
ηεο αθήγεζεο λνκηκνπνηείηαη πεξαηηέξσ απφ ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηηο
ηξέρνπζεο αληηιήςεηο «ν άλδξαο κπνξεί πνιχ εχθνια, κε κηα κεηαζηξνθή ησλ
απφςεψλ ηνπ, λα ζπλάςεη ζνβαξή ζρέζε,
(από την ταινία Δεσποινίς Διευθυντής)
Ώλέκος: «ΐαρέθηκα πια τις γελοίες και τις σαχλές.!»
ελψ νη “αζήκαληεο” λέεο, νη νπνίεο ζε θάζε πεξίπησζε ζηεξνχληαη ζνβαξφηεηαο, δελ
κπνξνχλ λα μεθχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ αξρηθψλ ηνπο επηινγψλ».302
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
Ώλέκος: «Αυναίκα είναι αυτή; Ξως μπορώ να της έχω εμπιστοσύνη; Ξοιος μου λέει εμένα
πως το μεσημέρι δεν είναι με σένα και το βράδυ με έναν άλλον, εε;»

Δίδακε, ινηπφλ, φηη ελψ ε «εκπεηξία» θαίλεηαη λα απνηηκάηαη ζεηηθά γηα ηνπο
άληξεο, γηα ηηο γπλαίθεο απηή ζπλάδεη κε «εζηθή ραιαξφηεηα» θαη έθπησζε. Με ά ι ι α
ιφγηα, ελψ ν Αιέθνο λνκηκνπνηείηαη, ηξφπνλ ηηλά, απφ ηελ αθήγεζε, λα έρεη
πξνγακηαίεο ζρέζεηο, α ι ι ά θαη λα δηαηεξεί εξσηηθέο ζρέζεηο κε πνιιέο γπλαίθεο, ε
Βίθπ θαηαδηθάδεηαη γηα ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά φρη κφλν απφ ηνλ Αιέθν, α ι ι ά θαη απφ
ηνπο γπλαηθείνπο ραξαθηήξεο ηεο ηαηλίαο. χκθσλα κε απηή ηελ αληίιεςε, επνκέλσο,
ελψ απηφ πνπ ζε έλα πξψην επίπεδν θαίλεηαη λα θαζηζηά ηελ Βίθπ «γελοία» θαη
«σαχλή», είλαη ην φηη είλαη επηθαλεηαθή θαη σθειηκίζηξηα, θαηά βάζε θέξεηαη λα
νθείιεηαη ζην «πνηφλ» ηεο, ζην γεγνλφο δειαδή φηη δελ παξέρεη ηα ερέγγπα φζνλ
αθνξά ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο. Απηφ είλαη, άιισζηε, θαη

301

Γηα έλα κνληέιν αλάιπζεο ηνπ δίπνινπ παξζεληθφηεηα / ζεμνπαιηθή ειεπζεξηφηεηα, β ι . Μ.
Παξαδείζε, «Ζ Γπλαίθα ζηελ Διιεληθή Κνκεληί», ζην Οπηηθναθνπζηηθή Κνπιηνύξα ό.π., ζ ε ι . 118120.
302
Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη ζηηο θσκσδίεο…, ό.π., ζ ε ι . 174.
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ην πην θαηαιπηηθφ επηρείξεκα ηεο αθήγεζεο ζε βάξνο ηεο, ψζηε ηειηθά λα ηελ
εγθαηαιείςεη ν Αιέθνο. Σν αίηεκα ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ζηηο έκθπιεο ζρέζεηο
ηζρχεη βεβαίσο θαη αληίζηξνθα,
(απφ ηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
ΐίκυ: «Θοίτα μη βγείτε οι δυο σας [ν Αιέθνο καδί κε ηνλ ηαχξν] με τίποτα κοριτσόπουλα,
θα σου τα βγάλω τα μάτια!»

σζηφζν, εθφζνλ νη πξνγακηαίεο ζρέζεηο θαη κηα ελεξγή ζεμνπαιηθή δσή ελ γέλεη,
απνηηκψληαη εμ νξηζκνχ αξλεηηθά γηα ηηο γπλαίθεο, ε γπλαίθα πνπ δηαηεξεί ηέηνηεο
ζρέζεηο έρεη απνιέζεη νχησο ή άιισο ηελ ηηκή ηεο, νπφηε δελ κπνξεί λα επηθαιεζηεί
θάπνηνλ εζηθφ θψδηθα ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο απαηηήζεηο ηεο,
ζε αληίζεζε κε ηνλ άληξα, γηα ηνλ νπνίν ε δηαηήξεζε πξνγακηαίσλ ζρέζεσλ
ζεσξείηαη δηθαίσκα (θαη είλαη ιίγν έσο πνιχ αλακελφκελε) ελψ ε ακθηζβήηεζε ηεο
δηθήο ηνπ απνθιεηζηηθφηεηάο απνηειεί πξνζβνιή. Ζ Βίθπ επηθαιείηαη, βέβαηα, ηελ
δήιεηα θαη ηελ βία, φκσο νη απεηιέο ηεο δελ έρνπλ θακία πξαγκαηηθή ηζρχ θαζψο δελ
ζεσξνχληαη λνκηκνπνηεκέλεο.
Με ιίγα ιφγηα, γηα ηνπο άληξεο νη παξάιιειεο ζρέζεηο ζεσξνχληαη ζεκηηέο
πξηλ ην γάκν . «ν άλδξαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα έρεη θαη κηα ζεμνπαιηθή ζρέζε,
αθνχ δελ κπνξεί λα νινθιεξψζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ θνπέια πνπ αγαπά θαη ζα
παληξεπηεί».303 Μέζα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ν Αιέθνο, κάιηζηα,
γίλεηαη θαλεξφ φηη πξηλ απφ ηνλ γάκν ε απηζηία απφ πιεπξάο ησλ αλδξψλ
αληηκεησπίδεηαη φρη απιψο σο απνδεθηή, α ι ι ά ζρεδφλ σο θαλφλαο. Απελαληίαο,
θξίλνληαο απφ ηνλ ηξφπν πνπ απεηθνλίδεηαη φρη κφλν ε Βίθπ θαη νη ππφινηπεο
«γλσξηκίεο» ηνπ Αιέθνπ, α ι ι ά γεληθφηεξα νη πξσηαγσλίζηξηεο ησλ θηικηθψλ
αθεγήζεσλ, ην πεξηερφκελν ηεο επππφιεπηεο θαη επηιήςηκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ
γπλαηθψλ πξνζδηνξίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ κε φξνπο ζεμνπαιηθνχο.
κσο, «θαη κεηά ηνλ γάκν, ηα αλδξηθά “ηζηιηκπνπξδίζκαηα”», φπσο
πξνθχπηεη απφ πνηθίιεο θηικηθέο αθεγήζεηο, αλ θαη δελ επηθξνηνχληαη, ζεσξνχληαη
ιίγν πνιχ σο δεδνκέλα 304 θαη θαηά θαλφλα «αληηκεησπίδνληαη κε θαηαλφεζε θαη
ηειηθή ζπγλψκε».

305

Γηα ηνπο άληξεο ε απηζηία φρη απιψο γίλεηαη πην εχθνια

απνδεθηή θαη ζπγρσξείηαη κε κεγάιε επθνιία απφ ηηο απαηεκέλεο ζπδχγνπο, α ι ι ά
303

Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη ζηηο θσκσδίεο…, ό.π., ζ ε ι . 257.
Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ησλ ηαηληψλ Ο Κιέαξρνο, ε Μαξίλα θαη ν θνληόο (1961),
φπνπ ν ζχδπγνο «ζπλεξγάδεηαη» κε ηνλ γακπξφ ηνπ γηα λα θαιχςνπλ ηηο εμσζπδπγηθέο ηνπο ζρέζεηο
θαη Ο θίινο κνπ ν Λεπηεξάθεο (1963), φπνπ ε εγθπκνζχλε ηεο ζπδχγνπ ζην ηέινο αξθεί γηα λα
απνθαηαζηαζεί ε ελδννηθνγελεηαθή ηάμε.
305
Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη ζηηο θσκσδίεο…, ό.π., ζ ε ι . 257.
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βρίσκει

και θεωρητική νομιμοποίηση

στην

βάση υποτιθέμενων

βιολογικών

ερμηνειών σχετικά με την «ανδρική φύση».
Αντίθετα, αποδίδεται ειδικό βάρος σε ανάλογες δραστηριότητες από πλευράς
των γυναικών καθώς η γυναικεία απιστία θεωρείται ασυγχώρητη, πράγμα το οποίο
καθίσταται φανερό και από την απουσία ανάλογων αναπαραστάσεων στην
φιλμογραφία του είδους. Άλλωστε, η αποτυχία του απατημένου συζύγου αποτιμάται
διπλά, καθώς δεν απειλείται απλώς ο γάμος του, αλλά κυρίως βάλλεται προς τα έξω η
δημόσια εικόνα του και θίγεται η ανδρική του τιμή, διότι απέτυχε να διατηρήσει την
τάξη και τον έλεγχο στο σπίτι του.
(από την ταινία Νύχτα Γάμου)
Ρζακ: «Θυρία μου, βέβαια, σας καταλαβαίνω! Ε θέση σας εί8ναι δραματική! Πας λυπάμαι!
Ώλλά εγώ σκέφτομαι και τη θέση του συζύγου, εκείνου του καημένου(…) Ώυτός
γίνεται ρεζίλι! Λτηπ ρεζίλι γίνεται!»
Ρζένη: «Θαι δεν το ξέρει ο καημένος…
Ρζακ: «Βεν έχει σημασία. Ώυτός ακριβώς είναι ο καραγκιόζης! Ώυτός γίνεται καραγκιόζης
πια… Ώυτός!

Έτσι, ενώ το κοινό καλείται συστηματικά να γελάσει με την φιγούρα του
«μουρντάρη»
περίπτωση.

συζύγου, τα ήθη της εποχής απορρίπτουν ρητά την αντίθετη
Αντίστοιχα

περιστατικά

συναντώνται,

κατά κανόνα,

μόνο

στα

μελοδράματα, όπου κατόπιν η γυναίκα θα τιμωρηθεί παραδειγματικά από την μοίρα
της. Ακόμη και όταν εμφανίζονται στις κωμωδίες, όμως, ενώ οι άπιστοι άντρες δεν
παρουσιάζονται να «έχουν εμφανή ελαττώματα, είναι συμπαθείς και θα μπορούσαν
να λειτουργήσουν ως πρότυπα του φύλου τους, οι ελάχιστες γυναίκες που βρίσκουν
εξωσυζυγικές διασκεδάσεις έχουν και προβληματικό χαρακτήρα».306 Στο σημείο αυτό
νομίζω ότι θα ήταν εύστοχο να θυμίσω την άποψη ότι η κινηματογραφική αφήγηση
δομείται γύρω από το πατριαρχικό ασυνείδητο... 307
Είναι προφανείς, νομίζω, οι ιδεολογικές προεκτάσεις μίας τέτοιας πεποίθησης
αναφορικά με το ζήτημα της γυναικείας σεξουαλικότητας.

Η

«σεξουαλική

ελευθεριότητα» των γυναικών συνάδει με το «κακό» και το «ανήθικο», και
αντιπαρατίθεται στον

«φυσικό» προορισμό των γυναικών, σύμφωνα με τα

παραδοσιακά κοινωνικά πρότυπα, τον γάμο και την οικογένεια. Διαμέσου ενός
τέτοιου ορισμού της, η θηλυκότητα ανάγεται εξ ολοκλήρου στην μητρότητα ή έστω
σε έναν χλιαρό αισθησιασμό, ενώ η σεξουαλική πράξη ως ευχαρίστηση και ως
306
307

Στο ίδιο, σελ. 258.
Βλ. για παράδειγμα σελ. 58.
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δηθαίσκα ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ην αλδξηθφ θ χ ι ν .

πκβνιηθά εληζρχεηαη θαηά

απηφλ ηνλ ηξφπν ν ξφινο ησλ αλδξψλ σο θνξέσλ ηνπ ζεμ, θαζψο ζε απηφ ην
εξκελεπηηθφ πιαίζην ε γπλαηθεία επηζπκία θέξεηαη λα δηεγείξεηαη απνθιεηζηηθά κέζα
απφ ηελ αλδξηθή δξαζηεξηφηεηα.
Δίλαη φκσο ηφζν απιφ; Γηφηη αλ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε θάηη ηέηνην γηα
νξηζκέλνπο ραξαθηήξεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ Σδέλε (Νύρηα γάκνπ) ή ηελ Σνχια
(Σα θίηξηλα γάληηα), ηζρχεη ην ίδην θαη γηα ηελ Λίια ή ηελ Βίθπ (Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
νη νπνίεο ζην βαζκφ πνπ επηζπκνχλ

(ηνλ Αιέθν) ζπγθξνηνχληαη

θαη σο

ππνβαζκηζκέλα, έζησ, ππνθείκελα ηεο επηζπκίαο ή αιιηψο σο ππνθείκελα παζεηηθήο
επηζπκίαο; Ή αθφκε πεξηζζφηεξν ηζρχεη γηα ηελ Λίδα (Σν μύιν βγήθε από ηνλ
Παξάδεηζν), ε νπνία δηεθδηθεί, μεθάζαξα ζε νξηζκέλεο ζθελέο, ηνλ Φισξά;
Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα αξλεζνχκε φηη ηνπιάρηζηνλ ε Αζελά (Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο)
θαη ε Πέπε (Νύρηα γάκνπ) δηαθξίλνληαη απφ θάπνηνλ έθδειν αηζζεζηαζκφ; Καη
παξαπέξα,

εθφζνλ

γίλεηαη

ηφζνο

ιφγνο

γηα ηνλ

έιεγρν

ηεο

γπλαηθείαο

ζεμνπαιηθφηεηαο, απηφ δελ ζεκαίλεη φηη απηή αλαγλσξίδεηαη φηη ππάξρεη απηφλνκα
θαη κάιηζηα ζεσξείηαη απεηιεηηθή γηα ηελ παηξηαξρία; Δίλαη πξνθαλέο φηη ην δήηεκα
δελ κπνξεί λα απαληεζεί κνλνζήκαληα. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη είλαη φηη απνθαιχπηεηαη
κηα ξσγκή ε νπνία δηαξξεγλχεη ηνλ θπξίαξρν ιφγν πεξί γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο,
απνθαιχπηνληαο κηα ζεκειηψδε αληίθαζε, ε νπνία θαζηζηά θαλεξφ ην γεγνλφο φηη
πξφθεηηαη γηα θνηλσληθή θαηαζθεπή.

ηελ πξάμε, απηή ε θξίζε

ελλνηνιφγεζεο

ζεκαζηνδνηεί κία θακπή ζηνλ ηξφπν πξφζιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο δηεθδίθεζεο

πεξηζζφηεξσλ

ειεπζεξηψλ

απφ ηηο γπλαίθεο

ζε

δεηήκαηα

ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία εγγξάθεηαη ζε κηα πξνζδνθία λεσηεξηθφηεηαο,
ππνλνκεχεηαη, φκσο, ηαπηφρξνλα ζην επίπεδν ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, άιισζηε, φηη θαη ζε επίπεδν ξεηνξηθήο ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε
«θιεξη», ε νπνία απφ ηε κηα πιεπξά παξαπέκπεη ζηελ πηνζέηεζε ελφο δπηηθνχ
ηξφπνπ δσήο, ελψ απφ ηελ ά ι ι ε εθθξάδεη ηελ θαρππνςία απέλαληη ζηηο λεσηεξηθέο
πξαθηηθέο πνπ απεηινχλ ηα παξαδνζηαθά ρξεζηά ήζε.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)

Ρζακ: «Βε με λες; Βεν τα είχες πριν δύο χρόνια με τον Ώγάπιο;»

(…)
Ιέλα: «Κε τον Ώγάπιο… Ένα αθώο φλερτάκι εκεί πέρα, χαρά στο πράγμα!»
Ρζακ: «Ώθώο φλερτ; Σλερτ, ξεφλερτ, τα είχατε μια φορά!»
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κσο, αθφκε θαη αλ νη θηικηθέο αθεγήζεηο δελ ακθηζβεηνχλ ην γάκν σο απψηεξν
ζθνπφ ησλ εξσηηθψλ ζρέζεσλ θαη αθφκε θαη αλ απέρνπλ καθξάλ απφ λα
λνκηκνπνηήζνπλ ηηο πξνγακηαίεο ζρέζεηο ησλ γπλαηθψλ, ην γεγνλφο φηη ην δήηεκα έρεη
πεξάζεη σο αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην πιαίζην ησλ εκπνξηθψλ ηαηληψλ,
θαηαδεηθλχεη φηη ζπληζηά πξν πνιινχ αίηεκα εθζπγρξνληζκνχ ηεο θνηλσλίαο ηεο
επνρήο, θαη φηη ε εκκνλή ζε κηα άηεγθηε παξαδνζηαθή εζηθή απνηειεί ππνθξηζία.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ξέπη: «Κωρέ τι ανόητοι που „σαστε εσείς οι άνδρες!

ταν μια κοπέλα λέει σ έναν άντρα

που παντρεύεται για εσάς ότι εσείς υπήρξατε κάποτε ένα αθώο φλερτ, γελάτε και
καγχάζετε, όταν όμως σας το λέει η δική σας, το καταπίνετε το χάπι και χωρίς νερό
μάλιστα!»

Άιισζηε, ε απιή χπαξμε ηέηνησλ αλαθνξψλ θαη κφλν, αθήλεη «λα δηαθαλνχλ
θαζαξά νη αλαληηζηνηρίεο αλάκεζα ζηηο αληηιήςεηο πνπ πξνβάιινληαη θαη ηηο
θνηλσληθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνληαη πην επέιηθηεο, επηηξεπηηθέο θαη
πνηθίιεο απφ φηη νη ιφγνη γηα ηελ εππξέπεηα θαη ηελ ηηκή αθήλνπλ λα ελλνεζεί». 308
Ωζηφζν, παξφιν, πνπ νη πξνγακηαίεο ζρέζεηο ησλ γπλαηθψλ απνηεινχλ
θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, εμαθνινπζεί λα επηθξαηεί έληνλε πξνθαηάιεςε ζε βάξνο
ηνπο εμαηηίαο ηεο αγθίζηξσζεο ζε παξαδνζηαθνχ ηχπνπ αληηιήςεηο, πνπ θαζηζηνχλ
ηελ ζπκπεξηθνξά απηή επηιήςηκε (αθφκε θαη εθφζνλ απνξξίπηεηαη ην πξνγακηαίν
ζεμ), θαη θαη επέθηαζε απνθεχγεηαη ε θνηλνπνίεζή ηεο.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «Θαι γιατί όταν σε ρώτησα πριν αρραβωνιαστούμε αν είχες τίποτα στη ζωή σου, δεν
μου ανέφερες αυτό το… ας το πούμε φλερτ, παρά μου παρίστανες την Νσία
Καρία;»
Ρζένη: «Γε, γιατί σκέφτηκα “ένα αθώο φλερτάκι”, τι; Ζα καθόμαστε τώρα να το λέμε;»
Ζάνος: «Ώθώο φλερτάκι πέντε χρόνια;»
Ρζένη: «Ρέσσερα…»

Έηζη, αλ θαη ηα ήζε έρνπλ αξρίζεη ζηαδηαθά λα αιιάδνπλ, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη
θαρππνςία απέλαληη ζηελ απμαλφκελε ειεπζεξία ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία παξφιν πνπ
αξρίδεη λα επηβάιιεηαη ζεσξεηηθά σο αίηεκα, δχζθνια γίλεηαη απνδεθηή ζηελ πξάμε.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ρζακ: «Γγώ όμως τι σε είπα πριν παντρευτούμε; Βεν σε είπα ότι φλερτ και τέτοια άμα είχες
να με το πεις για να μην κάνουμε το γάμο;»

Έ. Αβδειά, ό.π, ζει. 104.
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Γηαπηζηψλεηαη επνκέλσο κία αληίθαζε. Δλψ ζηαδηαθά θαηαθηψληαη λέεο ειεπζεξίεο
πνπ ζπλίζηαληαη ζε κηα πην πεξηνξηζκέλε επηηήξεζε ησλ θνξηηζηψλ θαζψο θαη ζηε
δπλαηφηεηα ζχλαςεο εξσηηθψλ ζρέζεσλ, «πνπ ζεσξνχληαη σο έλα ζεκείν αλαγθαίεο
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ν ζθνπφο ηνπ γάκνπ 3 0 9 , νη θπζηθέο ζπλέπεηέο ηεο
(πξνγακηαίεο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, εμψγακεο εγθπκνζχλεο) (…) εμαθνινπζνχλ λα
θξίλνληαη κε απζηεξφηεηα».310 Ζ «ιχζε» ζην δίιεκκα πεξλάεη θαη πάιη κέζα απφ ην
δήηεκα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επηηήξεζεο ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο. Καζψο ε
ειιεληθή θνηλσλία δελ είλαη αθφκε έηνηκε λα δερζεί ζε βάζνο ηνκέο ζην επίπεδν ησλ
εζψλ, αλέρεηαη θάπνηεο επηθαλεηαθέο αιιαγέο,
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ξέπη: «Θι εσείς δεν είχατε κανένα αισθηματάκι πριν γνωρίσετε τον Ζάνο, έτσι δεν είναι;»
Ρζένη: «Γε, και ποια δεν είχε…;»

δηαηεξψληαο φκσο αθέξαην ηνλ ππξήλα ηεο παηξηαξρηθήο δνκήο δηακέζνπ ηεο
άηεγθηεο δηαθχιαμεο ηεο παξζελίαο θαη ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο, ελψ «θαλέλαο άληξαο
δελ θαίλεηαη δηαηεζεηκέλνο λα παληξεπηεί κηα γπλαίθα πνπ είρε πξνγακηαίεο ζρέζεηο
κε άιινπο». 3 1 1
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ζάνος: «Γίπαμε ότι θα μιλήσουμε σαν άντρες! Γε λοιπόν, δεν είχα τίποτα το σοβαρό με τη
γυναίκα σας».
Ρζακ: «Ώρχίζω να σε πιστεύω… Αιατί κι εμένα ένα χρόνο που ήμασταν ταγμένοι, δεν με
επέτρεψε τίποτα άλλο. Θαι αυτός ήταν ο λόγος που με έκανε να την εκτιμήσω και να
την παντρευτώ, για!»

Βιέπνπκε επνκέλσο φηη απφ ηε κία κεξηά (i) απνζησπάηαη ε γπλαηθεία
επηζπκία δηακέζνπ ελφο ιφγνπ ν νπνίνο ζπλδέεη ηελ γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα κε ην
ζπλαίζζεκα, ηελ «εγγελή» επηζπκία γηα απνθιεηζηηθφηεηα θαη ηελ κεηξφηεηα, θαη
απφ ηελ ά ι ι ε (ii) εθθξάδεηαη έληνλνο θφβνο απέλαληη ζηνλ θίλδπλν κηαο
αλεμέιεγθηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο, ηθαλήο λα θινλίζεη ην παηξηαξρηθφ
νηθνδφκεκα ην νπνίν ζεκειηψλεηαη ζηελ παηξνγξακκηθή ζπλέρεηα ηεο νηθνγέλεηαο
θαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο θήκεο ηεο πξνο ηα έμσ.
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)

309

Δθφζνλ επηβάιιεηαη πιένλ ην δηθαίσκα ησλ λέσλ λα παληξεχνληαη απφ έξσηα, παξαηεξείηαη κέζα
απφ ηηο θηικηθέο αθεγήζεηο φηη ζεζκνπνηεκέλεο πξαθηηθέο φπσο ην λα δψζεη ην δεπγάξη «ιφγν» ή ν
αξξαβψλαο θαινχληαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πξννπηηθή ηνπ γάκνπ ζην κέιινλ θαη θπξίσο λα
πξνθπιάμνπλ ηελ ππφιεςε ηεο γπλαίθαο θαη ηελ ηηκή ηεο νηθνγέλεηάο ηεο.
310
Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη ζηηο θσκσδίεο…, ό.π., ζ ε ι . 171.
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Οένα: «Ν Νρέστης ξέρεις τι φαντάζεται; (…)

τι όλοι οι άντρες από δεκατριών έως

ογδόντα δύο ετών δεν έχουν άλλο σκοπό, άλλο ιδανικό και άλλο όνειρο, από το να
με στριμώξουν καμιά φορά σε καμιά γωνία! (…) Γκείνο που με ενοχλεί είναι ότι
φαντάζεται ότι κι εγώ ευχαρίστως με όλους αυτούς του άντρες θα …στριμωχνόμουνα
και ότι δεν μου λείπει παρά μόνο η ευκαιρία!»
Σε αυτό το πλαίσιο η γυναικεία σεξουαλικότητα θεωρείται απειλή για την κοινωνική
ευταξία και ηθική, ενώ φέρεται να συνδέεται με την φύση (σε αντιπαραβολή προς τον
ορθό λόγο και τον πολιτισμό), γεγονός το οποίο την καθιστά επισφαλή και
επικίνδυνη, και τις γυναίκες χρήζουσες ελέγχου και προστασίας (και) από τον ίδιο
τους τον εαυτό.
Σε αυτή τη βάση το δίπολο ανδρισμός / θηλυκότητα σε ένα επίπεδο
αντιστοιχίζεται με τους όρους:
(α)

ανδρισμός

<->

θηλυκότητα

ι

ι

σεξουαλική πράξη ως δικαίωμα

σεξουαλική πράξη ως συζυγική υποχρέωση

ι

ι

σεξουαλική πράξη ως ευχαρίστηση

μητρότητα

ι

ι

ηδονή

συναίσθημα

και σε ένα δεύτερο επίπεδο με τους όρους:
(β)

ανδρισμός

<->

θηλυκότητα

ι

ι

πολιτισμός

φύση

ι

ι

ορθός λόγος

εγγενής ανωριμότητα

ι

ι

αυτοέλεγχος

λαγνεία

ι

ι

ανωτερότητα

κατωτερότητα

(κυριαρχία)

(υποτέλεια)

Τα ασύμβατα αυτά δίπολα λειτουργούν κατά τρόπο συμπληρωματικό. Με
ψυχαναλυτικούς όρους (έχοντας υπόψη ότι η ψυχανάλυση είναι ενταγμένη στον
πατριαρχικό λόγο και, ως εκ τούτου, είναι δομημένη γύρω από το ανδρικό
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αζπλείδεην) ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πξψηε αληηζηνίρεζε εληάζζεηαη ζηνλ
ρψξν ηνπ

πκβνιηθνχ 312 (θαζψο ε γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα έρεη ππνηαρζεί θαη

ειέγρεηαη απφ ηελ ηάμε ηνπ Λφγνπ), ελψ ε δεχηεξε παξαπέκπεη ζηνλ ρψξν ηνπ
Φαληαζηηθνχ313, πεξηγξάθνληαο ηελ ζεκειηψδε αδπλακία αλαπαξάζηαζεο ησλ
γπλαηθψλ απφ ηελ (παηξηαξρηθή) γιψζζα (γεγνλφο ην νπνίν εμεγεί, άιισζηε, ηελ
ηαχηηζε ησλ γπλαηθψλ κε ηελ θχζε). ε επίπεδν θνηλσληθήο πξαθηηθήο ην αζχκβαην
επηιχεηαη, ζχκθσλα κε ηελ du Boulay, δηακέζνπ ηεο αληίζηημεο «ηνπ λφκνπ ηεο
“θπζηθήο ζεμνπαιηθφηεηαο” θαη ηνπ “θνηλσληθνχ λφκνπ” ηνπ γάκνπ, αληίζεζε πνπ
γεθπξψλεηαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο “ελ δπλάκεη ζείαο θχζεο” ησλ γπλαηθψλ». «Ο
γάκνο», ζπλερίδεη, «σο ζείνο πξννξηζκφο, επηηξέπεη ζηηο γπλαίθεο λα “ππεξβνχλ” ηε
κηαξή θ χ ζ ε ηνπο, ελψ ν θαηεμνρήλ πλεπκαηηθφο ξφινο ηεο κεηέξαο-ζπδχγνπ

314

δηνξζψλεη ηηο κεηνλεμίεο ηνπ ζψκαηνο – κφλν έηζη ν γπλαηθείνο εαπηφο “ιπηξψλεηαη”
απφ ην εγγελέο ζηίγκα».

315

Με ά ι ι α ιφγηα, νη γπλαίθεο θέξνληαη λα είλαη εγγελψο

πιεζηέζηεξα ζηε δσηθή θχζε, απφ ηελ νπνία εμέξρνληαη, ψζηε λα εθπιεξψζνπλ ηνλ
πιένλ ζεκαληηθφ ξφιν ηεο ζπδχγνπ θαη ηεο κεηέξαο, δηακέζνπ ηνπ γάκνπ. Δπνκέλσο
νη άληξεο ζεσξνχληαη θνηλσληθά ππεχζπλνη ηφζν γηα ηελ ζχλδεζή ησλ γπλαηθψλ κε ην
θνηλσληθφ ζχζηεκα, φζν θαη γηα ηελ ηνλ έιεγρν ηεο «θπζηθήο» ηνπο κεηνλεμίαο.
ην πιαίζην απηνχ ηνπ ιφγνπ, ινηπφλ, ηα θχια, φπσο επηζεκαίλεη ε Αβδειά,
«είλαη αληίζεηεο α ι ι ά ζπκπιεξσκαηηθέο θαηεγνξίεο, εζηθέο φζν θαη βηνινγηθέο, κε
αληηζεηηθά αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξέο. Έηζη, ελψ ν άληξαο θξίλεηαη απφ ηελ
ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζηαηεχεη ηελ ηηκή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, “ην ζειπθφ είλαη
312

πκβνιηθφ = Σν ζπκβνιηθό [σο έλα απφ ηα ηξία επίπεδα αλαθνξάο ηνπ ςπραλαιπηηθνχ πεδίνπ]
νξίδεη κηα ηάμε ησλ θαηλνκέλσλ, κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε ςπραλάιπζε θαη ηα νπνία είλαη δνκεκέλα ζαλ
γιώζζα (J. Laplanche / J.-B. Pontalis, ό.π., ζ ε ι . 431). Ο φξνο ζπκβνιηθό ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ
Lacan (κεηαμχ άιισλ) «γηα λα νξίζεη ηνλ λόκν πνπ ζεκειηψλεη απηή ηελ ηάμε: κε απηφ ηνλ ηξφπν ν
Lacan κέζσ ηνπ φξνπ ηνπ ζπκβνιηθνύ παηέξα ή ηνπ νλόκαηνο-ηνπ παηξόο, δηαβιέπεη έλαλ ςπρηθφ
ζεζκφ πνπ δελ αλάγεηαη ζηηο κνξθέο ελφο πξαγκαηηθνχ ή (θαληαζηηθνχ) παηέξα, α ι ι ά ππνδειψλεη
εθείλνλ πνπ ζεζπίδεη ηνλ λφκν» ( ην ίδην, ζ ε ι . 432).
313
Φαληαζηηθφ (ή εηθνληθφ) = «Καηά ηελ εθδνρή πνπ έδσζε ζ απηφλ ηνλ φξν ν Lacan: έλα απφ ηα ηξία
πεδία αλαθνξάο (πξαγκαηηθφ, ζπκβνιηθφ, εηθνληθφ) ηνπ ςπραλαιπηηθνχ πεδίνπ. Σν θχξην
ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ πεδίνπ είλαη ε ππεξίζρπζε ηεο ζρέζεο κε ηελ εηθφλα ηνπ νκνίνπ» ( ην ίδην,
ζ ε ι . 531). εκεηψλσ φηη ζχκθσλα κε ηνπο κεηαθξαζηέο ν φξνο κεηαθξάδεηαη θαληαζηαθό ή εηθνληθό.
Ωζηφζν, ζα πξνηηκήζσ ηελ ρξήζε ηνπ φξνπ θαληαζηηθό (αληί γηα θαληαζηαθό), δηφηη, φπσο επηζεκαίλεη
ν Γνμηάδεο, ε ιέμε θαληαζηαθφ είλαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή, δεδνκέλνπ φηη αλαθέξεηαη ζηε θαληαζία
(imagination) άξα φρη ζηελ εηθφλα (image - απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν ιαθαληθφο φξνο imaginaire),
ελψ ην θαληαζηηθφ απνηειεί απιψο ηελ ζπλήζε κεηάθξαζε ηνπ imaginaire.
314
«(Ζ) κεηξφηεηα, σο “ηδηαηηεξφηεηα” ησλ γπλαηθψλ, πνπ σζεί ζηελ αλάπηπμε κηαο γεληθφηεξεο
αληίιεςεο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρεη ζεσξεζεί θαη σο πεγή ηεο αλάπηπμεο κηαο εζηθήο αληίιεςεο
πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο γπλαίθεο, δηαθνξνπνηψληαο ηεο απφ ηνπο άλδξεο, θαη ε νπνία επηθεληξψλεηαη
ζηελ πξνζθνξά θαη ηε θξνληίδα ησλ ά ι ι σ λ » (Μ. Παληειίδνπ-Μαινχηα, Σν θύιν… ό.π., ζ ε ι . 125).
315
J. Du Boulay, “Women-Images of Their Nature and Destiny in Rural Greece” ζην J. Dubish
(επηκέιεηα), Gender and Power in Rural Greece, Princeton University Press, Princeton, 1986, ζ ε ι . 106,
αλαθεξφκελν ζην: Παπαηαμηάξρεο Δ. / Παξαδέιιεο Θ. (επηκέιεηα), ό.π., ζ ε ι 48.
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ζπλερήο απεηιή γηα ηελ ηηκή θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ αξζεληθνχ θαη πξέπεη λα
πεηζαξρείηαη θαη λα θπξηαξρείηαη”. Καη απηφ γηαηί ε γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα
απεηιεί ζπλερψο ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή, ηελ αιιειεγγχε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ
νηθνγελεηαθψλ

ζρέζεσλ,

θαζηζηψληαο

ηελ

νηθνγέλεηα

επηβνπιεχεηαη ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηε θήκε ηεο».

επάισηε

ζε

φπνηνλ

316

(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)
Νρέστης: « στε έτσι το „χουμε κύριε… (…) Πτηνόμαστε έξω από τα ξένα σπίτια και όποιο
ελαφρόμυαλο θηλυκό βρούμε, το ξεμυαλίζουμε και το παρασύρουμε, χωρίς να
υπολογίζουμε ούτε τιμή, ούτε υπόληψη, ούτε τίποτα!»

ε απηφ ην πιαίζην, παξφιν πνπ νη γπλαίθεο δηακέζνπ ηεο «ληξνπήο», δειαδή ηεο
ζπζηνιήο θαη ηεο ζεκλφηεηαο, σο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ αξκφδεη ζηηο εζηθέο
γπλαίθεο, ζπκβάιινπλ κελ «κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ απηνπεξηνξηζκνχ ζηελ πξνζηαζία
ηεο νηθνγελεηαθήο ηηκήο», έρνπλ γηα απηήλ κφλν δεπηεξεχνπζα επζχλε. 3 1 7

χκθσλα

κε ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηεο ηηκήο ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ζπκθξαδφκελν, ε
ππεξάζπηζή ηεο εκθαλίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά σο θνηλσληθή επηηαγή θαη
πξνλφκην ησλ αλδξψλ. «Ζ δηαηήξεζή ηεο πξνδηαγξάθεη απζηεξά δηαθνξεηηθέο
ζπκπεξηθνξέο γηα ηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο ζε έλα πιαίζην ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο
θαη παξαδνρήο ηεο αλδξηθήο ππεξνρήο. Αλ γηα κηα γπλαίθα ε ηηκή είλαη ζπλψλπκε κε
ηε ζεμνπαιηθή ηεο αγλφηεηα θαη εγθξάηεηα θαη εθθξάδεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηεο
ληξνπήο, γηα έλαλ άλδξα ηαπηίδεηαη (…) κε ηνλ αλδξηζκφ ηνπ, δειαδή κε ηελ
δηαηήξεζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο ππφιεςεο ηνπ ίδηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ». 318

ηελ

πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη «ε ηηκή ηεο νηθνγέλεηαο ηαπηίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή
αγλφηεηα ησλ γπλαηθείσλ κειψλ ηεο θαη θαη επέθηαζε ε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά
ησλ γπλαηθψλ αλήθεη ζηελ δηθαηνδνζία ηεο νηθνγέλεηαο»319 θαη δεη ησλ αλδξηθψλ
κειψλ ηεο. ε απηφ ην πιαίζην είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην παξάδεηγκα απφ ηα Κίηξηλα
Γάληηα, φπνπ ν ζηξαηεγφο Υαηδεαλησλίνπ αξλείηαη λα απεπζπλζεί ζηελ Ρέλα θαη
δεηά επίκνλα ηνλ Οξέζηε ζην ηειέθσλν, ψζηε λα ηνπ αλαθέξεη φηη ε ππεξέηξηα ηνπ
ζπηηηνχ Σνχια δηαηεξεί εξσηηθή ζρέζε κε ηνλ Λέαλδξν.

310

'Ε. Αβδελά, ό.π., σελ. 217 (Τα εισαγωγικά μέσα στην παραπομπή είναι της συγγραφέως και
παραπέμπουν στο J. Campbell, Honour, Family, and Patronage. A Study of Institutions and Moral
Values in a Greek Mountain Community, Οξφόρδη University Press, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, 1964,
σελ. 57).
317
Παπαταξιάρχης Ε. / Παραδέλλης Ο. (επ.), ό.π, σελ 82.
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Έ. Αβδελά, ό.π., σελ. 14-15.
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Στο ίδιο, σελ. 218.
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Γελ είλαη ηπραίν, άιισζηε, φηη ην εζηκηθφ δίθαην επηηάζζεη ν ππνςήθηνο
γακπξφο λα δεηάεη ην ρέξη ηεο λχθεο απφ ηνλ παηέξα ή άιινλ αξζεληθφ ζπγγελή,
θαζηζηψληαο,

έηζη,

πξαθηηθά

δηαπξαγκάηεπζεο κεηαμχ αλδξψλ.

ηηο

γπλαίθεο

αληηθείκελν

ζπλαιιαγήο

θαη

ι α απηά ηα γλσξίζκαηα λνκηκνπνηνχλ θαη

εληζρχνπλ ηελ γπλαηθεία ππνηέιεηα, ε νπνία ελδχεηαη ην πεξίβιεκα ηεο αλδξηθήο
πξνζηαηεπηηθφηεηαο. Ζ αξρή απηή ηεο πξνζηαζίαο αλαπαξάγεη δνκηθά ην επάισην
θαη ην επηζθαιέο πνπ απνδίδεηαη ζηηο γπλαίθεο σο θπξηαξρνχκελεο θνηλσληθήο
θαηεγνξίαο, ππνλνκεχνληαο ην δηθαίσκά ηνπο ζηελ απηνδηαρείξηζε.

ε απηφ ην

πιαίζην, νη γπλαίθεο εληάζζνληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία κε ηα παηδηά (ραξαθηεξηζηηθή
είλαη, άιισζηε, ε έθθξαζε «γπλαηθφπαηδα»), ζηα άηνκα, δειαδή, πνπ ζεσξείηαη φηη
νθείινπλ λα πξνζηαηεχνληαη, πνπ ζεκαίλεη φηη παξνπζηάδνληαη κε φξνπο πζηέξεζεο.
Απηφ πνπ, σζηφζν, ηηο δηαθνξνπνηεί απφ απηά, είλαη φηη ηα παηδηά κεγαιψλνπλ, ψζηε,
θάπνηα ζηηγκή, λα βγνπλ (ηα αξζεληθά) απφ απηήλ ηελ ζέζε ηεο εγγελνχο
αλσξηκφηεηαο θαη αδπλακίαο. Οη γπλαίθεο, απφ ηελ ά ι ι ε πιεπξά, πξνζδηνξίδνληαη
ζηελ βάζε απηήο ηνπο ηεο «ηδηαηηεξφηεηαο», ηελ νπνία θαιείηαη λα λνκηκνπνηήζεη ε
βηνινγηθή δηαθνξά.
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)

Ζάνος: «(…) Λα κοιμάμαι εγώ στο μαλακό κρεβάτι, στα πούπουλα, κι εσύ, γυναίκα πλάσμα

αδύναμη, χωμένη στη χαβούζα του μπάνιου… Βεν θα το επέτρεπα πότε στον εαυτό

μου!»

Δίλαη εχγισηηνο ν ηξφπνο, άιισζηε, κε ηνλ νπνίνλ θαηά θαλφλα αλαπαξίζηαληαη νη
γπλαίθεο κέζα απφ ηηο ηαηλίεο. Έηζη, εθηφο ι.ρ. απφ ηελ Σνχια, ηελ νπνία λνπζεηεί ν
Λέαλδξνο επεηδή κέζπζε ζηελ ηαβέξλα, κε έλαλ ηξφπν πνπ ζπκίδεη γνλέα πνπ
καιψλεη λήπην θαη ηελ Αλλνχια ε νπνία παξνπζηάδεηαη εληειψο αλίθαλε, αξρηθά λα
πεξπαηήζεη ζηα βξαράθηα, δίρσο θάπνηνλ λα ηελ ππνβαζηάδεη θαη θαηφπηλ λα
ζεθσζεί θαη λα πεξηπνηεζεί ην ηξαχκα ηεο, ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ αξξαβσληαζηηθνχ
ηεο (Σα θίηξηλα γάληηα), ζηελ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηελ Παξάδεηζν ε αθήγεζε
δνκείηαη εμ νινθιήξνπ γχξσ απφ ηελ αλαγθαηφηεηα θεδεκνλίαο ησλ καζεηξηψλ,
αθφκε θαη κε ηελ ρξήζε θπζηθήο βίαο «γηα ην θαιφ ηνπο».
Απηή ε θπζηθνπνίεζε ηεο έκθπιεο δηαθνξάο ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο γηα ηε
λνκηκνπνίεζε ηεο παηξηαξρηθήο εμνπζίαο. Ηζηνξηθά, άιισζηε, φισλ ησλ εηδψλ ηα
αλδξηθά ζπκθέξνληα,

ζε

ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν,

ρξεζηκνπνίεζαλ

ζπζηεκαηηθά ηνλ ζπκβνιηζκφ γχξσ απφ ην γπλαηθείν θ χ ι ν (ηελ αλάγθε λα
πξνζηαηέςνπλ ηηο γπλαίθεο «ηνπο») σο θεληξηθφ άμνλα ζεκειίσζεο ηεο αλδξηθήο
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ηηκήο θαη εμνπζίαο -ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εμνπζίαο επί ά ι ι σ λ αλδξψλ.

320

ηελ πξάμε απηφ ζεκαίλεη φηη ζην φλνκα ηεο πξνζηαζίαο πξνσζνχληαη κνξθέο
δξάζεο πνπ επηηείλνπλ ηελ αληζφηεηα θαη ηελ ππνηέιεηα θαη επηπιένλ λνκηκνπνηείηαη
θαη ην θαζεζηψο αζηπλφκεπζεο πνπ πεξηβάιιεη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ γπλαηθψλ. Ωο
πξνο απηφ ην δήηεκα γίλεηαη έληνλα νξαηή ε έκθπιε δηάζηαζε ηεο δηάθξηζεο
δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ θαη ν επαθφινπζνο πεξηνξηζκφο ησλ γπλαηθψλ ζηνλ
ηδησηηθφ.
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)
Έλλη: «Κα γιατί, σε παρακαλώ, κάθεσαι έτσι κλεισμένη μέσα; Τάλασε ο κόσμος, δηλαδή,
να πας κι εσύ μια φορά σ έναν κινηματογράφο;
Οένα: «Ρώρα, μωρέ Έλλη, κάνεις σαν να μην τον ξέρεις τον Νρέστη! (…) Λα πάω στον
κινηματογράφο μόνη μου; Ρρελή είσαι, Έλλη μου; Ζ α γίνουμε εδώ μέσα από δυο
χωριά!

Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο, άιισζηε, φηη ζε απηφ ην πιαίζην ην «εζηθφ
πνηνλ» ησλ γπλαηθψλ αμηνινγείηαη ζηε βάζε ηεο θηλεηηθφηεηάο ηνπο ζηνλ δεκφζην
ρψξν. Ζ ειεπζεξία θηλήζεσλ παξαβηάδεη απηνχο ηνπο θαλφλεο, παξαπέκπνληαο
ηαπηφρξνλα ζε κηα ε «ραιαξφηεηα», ε νπνία εξκελεχεηαη σο κηα γεληθφηεξε
«ειεπζεξηφηεηα» ησλ εζψλ. Έηζη, ην «αλήζηθν θνξίηζη» είλαη απηφ πνπ «γπξίδεη»,
αληί λα θάζεηαη ζην ζπίηη (Βι. Βίθπ ζηελ ηαηλία Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο). Δθηφο απφ ηελ
θηλεηηθφηεηά ηνπο κέζα ή έμσ απφ ην ζπίηη, γεληθά ζηηο γπλαίθεο επηβάιιεηαη
θνηλσληθά λα είλαη, θαη είλαη ζηελ πξάμε, ζαθψο πην πεξηνξηζκέλεο απφ ηνπο άλδξεο
ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ θηλνχληαη θαη δηαρεηξίδνληαη ηνλ ρψξν. 3 2 1 Ο ρψξνο δελ
απνηειεί απιψο έλα νπδέηεξν πεδίν πξνζδηνξηζκέλν ζηε βάζε θαξηεζηαλψλ αμφλσλ,
α ι ι ά θπξίσο έλα ζχλζεην ζχζηεκα πνπ ην «βαξαίλνπλ νξαηά θαη θπξίσο αφξαηα
ζεκάδηα πνπ θξχβνπλ δεζκνχο, ππνρξεψζεηο θαη απαγνξεχζεηο».

322

Με ά ι ι α ιφγηα,

είλαη έλα ππθλφ ζπκβνιηθφ πεδίν πνπ δνκεί ηε δηαίξεζε δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ θαη ηνλ
έκθπιν δηαρσξηζκφ ηνπο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, ν ρψξνο γηα ηηο γπλαίθεο δελ ζπληζηά
έλα πεδίν ειεχζεξεο έθθξαζεο, α ι ι ά έλαλ ηφπν πεξηνξηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο. 323
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)

320

L. Davidoff, «Regarding Some… ό.π.
ρεηηθά β ι . ππνζεκείσζε 226 ζηνλ άμνλα ελλνηώλ.
322
Ησάλλα Μπενπνχινπ, «΄0ηαλ νη άληξεο ηαμηδεχνπλ», ζην Παπαηαμηάξρεο Δ. / Παξαδέιιεο Θ. (επ.),
ό.π., ζ ε ι 206.
323
Βι. Iris Young, “Throwing like a Girl: A Phenomenology of Body Comportment, Motility and
Spatiality”, Human Studies 3 (1980).
321
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Νρέστης: «Έλα… Έλα… κάτσε από δω… μέσα, στο βάθος, στο βάθος…

σο πιο βάθος

μπορείς! (νχησο, ψζηε λα κελ είλαη νξαηή απ έμσ, απφ ην παξάζπξν) ΐάλε το
ραδιοφωνάκι, ρίξε καμιά πασίεντζα, διάβασε και κανένα βιβλίο… κατάλαβες;»
Οένα: «Θατάλαβα, κατάλαβα…»
Νρέστης: «Γτοίμασε και το τραπέζι κι έφτασα! Βεν θ αργήσω (…)».

Σν κνηίβν ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ πεπνίζεζε φηη ην ηεθκήξην πνπ αλαθέξεηαη ζην
εζηθφ «πνηνλ» ησλ γπλαηθψλ, δειαδή ζηε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο,
ζπλαξηάηαη άκεζα θαη κε ηελ εθπιήξσζε ησλ «θαζεθφλησλ» ηνπο ζην πιαίζην ελφο
έκθπινπ θαηακεξηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη γπλαίθεο λέκνληαη
ηηο επζχλεο ζηελ ηδησηηθή ζθαίξα. 3 2 4
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)
Νρέστης: «Γτοίμασε και το τραπέζι και έφτασα. Βεν θ αργήσω!»

Έηζη, «ε “εζηθή θαη ήζπρε” θνπέια αληηδηαζηέιιεηαη κε ηελ “πξφζηπρε γπλαίθα” πνπ
φρη κφλν “γπξίδεη κε ηνλ έλαλ θαη ηνλ άιινλ”, α ι ι ά επίζεο παξακειεί ην λνηθνθπξηφ
ηεο».325 Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ε παξνπζία ησλ γπλαηθψλ ζηνλ δεκφζην ρψξν ηνπ
“έμσ” «ζεσξείηαη ελ γέλεη φηη αληηθάζθεη πξνο ηα νηθηαθά θαζήθνληα, κέζσ ησλ
νπνίσλ νη γπλαίθεο “πξαγκαηνπνηνχλ ηε θ χ ζ ε ηνπο”».326 Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ε
θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλε θαηαλνκή έκθπισλ ξφισλ, φρη απιψο θπζηθνπνηείηαη,
α ι ι ά ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ ειέγρνπ ησλ
γπλαηθψλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε δεκφζηα ζθαίξα.
Ζ ινγηθή πίζσ απφ ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ησλ γπλαηθψλ ζην ρψξν
εθθξάδεηαη ζε δχν επίπεδα. «Ζ πξψηε εμήγεζε ηνλίδεη φηη ηειηθά θαη βαζηθά ε
γπλαίθα είλαη κηα Δχα, κηα μεκπαιίζηξα, πνπ ζπλερψο δεηάεη επθαηξία λα ζπλάςεη
ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε έλαλ άληξα», αληίιεςε πνπ «εθινγηθεχεη ηνλ έιεγρν ησλ
αληξψλ πάλσ ζηηο γπλαίθεο κε ην επηρείξεκα φηη δελ κπνξνχλ λα ειέγμνπλ ηνλ εαπηφ
ηνπο». «Ζ δεχηεξε εμήγεζε αληηζηξέθεη ηελ πξψηε» ζεσξψληαο φηη νη γπλαίθεο είλαη
αζψεο θαη αθειείο θαη γη απηφ θηλδπλεχνπλ θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ «ηνπο
πνλεξνχο θαη ζεμνπαιηθά άπιεζηνπο άληξεο».

327

ην πιαίζην ελφο παηξηαξρηθνχ

ιφγνπ, ρξεζηκνπνηνχληαη ελίνηε θαη νη δχν εξκελείεο, αλάινγα κε ηηο επηηαγέο ηεο
εθάζηνηε πεξίζηαζεο. Απηφ, σζηφζν, ην νπνίν είλαη βέβαην, είλαη φηη πάληνηε

324

Έ. Αβδελά, ό.ττ.,σελ. 79.
Στο ίδιο, σελ. 215.
326
Ε. Παπαταξιάρχης, «Ο κόσμος του καφενείου» στο στο Παπαταξιαρχης Ε. / Παραδέλλης Θ. (επιμ.),
ό.ττ.,σελ135.
327
Jane Cowan, «Η κατασκευή της γυναικείας εμπειρίας», στο Παπαταξιαρχης Ε. / Παραδέλλης Θ.
(επιμ.), O.K., σελ 135.
325

- 225 -

Γικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του „60:
Σύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής κομεντί (1959 - 1967)

επηβεβαηψλνπλ θαη εμππεξεηνχλ ηελ θπξίαξρε παηξηαξρηθή ηάμε (patriarchal order),
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα ειέγρεηαη θαη είλαη ππφ
πεξηνξηζκφ, ελψ ε αλδξηθή επηζπκία θαη ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα ζεσξείηαη
δεδνκέλε θαη απηνλφεηε. Έηζη, αλ θαη «ε πξψηε ζεσξεί ππεχζπλε ηελ αλεμέιεγθηε
γπλαηθεία ζεμνπαιηθή νξκή, ελψ ε δεχηεξε θαηαθέξεηαη ελάληηα ζηελ αλεμέιεγθηε
νξκή ηνπ αξζεληθνχ», ην δηα ηαχηα είλαη ην ίδην. «Ζ “ιχζε” ζην πξφβιεκα ηνπ
ζεμνπαιηθνχ
γπλαίθα».

αλεμέιεγθηνπ

είλαη ν

αθφκα κεγαιχηεξνο

έιεγρνο

πάλσ

ζηε

328

Παξαηεξείηαη, κάιηζηα, φηη παξά ηε ζρεηηθή ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ απφ
ηελ παηξηθή νηθνγέλεηα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 60, απηή δελ θαίλεηαη λα επεθηείλεηαη
θαη ζηε ζπδπγηθή ζρέζε. 3 2 9 Δλψ κέζα απφ ηηο θηικηθέο αθεγήζεηο πξνβάιιεηαη
ζπζηεκαηηθά ην δηθαίσκα ησλ λέσλ θνξηηζηψλ γηα πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίεο, ηα
πξάγκαηα ζπλήζσο αιιάδνπλ ξηδηθά κεηά ηνλ γάκν. Δπνκέλσο, ν έιεγρνο ηεο
γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ γπλαηθψλ σο πξνο ηηο επξχηεξεο
θνηλσληθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο γηα ιφγνπο «πξνιεπηηθνχο», εμαθνινπζεί λα
ζεσξείηαη ηξφπνλ ηηλά δεδνκέλνο θαη αλακελφκελνο, ελψ αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα
εκπίπηεη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ ζπδχγνπ.
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)
Νρέστης: «Άλλο έξω οι ώμοι, άλλο έξω η πλάτη, άλλο όσο πάμε έξω και προς τα κάτω…
όχι, όχι… Ώ πα πα πα πα! Γμένα δεν μου αρέσουν αυτά!

χι! Ξως δηλαδή; Ζα

μου ντυθείς σαν θηριοδαμαστής; Αυμνή από τη μέση και πάνω και… χιμάτε
κύριοι και βουτάτε; Ώ πα πα πα πα… Γγώ θα σου πω πως θα μου ντυθείς!»

Παξφιν πνπ απηή ε ζπκπεξηθνξά ζηελ ππεξβνιή ηεο ελδέρεηαη λα πξνθαιεί
ηε δπζαξέζθεηα ηεο ζπδχγνπ, γίλεηαη παζεηηθά απνδεθηή θαζψο αληαπνθξίλεηαη ζηνλ
θνηλσληθά αλακελφκελν ξφιν ηνπ άλδξα-νηθνγελεηάξρε. Σν φηη ε ζπγθεθξηκέλε
αθήγεζε δηαθσκσδεί ηελ αθξαία παηξηαξρηθή ζπκπεξηθνξά ηνλ Οξέζηε έρεη, θαηά
ηε γλψκε κνπ δεπηεξεχνπζα ζεκαζία φζνλ αθνξά ηηο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην θχιν,
ππφ ηελ έλλνηα φηη ε θξηηηθή δηάζηαζε αθνξά θπξίσο ηελ έθηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο
ηνπ, φρη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζαπηή. Παξφιν πνπ ε ηαηλία παξνπζηάδεη θάπνηα
πξννδεπηηθά ζηνηρεία (βι. ζηνλ αληίζηνηρν άμνλα ηξφπσλ εθθνξάο) αληηκεησπίδνληαο
θξηηηθά ηελ αλαίηηα δήιεηα, ε νπνία παξνπζηάδεηαη σο έιιεηςε απηνειέγρνπ θαη

329

Απφ ηελ έξεπλα ηεο Γειβεξνχδε πξνθχπηεη φηη «νη θσκσδίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε παληξεκέλα
δεπγάξηα δελ δείρλνπλ φηη θάηη αιιάδεη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ» (Βι. Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη ζηηο
θσκσδίεο…, ό.π., ζει. 423).
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νξζνχ ιφγνπ, ζηνηρείσλ, δειαδή, πνπ απνηεινχλ ζεκειηψδε γλσξίζκαηα ελφο ζεηηθνχ
αλδξηζκνχ, απηφ δελ αλαηξεί πσο ε πεξζφλα ηνπ πξσηαγσληζηή είλαη πιήξσο
αλαγλσξίζηκε, πεξηγξάθνληαο, ζηελ ππεξβνιή ηνπ έζησ, έλα κνηίβν ζπκπεξηθνξάο
πνπ ζπλαληάκε ζπρλά ζηηο ηαηλίεο. Με ά ι ι α ιφγηα, θαη ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη απφ
ηελ αθήγεζε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ Οξέζηε (Σα θίηξηλα γάληηα), δελ ακθηζβεηεί
ην δηθαίσκά ηνπ σο πξνο ηελ θεδεκνλία ηεο Ρέλαο γεληθά (λα «επηβάιιεη», δειαδή,
«ηνλ έιεγρν ζην ζπίηη ηνπ»), α ι ι ά αθνξά ηε δεινηππία πνπ ηνλ δηαθξίλεη. «Ζ
αληηπαξάζεζε “ηηκήο” θαη “δεινηππίαο” ζηεξίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη», κνινλφηη
θαη ηα δχν είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ έλα πξφηππν αλδξηζκνχ πνπ
επηηάζζεη θαη εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ειέγρνπ ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο,
«ην έλα είλαη επγελέο, επεηδή έρεη πξαγκαηηθή βάζε, ελψ ην δεχηεξν παζνινγηθφ,
επεηδή ηξνθνδνηείηαη απφ θαληαζηψζεηο».330 Δπνκέλσο, ην πξφβιεκα δελ είλαη φηη ν
Οξέζηεο πξνζπαζεί λα ειέγμεη ηε δσή ηεο Ρέλαο, α ι ι ά φηη δελ αλαγλσξίδεη φηη εθείλε
αληαπνθξίλεηαη ζην πξφηππν ηεο επππφιεπηεο (ππνηαγκέλεο) ζπδχγνπ.
ε ηειηθή αλάιπζε, σζηφζν, απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο θάζε πξνζπάζεηά
ειέγρνπ ηεο (ζεμνπαιηθήο) δσήο ηεο γπλαίθαο ηνπ νχησο ή άιισο πξννησλίδεηαη
αλέιπηδε θαη κάηαηε.
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)
Οένα: «Ιες και αν ήθελα εγώ, αυτός με την παρακολούθησή του θα με εμπόδιζε! Πάμπως
και αυτή η δουλειά είναι καμιά δύσκολη υπόθεση που θέλει συμβόλαια,
συμβολαιογράφους και χαρτόσημα. Κωρέ φτάνει να το θέλεις. Θαι άμα το θέλεις και
σε πέντε λεπτάκια…»
Έλλη: «Ρι σε πέντε λεπτάκια; Θαι σε τρία…»

ηελ πξάμε αλαγλσξίδεηαη, επνκέλσο, φηη, νζνδήπνηε απζηεξφο θαη αλ είλαη ν
έιεγρνο ηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο, νπζηαζηηθά ε δηαηήξεζε ηεο αγλφηεηάο
ηνπο εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ίδηεο.
(απφ ηελ ηαηλία Σα θίηξηλα γάληηα)
Οένα: «Άκου Νρέστη, για να το έχεις υπόψιν σου. Ρο μόνο που καταφέρνεις με αυτά που
κάνεις, είναι να προσβάλλεις τη γυναίκα σου. Θαι αν σου είμαι πιστή, δεν σου είμαι
πιστή επειδή με εμποδίζεις εσύ με την ανόητη τακτική σου… Που είμαι πιστή επειδή
έτσι αισθάνομαι, σαν κυρία, σαν νοικοκυρά, σαν παντρεμένη».

Δθεί έγθεηηαη, άιισζηε, θαη ε κεγαιχηεξε απεηιή πνπ ε γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα
ελέρεη γηα ηελ παηξηαξρία, ε νπνία ζε ηειηθή αλάιπζε ζπλίζηαηαη ζηνλ αξρέγνλν
θφβν ηεο αδπλακίαο εμαζθάιηζεο ηεο παηξφηεηαο.
330

Έ. Αβδειά, ό.π., ζει. 96.
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κσο,

νη αζηηθέο ζπλζήθεο

δσήο,

νη δπηηθφηξνπεο ζπλήζεηεο, νη

δηεπξπλφκελεο ειεπζεξίεο ησλ γπλαηθψλ, θαη θπξίσο ε

ζηαδηαθή αλαηξνπή

απηνλφεησλ αμηψλ ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα ηελ επνρή εθείλε δπζρεξαίλνπλ
πεξαηηέξσ ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν ησλ γπλαηθείσλ κειψλ ηεο, ζηνηρεηψλνληαο ηνπο
θφβνπο φρη κφλν ησλ δειφηππσλ ζπδχγσλ, α ι ι ά θαη ηεο Δθθιεζίαο, ηνπ Σχπνπ θαη
κηαο κεξίδαο ηεο δηαλφεζεο γηα ην πνπ βαίλεη ε ειιεληθή θνηλσλία.

ε έλα ηέηνην

πιαίζην, ζην φλνκα ηεο παηξφηεηαο ε γπλαηθεία ζεμνπαιηθφηεηα αλάγεηαη ζε έλαλ
ππθλφ ηφπν ζπκβνιηζκψλ θαη λνεκάησλ πνπ αθνξνχλ φρη κφλν ηελ δηαζθάιηζε ηεο
παηξνγξακκηθήο ζπλέρεηαο,
(απφ ηελ ηαηλία Νύρηα Γάκνπ)
Ρζακ: «Γγώ φταίω που σ έδωσα τ όνομά μου και σε είπανε κυρία Ηορδανίδου. Αιατί κυρία
Ηορδανίδου μόνο η μάνα μου ήταν, και το κρατούσε το όνομα! Ώχ, και μου το „λεγε
η καημένη: “Ξρόσεξε, τζιέρι μου, ποια θα παντρευτείς και σε ποια θα δώσεις τ
όνομά μας!”»

α ι ι ά θαη ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο, ηεο θαζαξφηεηαο, ηνλ θφβν κπξνζηά ζην
θαηλνχξγην.331 Με ά ι ι α ιφγηα, ε βηνινγηθή αλαπαξαγσγή σο θνηλσληθφο ηφπνο
δηαπξαγκάηεπζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο «απνηειεί πξνλνκηνχρν πεδίν γηα ηελ
εμηρλίαζε ελλνηψλ πνπ αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν κηα πνιηηηζκηθά ζπγθεθξηκέλε
θνληακεληαιηζηηθή αληίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο θξίζεηο»332 πνπ επηθέξεη ε επαθή κε
ηε λενηεξηθφηεηα θαη ηε δχζε.
πλνπηηθά ζην θεθάιαην απηφ είδακε πψο νη πνηθίινη ιφγνη πνπ αλαδχνληαη
απηή ηελ επνρή γχξσ απφ ηηο έκθπιεο ζρέζεηο θαη ην ζψκα, θαη ηδίσο ηε δηαρείξηζε
ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο απφ πιεπξάο ησλ γπλαηθψλ, ιεηηνχξγεζαλ σο κεηαθνξά
γηα ηελ ζρέζε παξάδνζεο-λεσηεξηθφηεηαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηνπ 60. Οη
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο απνηέιεζαλ πξνλνκηαθφ ηφπν απεηθφληζεο ηεο ζχγθξνπζεο
ησλ ιφγσλ απηψλ, εθθξάδνληαο κηα θξίζε ηεο παξαδνζηαθήο εμνπζίαο θαη ηελ
αγσλία γηα ηνλ αληίθηππν ηνπ εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο δπηηθνπνίεζεο πνπ απηή
επηθέξεη, ηδίσο ζην επίπεδν ησλ εζψλ. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα παξαηεξείηαη ε
ηαχηηζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο αμηψλ κε ηνλ θφβν απέλαληη ζηνλ θίλδπλν
κηαο αλεμέιεγθηεο γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο, θαη ηνπ κνληεξληζκνχ κε έλα λέν
κνληέιν νηθηαθφηεηαο θαη έκθπιεο ηεξάξρεζεο ξφισλ, ην νπνίν αλ θαη δελ είλαη
331

Ζ ζχλδεζε έκθπιεο ηαπηφηεηαο θαη εζληθηζκνχ ζπληζηά κηα εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα ζεκαηηθή, ε
νπνία φκσο δελ άπηεηαη άκεζα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηξηβήο. Γηα κία δηεμνδηθή
αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο βι. Alexandra Halkias, The Empty Cradle of Democracy: Sex, Abortion and
Nationalism in Modern Greece, Duke University Press, Νηέξρακ, Βφξεηα Καξνιίλα, 2004.
332
Α. Υαιθηά, «Αλαζεσξήζεηο ηνπ Έκθπινπ Έζλνπο», ζην Μ. Μηραειίδνπ / Α. Υαιθηά, ό.π., ζ ε ι . 60.
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εμηζσηηθφ, εμαζθαιίδεη πεξηζζφηεξεο ειεπζεξίεο γηα ηηο γπλαίθεο ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ,
φζν θαη ζηνλ δεκφζην βίν. Ωζηφζν, νη ξσγκέο θαη νη αζπλέρεηεο πνπ δηέπνπλ ηνλ
θηικηθφ ιφγν πξνδίδνπλ φηη απηή ε κεηάβαζε ζηε «λέα επνρή» δελ πξαγκαηνπνηείηαη
νχηε αδηαπξαγκάηεπηα, νχηε θαη γξακκηθά θαζψο ζηελ πξάμε ε θνηλσλία δελ είλαη
αθφκε έηνηκε λα δερηεί ζπνπδαίεο θαηλνηνκίεο ζε δεηήκαηα εζηθήο. Έηζη, εθείλν πνπ
θαίλεηαη λα ραξαθηεξίδεη ηα θηικηθά θείκελα είλαη κηα ζεκειηψδεο αληηθαηηθφηεηα
σο πξνο ηα πξνηάγκαηα θαη ηελ ηδενινγία πνπ παξάγνπλ, γλψξηζκα ην νπνίν εληέιεη
δίλεη θαη ην ζηίγκα κηαο πεξηφδνπ κεηαβνιψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ ζε θνηλσληθφ,
πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, απφλεξα ησλ νπνίσλ ζα γίλνληαη αληηιεπηά γηα
π ν ι ι ά ρξφληα αξγφηεξα.
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6.

Γπίλογος / Πυμπεράσματα
Οη ηαηλίεο ηεο αλάιπζεο -Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν (1959), Σα θίηξηλα

γάληηα (1960), Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο (1964) θαη Νύρηα Γάκνπ (1967)- θαιχπηνπλ
ελδεηθηηθά νιφθιεξν ην ρξνληθφ θάζκα ηεο επνρήο πνπ απνηειεί ηελ πεξίνδν ηεο
άλζεζεο ηνπ εκπνξηθνχ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ ραξαθηήξηζε ηελ δεθαεηία
ηνπ 60, απνηππψλνληαο ην πλεχκα ηεο επνρήο θαη απεηθνλίδνληαο ηηο θνηλσληθέο
αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηαδηαθά. Παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο ζην ζελάξην, ηνπο
ραξαθηήξεο θαη ηα επηκέξνπο δηαθπβεχκαηα, ελνπνηνχληαη σο πξνο ην είδνο,
ζπληζηψληαο ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα κηαο ζπγθεθξηκέλεο, εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλεο
θαηεγνξίαο ηεο θσκσδίαο, ηεο αηζζεκαηηθήο θνκεληί, απνδίδνληαο ηα ζέκαηα, ηα
κνηίβα θαη ηνπο θψδηθεο πνπ ηελ δηαθξίλνπλ.
Οη θσκσδίεο

απηήο ηεο δεθαεηίαο θαηά θαλφλα αλαθέξνληαη ζηηο

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη θπξίσο ηνλ έξσηα. Έηζη, αθφκε θαη ζηηο ζπάληεο
πεξηπηψζεηο πνπ ν έξσηαο δελ αθνξά ηελ θεληξηθή γξακκή ηνπ ζελαξίνπ, πάληνηε
εθηπιίζζεηαη θάπνηα αηζζεκαηηθή ηζηνξία, έζησ θαη πεξηθεξεηαθά. ηηο ηαηλίεο ηνπ
δείγκαηνο, σζηφζν, ν έξσηαο απνηειεί ηελ θεληξηθή ζεκαηηθή, θαιχπηνληαο ηηο
πνηθίιεο εθθάλζεηο ηνπ, απφ ηε γλσξηκία θαη ην θιεξη, κέρξη ηνλ γάκν θαη ηα
πξνβιήκαηά ηνπ, ζίγνληαο δεηήκαηα φπσο νη πξνγακηαίεο ζρέζεηο, ε αγσλία ηεο
απνθαηάζηαζεο, ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληά ην δεχγνο κέρξη ηνλ πνιππφζεην γάκν, ε
αλάκημε γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζηνλ ζπδπγηθφ βίν ησλ παηδηψλ, ε δήιεηα θαη ε
απηζηία.
Ο ηξφπνο, φκσο, κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη, είδακε φηη αληαπνθξίλεηαη ζε
ζπγθεθξηκέλα, ζηαζεξά επαλαιακβαλφκελα, πνιηηηζκηθά ζελάξηα (π.ρ. φηη ν έξσηαο
ζπλεπάγεηαη γάκν, νη γπλαίθεο «ειαθξψλ εζψλ» κέλνπλ κφλεο ζην ηέινο, ε απηζηία
απνηηκάηαη δηαθνξεηηθά γηα άλδξεο θαη γπλαίθεο θ.ν.θ.) θαη θαιείηαη λα εθπιεξψζεη
θαζνξηζκέλεο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο θαη επηηαγέο. Έηζη, δελ βιέπνπκε ραξαθηήξεο
λα βηψλνπλ ζπειιψδεηο, εθήκεξεο ζρέζεηο θαη αλέιπηδα πάζε. Οη κνηξαίεο γπλαίθεο
θαη νη θαηαξακέλνη εξαζηέο απαληψληαη κφλν ζην κειφδξακα, φπνπ ζα ηηκσξεζνχλ
παξαδεηγκαηηθά, αλ δελ εγθαηαιείςνπλ κέρξη ην θηλάιε ηνλ δξφκν ηεο απσιείαο. Οη
αθεγεκαηηθέο ζπκβάζεηο ηεο αηζζεκαηηθήο θνκεληί ππαγνξεχνπλ φηη ν έξσηαο ησλ
πξσηαγσληζηψλ, φζα εκπφδηα θαη αλ ζπλαληήζεη, πάληνηε πξέπεη λα έρεη σο
πξννπηηθή ηνλ γάκν θαη ηελ νηθνγέλεηα, αλαπαξάγνληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν
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έκθπιεο ηεξαξρίεο θαη παηξηαξρηθέο ζρέζεηο εμνπζίαο. 333 Ο γάκνο βξίζθεηαη,
επνκέλσο, ζηαζεξά ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, σο δεδνκέλν ή σο δεηνχκελν,
απνηειψληαο ην ζεκειηψδεο πιαίζην επηηέιεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ππνθεηκέλσλ,
θαζψο θαη ηνλ θαηεμνρήλ ηφπν αλαπαξάζηαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζαξκνγήο ζηηο
ζχγρξνλεο αζηηθέο ζπλήζεηεο θαη ηα λέα ήζε πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ.
Γηακέζνπ ηεο θηικηθήο απεηθφληζεο ησλ θνηλσληθά λνεηψλ έκθπισλ ζρέζεσλ
θαη ηαπηνηήησλ θαηαγξάθεηαη ην παγησκέλν θαζεζηψο θχινπ, α ι ι ά θαη νη θνηλσληθέο
αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη εθείλε ηελ επνρή ζηηο λννηξνπίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηνλ
ηξφπν δσήο. Ωζηφζν, ε αλαπαξάζηαζε απηψλ ησλ εμειίμεσλ απφ ηνλ ιφγν ησλ
θηικηθψλ αθεγήζεσλ ζπληζηά κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, κέζα απφ ηελ νπνία
ζπλπθαίλνληαη

ζηνηρεία

ηεο

(εμσθηικηθήο)

πξαγκαηηθφηεηαο,

κε

κία

δηακεζνιαβεκέλε κεηαγξαθή ηεο, ε νπνία ζπκππθλψλεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα
αηηήκαηα, α ι ι ά θαη ηνπο θφβνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επαθή κε ηηο θνηλσληθέο
αιιαγέο θαη ηα λέα ήζε πνπ πξνθαιεί ε αζηηθνπνίεζε θαη ε κίκεζε δπηηθψλ
πξνηχπσλ. Οη θηικηθέο αθεγήζεηο δελ αλαπαξάγνπλ απιψο ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο
θαη ηηο αιιαγέο πνπ απηέο επηθέξνπλ ζηα έκθπια πξφηππα, α ι ι ά δηακνξθψλνπλ
κνληέια ζπκπεξηθνξάο θαη πξνσζνχλ ζπγθεθξηκέλεο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο. Με απηφ
ηνλ ηξφπν ηα θηικηθά θείκελα επηρεηξνχλ λα επηβάινπλ θαζνξηζκέλεο εηθφλεο
«αλδξηζκνχ» θαη «ζειπθφηεηαο» σο θαηάιιειεο, αλαπαξάγνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν
ζχζηεκα θχινπ.
κσο παξφιν πνπ νη δπλαηφηεηεο έκθπιεο ελζσκάησζεο πνπ παξέρνληαη
κέζα ζε έλα δεδνκέλν ηζηνξηθνθνηλσληθφ πιαίζην ππάγνληαη ζε έλα ξπζκηζηηθφ
ηδεψδεο πνπ θαζνξίδεη πνηα ζψκαηα επηηπγράλνπλ λα πινπνηεζνχλ σο βηψζηκα θαη
δηαλνεηά, δελ πξφθεηηαη απιψο γηα κηα ηειεηνπξγηθή επηβεβαίσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ
πξνηχπνπ. Οη «έκθπιεο θαηεγνξίεο δηακεζνιαβνχληαη θαη θαηαθεξκαηίδνληαη απφ
ηζηνξηθνχο θαη θνηλσληθνχο επηκεξηζκνχο», θαζηζηψληαο ηελ δηαδηθαζία απηή
πεξίπινθε, ζχλζεηε θαη ελίνηε αληηθαηηθή.334 Δπνκέλσο, ην θαζεζηψο αιήζεηαο πνπ
πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηηο θηικηθέο αθεγήζεηο, αλ θαη θνηλσληθά παγησκέλν,
παξαηεξνχκε φηη ζπρλά ακθηζβεηείηαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή δσή ηνπ
ζπζηήκαηνο θχινπ ζην νπνίν εληάζζεηαη, παξάγνληαο πνιιαπιά θαη θάπνηε
333

Έρεη ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη γάκνο σο θνηλσληθή πξνζδνθία εμαθνινπζεί αθφκε θαη ζήκεξα λα
απνηειεί θπξίαξρν θνηλσληθφ πξφηαγκα, αθφκε θαη αλ έρνπλ αιιάμεη θάπσο νη φξνη κε ηνπο νπνίνπο
αλαπαξίζηαηαη ζην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ αηζζεκαηηθψλ θνκεληί (αλαθέξνκαη θαη ζε κεγάιεο
εηζπξαθηηθά επηηπρίεο ηεο δηεζλνχο θηλεκαηνγξαθηθήο παξαγσγήο).
334
Α. Αζαλαζίνπ, Φεκηληζηηθή ζεσξία… ό.π., ζ ε ι . 98.
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ζπγθξνπφκελα πξφηππα «αλδξηζκνχ»

ή «ζειπθφηεηαο».

335

Δπνκέλσο,

ε πην

ζεκαληηθή ίζσο παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ θηικηθψλ
αθεγήζεσλ γηα ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ θχινπ, είλαη ε πνιπζεκία πνπ ηηο
ραξαθηεξίδεη.
Με ιίγα ιφγηα, ζε κηα πεξίνδν έληνλσλ θνηλσληθψλ

αλαθαηαηάμεσλ

(ζχκθσλα κε ην πψο παξνπζηάδεηαη ε δεθαεηία ηνπ 60 κέζα απφ ηηο ηαηλίεο ηεο
επνρήο), δηαπηζηψλεηαη ε αληηπαξάζεζε πνηθίισλ ιφγσλ ζρεηηθά κε ην λφεκα
ελλνηψλ φπσο ν «αλδξηζκφο» θαη ε «ζειπθφηεηα». Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαίλεηαη λα
αιιάδεη, θαη «ζην εζσηεξηθφ ηεο ζπλαληψληαη θαη ζπγθξνχνληαη δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο γηα ηελ ηαπηφηεηα».336 Απηή ε ζχγθξνπζε κπνξεί λα «δηαβαζηεί» θαη σο
κεηαθνξά γηα ηελ δηαδηθαζία εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ε νπνία ζηηο
ηαηλίεο εθθξάδεηαη θπξίσο κέζα απφ ηα δηιήκκαηα πνπ πξνθαινχλ ηα λέα ήζε.
Αθφκε θαη κέζα ζηελ ίδηα θηικηθή αθήγεζε ζπρλά εκθαλίδνληαη αληηθαηηθά θαη
αληηθξνπφκελα κεηαμχ ηνπο κνληέια ελζσκάησζεο έκθπισλ ξφισλ, ηα νπνία
αλαδχνληαη ζην εζσηεξηθφ αληαγσληζηηθψλ ιφγσλ.

ε κηα επνρή πνπ νη έλλνηεο απηέο

είλαη ηδηαίηεξα ξεπζηέο ιφγσ ηεο θξίζεο ηαπηφηεηαο πνπ δεκηνπξγεί ε πξνζαξκνγή
ζηα λέα δεδνκέλα, ε ηδενινγηθή δηεξγαζία (επαλα)ζπγθξφηεζεο ησλ εηθφλσλ γηα ην
θ χ ι ν θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο πνπ δηέπνπλ ηα αληίζηνηρα έκθπια πξφηππα, δελ
είλαη πάληνηε εχθνιε ή/θαη πεηζηηθή. Απηή ηελ αζπλέρεηα παξαηεξνχκε πσο ζπρλά
ηελ βηψλνπλ ηα ππνθείκελα σο πξνζσπηθή απνηπρία θαη σο αδπλακία λα
πξνζαξκνζηνχλ ζηηο θνηλσληθέο επηηαγέο αληηθαηηθψλ ξφισλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ
ην παξάδεηγκα ηεο Λίιαο (Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο) πνπ δπζθνιεχεηαη λα ζπκβηβάζεη
ηνλ ξφιν ηεο επηηπρεκέλεο επηζηήκνλα θαη εξγαδφκελεο κε ηα πξνζδνθψκελα
πξφηππα ελζσκάησζεο ηνπ θχινπ ηεο. Αληίζηνηρα, παξαθνινπζνχκε ηνλ Σδαθ
(Νύρηα Γάκνπ) λα απνηπγράλεη λα ελζαξθψζεη ην πξνβαιιφκελν πξφηππν ηνπ
ζχγρξνλνπ αλδξηζκνχ εμαηηίαο ησλ αζθπθηηθψλ δεζκψλ πνπ ηνπ επηβάιιεη ε
παξαδνζηαθή νηθνγέλεηά ηνπ. Απηή ε ακεραλία κπξνζηά ζηηο αληηθξνπφκελεο
επηηαγέο αληαγσληζηηθψλ ιφγσλ απνηππψλεηαη ινηπφλ, ελίνηε θαη άδεια, κέζα απφ ηα
ηδενινγηθά δηαθπβεχκαηα ησλ θηικηθψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία δελ είλαη πάληνηε
κνλνζήκαληα. Αληίζεηα, νη θηικηθνί ιφγνη δηαξξεγλχνληαη απφ ξσγκέο θαη
αζπλέρεηεο, πνπ ζπρλά ππνλνκεχνπλ ηελ πξνθαλή ηδενινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία. Έηζη,

3:0

Στο ίδιο, σελ. 99. Για το διπολικό σύστημα φύλου ως καθεστώς αλήθειας βλ. J. Butler, Gender
Trouble, ό.π..
336
ΠαπαταξιαρχηςΕ., «Εισαγωγή», O.K., σελ 69.
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ελψ πνιιέο θνξέο θαηαθξίλεηαη ε άηεγθηε εκκνλή ζε παξσρεκέλεο ζπληεξεηηθέο
ηδέεο, νη ηαηλίεο θαηαιήγνπλ ζην ηέινο λα επαλεπηβεβαηψλνπλ ηεο παγησκέλεο
παηξηαξρηθέο αληηιήςεηο, νη νπνίεο

αλαδχνληαη εληζρπκέλεο.

Άιινηε, πάιη,

εκθαλίδνληαη πξννδεπηηθά ζηνηρεία κέζα ζε θηικηθά θείκελα έθδεια ζπληεξεηηθά.
Παξφια απηά, κέζα απφ απηή ηελ δηαπινθή ζπγθξνπφκελσλ

ιφγσλ

δεκηνπξγείηαη ρψξνο γηα ηελ αλάδπζε λέσλ, πην δπλακηθψλ γπλαηθείσλ πξφηππσλ,
πνπ δηεθδηθνχλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία θαη πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα κέζα θαη έμσ
απφ ην ζπίηη. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν δηαγξάθεηαη κηα ζηαδηαθή ακθηζβήηεζε ησλ
παξαδνζηαθψλ έκθπισλ ξφισλ απφ ηελ λέα γεληά, θαη θπξίσο απφ ηηο γπλαίθεο, πνπ
δηεθδηθνχλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο, ην δηθαίσκα
ηεο απηνδηάζεζήο ηνπο θαη ηζφηηκν ξφιν ζηηο ζρέζεηο ηνπο. Ο ραξαθηήξαο ηεο Αιίθεο
Βνπγηνπθιάθε ζηελ ηαηλία Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν απνηειεί, ηξφπνλ ηηλά,
ηνκή ζηηο γπλαηθείεο αλαπαξαζηάζεηο ζηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν, θαζψο γηα
πξψηε θνξά ζπγθξνηείηαη κία θηικηθή πεξζφλα κε ηέηνηα απήρεζε πνπ, αλ θαη δελ
ακθηζβεηεί ηελ παξαδνζηαθνχο γπλαηθείνπο ξφινπο, πξνβάιιεη σο αμηέπαηλα
γλσξίζκαηα γηα κηα γπλαίθα ην ζάξξνο, ηνλ δπλακηζκφ θαη ηελ δηεθδηθεηηθφηεηα. Ζ
παξνπζία ελφο αμηφινγνπ γπλαηθείνπ πξνηχπνπ είλαη πεξηζζφηεξν επδηάθξηηε ζην
πξφζσπν ηνπ ραξαθηήξα πνπ ππνδχεηαη ε Σδέλε Καξέδε ζηελ ηαηλία Γεζπνηλίο
Γηεπζπληήο, ηεο νπνίαο ν δπλακηζκφο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ δηεθδίθεζε ηνπ
πεξηδήηεηνπ γακπξνχ, α ι ι ά απνξξέεη απφ ηελ κφξθσζε θαη ηελ θαξηέξα ηεο, ηνκείο
νη νπνίνη κέρξη ηφηε απνηεινχζαλ απνθιεηζηηθά ρψξνπο αλδξηθνχο. Ζ Μάξζα
Καξαγηάλλε θαη ε Μπέηπ Αξβαλίηε ζηελ Νύρηα Γάκνπ κπνξεί λα κελ έρνπλ αμηφινγε
θαιιηέξγεηα θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, φκσο έρνπλ ην ζάξξνο ηεο γλψκεο
ηνπο, ηελ νπνία κάιηζηα επηβάιινπλ ζζελαξά, ζεκαηνδνηψληαο κηα νπζηαζηηθή
αιιαγή ζην κνληέιν ηεο ππνηαθηηθήο ζπδχγνπ, πνπ παξά ηελ δπζαξέζθεηα πνπ
εθθξάδεη ν θηικηθφο ηεο ραξαθηήξαο, εμαθνινπζεί λα ελζαξθψλεη ε Μάξσ Κνληνχ
ζηελ ηαηλία Σα θίηξηλα Γάληηα ιίγα κφιηο ρξφληα πξηλ.
κσο, αλ θαη αλαγλσξίδεηαη πιένλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ηνλ άληξα πνπ
ζα παληξεπηνχλ, νπδέπνηε ακθηζβεηείηαη ε αγλφηεηα θαη ν γάκνο σο απψηεξνο
ζηφρνο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα, «ε δσή ησλ γπλαηθψλ δελ δηαθνξνπνηείηαη επί ηεο
νπζίαο», θαζψο ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο απνδίδνληαη ζπληζηνχλ «κηα
παξέλζεζε πνπ ηηο νδεγεί» ηειηθά «ζηελ ίδηα επηινγή». 337 Δπηπιένλ, ε έμνδνο απφ ην

Δ. Γειβεξνχδε, Οη λένη… ό.π., ζει. 423.
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θιεηζηφ πεδίν ηεο νηθηαθφηεηαο πνπ πξνυπνζέηεη ιηγφηεξν έιεγρν θαη κεγαιχηεξε
θηλεηηθφηεηα ζηνλ δεκφζην ρψξν, ζπληζηά παξαρψξεζε πνπ ζεσξείηαη φηη εγθπκνλεί
θηλδχλνπο ηφζν γηα ηελ ππφιεςή ηνπο, φζν θαη γηα ηα ρξεζηά ήζε. Δπνκέλσο, παξφιν
πνπ νη θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξίνδν επηηξέπνπλ ηελ πξνβνιή
λέσλ ελαιιαθηηθψλ γπλαηθείσλ πξνηχπσλ, νη κεηαβνιέο απηέο ζπρλά παξνπζηάδνληαη
λα έρνπλ θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. Δίηε εκθαλίδνπλ ηηο γπλαίθεο σο επηπφιαηεο,
αλψξηκεο θαη ρξήδνπζεο θεδεκνλίαο, επηβεβαηψλνληαο έηζη ηελ ζπληεξεηηθή
παηξηαξρηθή λννηξνπία 338 , είηε δηαηππψλνπλ θάπνηεο επηθπιάμεηο ζε ζρέζε κε ηελ
ζπκβαηφηεηα ησλ λέσλ ξφισλ πνπ αλαιακβάλνπλ ζηελ ηδησηηθή θαη δεκφζηα δσή, κε
ηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο ησλ ξφισλ πνπ παξαδνζηαθά επηηεινχλ.
Δλψ, ινηπφλ, ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε θέξλεη λέεο αμίεο ζην
πξνζθήλην, «ε θνηλσλία δελ είλαη αθφκε έηνηκε λα δερηεί ζε βάζνο θαηλνηνκίεο ζε
δεηήκαηα εζηθήο», θνβνχκελε ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαηάξξηςεο ηεο κέρξη ηψξα
αλακθηζβήηεηεο παηξηαξρηθήο εμνπζίαο. 339 Δπνκέλσο, ηα απνδεθηά γπλαηθεία
πξφηππα εμαθνινπζνχλ λα θέξνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εγγξάθνληαη
ζην ζψκα, ην νπνίν δηαθξίλεηαη απφ ζπζηνιή θαη πεξηνξηζκφ, ελψ νη αληηζπκβαηηθέο
ζπκπεξηθνξέο πξνδίδνληαη απφ ηα νξαηά ζεκεία ηεο «έθπησζεο»: ην πξνθιεηηθφ
ληχζηκν, ην έληνλν βάςηκν θαη ηελ αλεμέιεγθηε θηλεηηθφηεηα ζηνλ ρψξν, ζηνηρεία
πνπ ζεσξείηαη φηη ηεθκεξηψλνπλ κηα επξχηεξε ειεπζεξηφηεηα ησλ εζψλ. Οη
ειεπζεξηάδνπζεο ζπκπεξηθνξέο, εθηφο απφ ην λα επηθέξνπλ απαμίσζε ζηηο γπλαίθεο
πνπ ηηο πηνζεηνχλ, ζεσξείηαη φηη απνθαιχπηνπλ κηα γεληθφηεξε θξίζε αμηψλ, ε νπνία
νθείιεηαη ζηελ επηθίλδπλε επαθή κε δπηηθφηξνπεο ζπλήζεηο. Παξαηεξνχκε, δειαδή,
φηη νη πνηθίινη θηικηθνί ιφγνη πνπ δηαπιέθνληαη απηή ηελ επνρή γχξσ απφ ηηο
έκθπιεο ζρέζεηο θαη ην ζψκα, θαη ηδίσο ηε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηνπο απφ
πιεπξάο ησλ

γπλαηθψλ, ιεηηνπξγνχλ

σο κεηαθνξά ηεο επηζθαινχο ζρέζεο

παξάδνζεο-κνληεξληζκνχ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ηνπ 60. Με ά ι ι α ιφγηα, ε αγσλία
γηα ην θαηλνχξγην ζπκππθλψλεηαη ζηνλ θφβν κπξνζηά ζε κηα αλεμέιεγθηε γπλαηθεία
ζεμνπαιηθφηεηα πνπ εηζβάιιεη θαηά ηξφπν, ψζηε λα δηαηαξάζζεη ηελ παγησκέλε
παηξηαξρηθή ηάμε πξαγκάησλ. Έηζη, νη θηικηθέο εξσίδεο πάληνηε θεξδίδνπλ ηελ
απνθαηάζηαζή ηνπο κε ηελ αγλφηεηα θαη ην ήζνο ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο επηπφιαηεο,
ειαθξψλ εζψλ αληίδειέο ηνπο πνπ θαηαδηθάδνληαη λα κείλνπλ κφλεο ζην ηέινο.

Βι. Δ. Γειβεξνχδε, «Ο Θεζαπξφο… ό.π., ζει. 68-69.
Δ. Γειβεξνχδε, «Ο Θεζαπξφο… ό.π., ζει. 68-69.
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Αληίζηνηρα, είλαη θαλεξφ πσο νη κεηαβνιέο απηέο ζέηνπλ ππφ δηαπξαγκάηεπζε
θαη ηα αλδξηθά θηικηθά πξφηππα, πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηα
απφ ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο. Ζ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ ζηελ κηζζσηή εξγαζία

340

θαη νη δηεπξπλφκελεο ειεπζεξίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ
δεκφζην βίν, θινλίδνπλ ζεκαληηθά ηελ παηξηαξρηθή εμνπζία θαη ηνλ ξφιν ησλ
αλδξψλ σο «αξρεγψλ-θνπβαιεηψλ» ηεο νηθνγέλεηαο. Καηά ζπλέπεηα, επηζεκαίλεη ε
Αβδειά, νη άληξεο ζηηο θσκσδίεο εκθαλίδνληαη «λα έρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν “ράζεη
ηε ζέζε ηνπο”, δειαδή λα έρνπλ ράζεη ηελ αμία θαη ην θχξνο ηνπο».

341

Παξαηεξνχκε,

επνκέλσο, πσο θαη ν αλδξηζκφο ζπληζηά δηαθχβεπκα κέζα ζηνλ ιφγν ησλ ηαηληψλ, ν
νπνίνο πξνβάιιεη αληηθαηηθά πξφηππα: απφ ηελ κία ππέξ ηελ αλάθηεζεο ηεο εμνπζίαο
απφ ηνπο αξρεγνχο ηεο νηθνγέλεηαο, σο απάληεζε ζηελ θξίζε αμηψλ θαη ηελ
«δηαθζνξά ησλ εζψλ» πνπ απηή επηθέξεη, θαη απφ ηελ ά ι ι ε ζε βάξνο ηεο
νπηζζνδξνκηθήο παηξηαξρηθήο λννηξνπίαο, ε νπνία δελ είλαη ζπκβαηή κε ηα
πξνηάγκαηα πεξί εθζπγρξνληζκνχ

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, ζχκθσλα κε ην

παξάδεηγκα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο Ακεξηθήο. Βιέπνπκε, ινηπφλ, απφ ηελ κηα κεξηά λα
θαηαθξίλεηαη ν παηέξαο ηεο Λίδαο (Σν μύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν) πνπ έρεη ράζεη
ηνλ έιεγρν ζην ζπίηη ηνπ, επεηδή δελ επηβάιιεη κε αξθεηφ ζζέλνο ηελ παηξηαξρηθή
εμνπζία ζηελ γπλαίθα θαη ηελ θφξε ηνπ, θαη απφ ηελ ά ι ι ε ηνλ παηέξα ηεο Λίιαο
(Γεζπνηλίο Γηεπζπληήο) λα πηνζεηεί «γπλαηθείνπο» ξφινπο γηα λα αληεπεμέιζεη ζηελ
απνπζία ηεο κεηέξαο ηεο. Δπίζεο, ελψ ν Πάλνο Φισξάο (Σν μύιν βγήθε από ηνλ
Παξάδεηζν) θαη ν Αιέθνο (Γεζπνηλίο

Γηεπζπληήο) θεξδίδνπλ ηελ θαξδηά ηεο

ππνςήθηαο λχθεο ηνπο κε «αληξηιίθη» θαη ππγκή, ν Σδαθ θαη ν Θάλνο (Νύρηα Γάκνπ)
απνηπγράλνπλ θαη δηαθσκσδνχληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηβιεζνχλ κε ηνλ ίδην
ηξφπν. Σέινο, βιέπνπκε ηνλ Οξέζηε (Σα θίηξηλα γάληηα) κέζα απφ ηελ ππεξβνιηθή
παηξηαξρηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά λα γίλεηαη γεινίνο, ζην πιαίζην φκσο κηαο ηδενινγηθά
ακθίζεκεο ηαηλίαο, ε νπνία δελ αθήλεη λα ελλνεζεί φηη ακθηζβεηείηαη ε παηξηαξρηθή
εμνπζία ελ γέλεη. Ηδηαίηεξα, ινηπφλ, φζνλ αθνξά ηα πξφηππα αλδξηζκνχ παξαηεξείηαη
κηα ζεκειηψδεο αληηθαηηθφηεηα σο πξνο ηα πξνηάγκαηα πνπ πξνβάιινληαη κέζα απφ
ηα θηικηθά θείκελα, πνπ πξνδίδεη κηα θξίζε ηεο παξαδνζηαθήο παηξηαξρηθήο
εμνπζίαο, α ι ι ά ηαπηφρξνλα θαη ηελ αδπλακία απαγθίζηξσζεο απφ απηήλ, θπξίσο ζην
340

“ ε αληίζεζε κε ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 19611971, ε γπλαηθεία απαζρφιεζε ζε κε ρεηξσλαθηηθά επαγγέικαηα απμήζεθε. Π.ρ. ζηνπο ππαιιήινπο
έθηαζε ην 50% (Β. Καξαπνζηφιεο, , ό.π., ζ ε ι . 225, ππνζεκ. 30, Πεγή: Δ ΤΔ, Απνγξαθέο πιεζπζκνύθαηνηθηώλ, 1961,1971).
341
Έ. Αβδειά, ό.π., ζ ε ι . 241. Γηα ηνλ αλδξηζκφ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν βι. πεξαηηέξσ: D.Elefteriotis,
ό.π., ζ ε ι . 233-242.
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επίπεδν ησλ εζψλ. Οη αιιαγέο, επνκέλσο, ζηα πξνβαιιφκελα έκθπια πξφηππα δελ
απνηππψλνληαη σο κία κνλνζήκαληε, γξακκηθή εμέιημε, α ι ι ά εθθξάδνληαη κέζα απφ
κηα ζχγθξνπζε ιφγσλ, ε νπνία νδεγεί ζε δηαξθή ηαιάλησζε αλάκεζα ζην
παξαδνζηαθφ θαη ζην κνληέξλν.
Καηαιήγνληαο, ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ (ην ζέησ πεξηζζφηεξν σο ππφζεζε εξγαζίαο) είλαη ε ζπλερηδφκελε
απήρεζε ησλ ηαηληψλ απηψλ ζην ρξφλν, ε νπνία απνηειεί ηεθκήξην ηεο πνιηηηζκηθήο
ηνπο αλαγλσξηζηκφηεηαο ζην ζχγρξνλν

ζπγθείκελν. Τπφ απηή ηελ

έλλνηα,

αλαξσηηέκαη κήπσο, παξά ηηο αιιαγέο ζηα πξφηππα έκθπιεο επηηέιεζεο πνπ
ζπληειέζηεθαλ θαηά ηελ ηεζζαξαθνληαεηία θαη πιένλ πνπ κεζνιάβεζε, νη εηθφλεο
αλδξηζκνχ

θαη ζειπθφηεηαο πνπ

πεξηέρνληαη

ζηα θηικηθά απηά

θείκελα

αληαπνθξίλνληαη αθφκε, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ζηηο θπξίαξρεο έκθπιεο θαηαζθεπέο
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δίλαη θαλεξφ πσο π ν ι ι ά έρνπλ κεηαβιεζεί, φκσο ην θ χ ι ν
θαίλεηαη λα παξακέλεη θνηλσληθά αδηαπξαγκάηεπηε νληνινγηθή θαηεγνξία, ελψ ηα
ππνθείκελα εμαθνινπζνχλ λα ζπγθξνηνχληαη ζηελ βάζε παγησκέλσλ
βεβαηνηήησλ.
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