Ελένη Βαρίκα

Γυναικείος Λόγος
(Ποιος γυναικείος ΛογοςΤ)
«Δέν αγάπησε τόν άντρα της Ισως για τό
μοναδικό λόγο ότι της επέβαλαν σαν κα
θήκον νά τόν αγαπήσει, κι ή πνευματική
αντίσταση σέ κάθε λογής ηθικό καταναγ
κασμό είχε γίνει γι' αυτήν μιά δεύτερη
φύση...»
Γεωργία Σάνδη
«Φέρνω στον κόσμο τόν εαυτό μου», διαβάζουμε σέ μία α π ό τίς πρώτες αφίσες
τοϋ νέου γυναικείου κινήματος. Ή φράση αύτη συμπυκνώνει μέ τόν πιό άμεσο
τρόπο την πρωταρχική σημασία πού έχει γιά τήν απελευθέρωση των γυναικών ή
αναζήτηση μιας δικής τους ταυτότητας πού ν ά υπερβαίνει τά αβίωτα φυλετικά
πλαίσια. 'Αναζήτηση πολύμορφη μέσα α π ό μιά διαδικασία αυτογνωσίας στηρι
γμένη σέ δεδομένα πού προέρχονται ά π ' αυτή τήν ϊδια, μέσα από ένα λόγο δικό
της, γυναικείο, πού νά έχει τή δύναμη ν ά κραυγάζει όχι πώς «οφείλει» νά είναι
άλλα πώς είναι καί πώς θέλει νά είναι.
Κι άν στίς μέρες μας ένας τέτοιος λόγος
έχει αρχίσει νά εισχωρεί σέ διάφορες σφαί
ρες της ανθρώπινης σκέψης, ό κατεξοχήν
χώρος στον όποιο γιά αιώνες ολόκληρους
βρήκε αλλά καί εξακολουθεί νά βρίσκει
καταφύγιο είναι ή λογοτεχνική δημιουργία.
Είτε γιατί δλοι οί άλλοι τομείς τής επιστή
μης ήταν απρόσιτοι, μιά καί απαιτούσαν
τόν απαγορευμένο γιά τίς γυναίκες καρπό
τής γνώσης (πράγμα πού ίσχυε καί γιά τους
άλλους κλάδους τής τέχνης1), είτε γιατί ή
λογοτεχνία ανταποκρινόταν περισσότερο
στίς'συνθήκες ζωής τών γυναικών· 2 αλλά
κυρίως γιατί αποτελεί έναν από τους πιό
προνομιακούς χώρους γιά τήν άμεση υπέρ
βαση τής πραγματικότητας, δίχως τίς θλιβε
ρές διαμεσολαβήσεις τής «κοινής λογικής»
πού καθηλώνουν τόν άνθρωπο στή μοίρα
του, πού ύποστασιοποιούν τά δεινά του,
πού λογοκρίνουν καί γελοιοποιούν σάν
«ουτοπία» κάθε του γνήσιο πέταγμα προς
μιαν άλλη αλήθεια πού αναιρεί τήν προη
γούμενη.
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Τί όμως αποκαλούμε γυναικείο λόγο; Τί
διαφοροποιεί τούτο τό λόγο άπό τόν άν,δρικό; 'Υπάρχουν σαφή καί απαραβίαστα
. όρια ανάμεσα τους; Καί είναι τά όρια αυτά
προϊόντα μιας βιολογικής διαφοράς ή μιας
ιστορικά δοσμένης φυλετικής διαφοράς πού
ι καθορίζεται σε τελευταία ανάλυση από κά' ποιες συγκεκριμένες σχέσεις εξουσίας;
Δέ σκοπεύω -ούτε καί είμαι σέ θέση- νά
-δώσω απαντήσεις σέ τούτα τά ερωτήματα.
Δέν ξέρω κάν άν μπορούν νά υπάρξουν τε
λεσίδικες καί μονοσήμαντες απαντήσεις,
γιατί έδώ έχουμε νά κάνουμε μέ πολυδιά
στατα καί άλληλοεπηρεαζόμενα προβλή
ματα πού, κατά τή γνώμη μου, παραμένουν
ακόμη ανοιχτά (σχέση γλώσσας καί εξου
σίας, εξελισσόμενος χαρακτήρας τής αν
θρώπινης φύσης, σχετική αυτονομία τής τέ
χνης -κι επομένως καί τής λογοτεχνίαςάπό αντικειμενικούς καθορισμούς, άνιση
καί αντιφατική διαδικασία διαμόρφωσης
τής συνείδησης κτλ.). Θά διατυπώσω απλώς
μερικές σκέψεις πάνω σέ μιά βασική διά_

στάση τού θέματος, μέ στόχο τήν οριοθέ διαφορετική συνείδηση γιά τήν πραγματι
τηση μιας συζήτησης πού μοΰ φαίνεται πολύ κότητα, τή δική του καί τού άλλου;
σημαντική όχι γιά αφηρημένους επιστημο
Θά ήταν βέβαια κενός λόγος νά αναμα
νικούς λόγους άλλα γιατί άφορα άμεσα τήν σήσουμε δτι μιά τέτοια διαφορά πηγάζει
ίδια μας τήν ύπαρξη (σά γυναίκες-άνθρώ- • άπό τίς σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στά δύο
πινα πλάσματα) καί τήν καθημερινή μας φύλα. Καί ταυτόχρονα ένας τρόπος νά
προσπάθεια νά τήν ορίσουμε.
παρακάμψουμε γιά άλλη μιά φορά τό πρό
βλημα ουσίας, πού είναι πώς λειτουργούν οί
Καί πρώτα-πρώτα:. οί όροι γυναικεία
γραφή, γυναικεία γλώσσα, γυναικεία λογο σχέσεις αυτές στη διαδικασία διαμόρφωσης
τεχνία μοιάζουν νά χρησιμοποιούνται συν τής συνείδησης καί ποϋ βρίσκεται -αν πρά
ήθως -καί πολλές φορές ταυτόχρονα- γιά γματι υπάρχει— ή ποιοτική διαφορά. Μήπως
νά εκφράσουν τά πιό διαφορετικά καί αντί είναι απλώς θέμα διαφορετικών εμπειριών; ~
θετα πράγματα: τό φύλο τού συγγραφέα, Είναι οπωσδήποτε καί αυτό, κυρίως δσο
μιαν ιδιαίτερη ευαισθησία καί αμεσότητα ανατρέχουμε στό παρελθόν, όπου ό γυναι
πού αποδίδεται στίς γυναίκες σέ αντιπαρά κείος κόσμος ήταν περιορισμένος σέ τέσσε
θεση μέ τόν εγκεφαλικό ή σφριγηλό χαρα ρις τοίχους. 'Αλλά ή διαφορά τού γυναι
κτήρα ενός έργου (πόσες φορές δέν έχουμε κείου άπό τόν ανδρικό λόγο δέν εξαντλείται
πέσει πάνω στίς έννοιες «ανδρικό μυαλό», μέ κανένα τρόπο στό υλικό καί τή θεματο
«ανδρικό γράψιμο» -πού σχεδόν πάντα δη λογία τους, στό δτι γιά παράδειγμα «οί άν
λώνουν έπαινο), τήν ανοιχτή φεμινιστική τρες περιγράφουν μάχες καί οί γυναίκες το
στράτευση ή, τέλος, μιαν άλλη, απροσδιόρι κετούς», γιά νά θυμηθούμε τή Βιρτζίνια
Γούλφ. Καί οπωσδήποτε πολύ λιγότερο στίς
στη φυλετική διάσταση τού κόσμου.
Είναι βέβαια αυτονόητο δτι τό φύλο απο μέρες μας, δπου τό φάσμα τών γυναικείων
τελεί καθοριστικό κριτήριο γιά τόν όρ.σμό εμπειριών διευρύνεται ολοένα καί περισσό
ενός λόγου σά γυναικείου. 'Αλλά μέ ποιο τερο. Ή διαφορά βρισκόταν καί βρίσκεται
τρόπο; Ή τάση νά δίνουμε έναν τέτοιο χα πολύ περισσότερο στον τρόπο μέ τόν όποιο
ρακτηρισμό στό λόγο πού προέρχεται αδια συλλαμβάνουν καί μεταπλάθουν τήν πρα
κρίτως άπό γυναίκες δέν είναι καθόλου λει γματικότητα, στον τρόπο μέ τόν όποϊο τή
τουργική. Γιατί παρόλο πού, θετικά ή αρνη μετουσιώνουν δίνοντας της4 μιά πιό ανθρώ
τικά, τό φύλο επηρεάζει αποφασιστικά τό πινη, μιά πιό κρυστάλλινη διάσταση. Στον
λόγο (μόνο.γυναίκες θά μπορούσαν, π.χ., νά τρόπο μέ τόν οποίο χειρίζονται τό φαντα- '
δημιουργήσουν τήν καρικατούρα τού πάμ στικό σά μιά προέκταση ή αντιστροφή τού
πλουτου καί γοητευτικού μισογύνη μέ τό φανταστικού πού επιστρατεύουν στην κα
ατσάλινο βλέμμα, πού έχει κατακλύσει τή θημερινότητα γιά νά αναπληρώσουν κά
δακρύβρεκτη παραφιλολογία), άν ακολου ποιες πραγματικές λύσεις, δταν αυτές είναι
θήσουμε μιά τέτοια λογική, θά αναγκα ή μοιάζουν αδύνατες.
στούμε νά βάλουμε στον ίδιο σάκο τίς δράΝομίζω δτι ή διαφορά αυτή είναι στενά
στιδες τών αισθηματικών μπέστ-σέλλερ καί δεμένη μέ τή θεμελιακή αντίφαση ή οποία
τή Ντόρις Λέσσιγκ ή τή Σιμόν ντέ Μπω- διαπερνά τήν υλική ύπαρξη τής γυναίκας
βουάρ. Ή ακόμη -γιά νά μήν κατηγορη στό σύγχρονο κόσμο. Μιά αντίφαση πού
θούμε δτι συγκρίνουμε λογοτεχνήματα μέ πηγάζει άπό τό ρόλο της σάν παραγωγού
έργα πού μόνο καταχρηστικά τοποθετούν αγαθών (μέσω τής μισθωτής καί οικιακής
ται σ' αυτό τό χώρο— τή Μάργκαρετ Μί- εργασίας) καί συνάμα σάν παραγωγού δια
3
τσελ μέ τή Λίλιαν Χέλμαν. Θά αντιμετωπί προσωπικών σχέσεων. Καί σ' αυτό τό ση
ζαμε δηλαδή μ' έναν ενιαίο τρόπο ëva λόγο μείο υπάρχει νομίζω μιά παρεξήγηση πού
πού αντανακλά καί υπερθεματίζει τήν τρέ έχει εγκλωβίσει σέ μιά μονοδιάστατη αντί
χουσα (δηλ. ανδρική) κοινωνική σύμβαση ληψη τόσο τήν επαναστατική θεωρία τής
μέ ένα λόγο πού τήν αμφισβητεί άμεσα ή συνείδησης δσο καί μιά μεγάλη μερίδα τού
έμμεσα.
ριζοσπαστικού καί σοσιαλιστικού φεμινι
Γιατί είναι φανερό -καί περιέργως αυτό σμού- Ή γυναίκα συλλαμβάνεται συνήθως
κανείς δέν τό αμφισβητεί- άτι. υπάρχουν μέσα άπό ένα άνδροκεντρικό • μοντέλο —μέ
δύο δράσεις. Ποιο είναι όμως τό περιεχό βασική κατηγορία τά (αρσενικά) ανθρώπινα
μενο τους; "Η μέ ποιο τρόπο διαμορφώνον πλάσματα καί τήν εργασία τους- ένώ ή ζωή
ται; Ποιοί είναι οί δρόμοι μέσα από τους της στό σπίτι αντιμετωπίζεται σάν μία
οποίους τό κάθε φύλο διαμορφώνει μιά μορφή «επιπλέον»5 εκμετάλλευσης, πέρα
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άπό τήν «παραγωγική» της εργασία. "Ολες
οί άλλες διαστάσεις τής καταπίεσης της (ή
αύτοάρνηση, ή αύτολογοκρισία τών αναγ
κών καί τού έγώ, ή φίμωση τής σεξουαλικό
τητας της) παραπέμπονται στή σφαίρα τού
εποικοδομήματος, σάν ιδεολογικά υπο
προϊόντα σέ τελευταία ανάλυση τών «υλι
κών» συνθηκών ύπαρξης της. 'Ωστόσο οί
λειτουργίες πού σημαδεύουν τήν ύπαρξη τής
γυναίκας μέσα στό σπίτι έχουν ένα διττό
χαρακτήρα. Οί συγκεκριμένες καί μετρήσι
μες υπηρεσίες της πού έχουν σά στόχο τή
συντήρηση τών μελών τής οικογένειας δια
6
φέρουν σάν παραγωγική διαδικασία άπό
τίς λειτουργίες πού έχουν σάν αποτέλεσμα
τή διαμόρφωση ανθρώπινων σχέσεων, συν
αισθημάτων, τρόπων συμπεριφοράς. Τό με
γάλωμα, γιά παράδειγμα, ενός παιδιού δέν
προϋποθέτει μοναχά τήν εκτέλεση κάποιων
υλικών καθηκόντων (καθαριότητα, μαγεί
ρεμα κτλ.). 'Απαιτεί επιπλέον άπό τή γυ
ναίκα τήν ικανότητα καί τή θέληση νά δη
μιουργήσει μιά σχέση αγάπης πού να τής
επιτρέπει νά αναγνωρίζει καί νά ανταπο
κρίνεται στά άναρθρα σήματα πού στέλνει
7
τό μωρό γιά νά εκφράσει τίς ανάγκες του.
Τό ίδιο ισχύει, αν καί μέ λιγότερο απόλυτο
τρόπο καί μέσα άπό πιό πολύπλοκες καί
αλλοτριωμένες μορφές, καί γιά τό ρόλο της
σά δημιουργού τού «σπιτικού» χώρου, ό
οποίος χρησιμεύει σάν ένας χώρος αντίστα
σης στην απειλητική επέκταση τών απάν
θρωπων καπιταλιστικών σχέσεων, σά μιά
νησίδα δπου οί άνθρωποι παύουν νά απο
τελούν μεγέθη τής πολιτικής οικονομίας καί
ξαναβρίσκουν ώς ενα βαθμό τήν ανθρωπινή
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τους υπόσταση.8 Αυτή είναι ή βασική λει
τουργία στην οποία στοχεύει ή κοινωνικο
ποίηση τών γυναικών-καί—ή οποία σημα
δεύει δλες τίς άλλες σφαίρες τής δραστηριό
τητας τους; ή λειτουργία τής αγάπης. Κι
επειδή ακριβώς μιά τέτοια λειτουργία συν
τελείται μέσα σ' ενα πλέγμα πραγμοποιημένων σχέσεων (τίς οποίες απαλύνει καί καθιστά πιό βιώσιμες), επειδή αποτελεί-,τόν—
κλήρο τής γυναίκας μέσα στά πλαίσια τού
φυλετικού καταμερισμού τής εργασίας,
προϋποθέτει καί τήν παραίτηση άπό rt'ç δι
κές της ανάγκες. Όπως δηλαδή εύστοχα
σημειώνει ή Σ. Ροουμπόθαμ, ή γυναίκα βρί
σκει «τήν αύτοκατάφαση μέσα από τήν αύ
τοάρνηση».
Αυτό τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τού
«γυναικείου τρόπου παραγωγής» κυριαρχεί
μ' ένα γενικό τρόπο στή διαμόρφωση τού
κοινωνικού χαρακτήρα τών γυναικών9 καί
δημιουργεί Ιδιαίτερες μορφές υποκειμενικό
τητας καί συνείδησης πού έχουν έναν άμφισήμαντο χαρακτήρα. Ά π ό τή μιά δηλαδή
δίνει καταφύγιο σέ μιά σειρά στοιχεία συμ
περιφοράς καί δραστηριότητας τά οποία
—έστω καί σέ μιά εμβρυακή μορφή— αποτε
λούν μιά πρακτική απόδειξη γιά τή δυνατό
τητα ύπαρξης ενός ανθρώπινου μέλλοντος
όπου ή παραγωγή (τόσο τών αγαθών δσο
καί τών διαπροσωπικών σχέσεων) θά είναι
προσανατολισμένη προς τήν ικανοποίηση
τών βαθύτερων αναγκών τού άνθρωπου,
δπου ή τρυφερότητα, ή αλληλεγγύη, ό έρω
τας, ή φροντίδα θά είναι φυσικά καί άναλλοτρίωτα δικαιώματα καί όχι ανταλλάξιμα
εμπορεύματα γιά τήν ψυχική επιβίωση τού
είδους. Ά π ό τήν άλλη, αποτελεί ένα δομικό
στοιχείο τής ισχύουσας τάξης πραγμάτων,
μιά ζωντανή έκφραση τού τρόπου μέ τόν
όποιο συνθλίβεται καί τυποποιείται δ,τι πιό
αυθεντικό, μοναδικό καί αυτεξούσιο υπάρ
χει στον άνθρωπο.
Αυτή τή βαριά αντινομία κουβαλάει μέσα
της ή γυναίκα είτε μένει περιορισμένη στους
τέσσερις τοίχους τού σπιτιού της είτε έχει
δρασκελίσει μέ επιτυχία τό κατώφλι τού αν
δρικού κόσμου. Ά π ' αυτήν είναι πού αντλεί
τήν ευαισθησία, τήν ενόραση, τή διαθεσιμό
τητα, άπ' αυτήν καί τήν υστερία, τόν εγω
κεντρισμό, τήν επιθετικότητα. Αυτή είναι
πού τροφοδοτεί τή βαθιά αντιφατική φύση
τού ρόλου της -πού κάνει τήν αποδοχή του
δυσβάστακτη άλλα καί τήν πρακτική άρ
νηση του επώδυνη. Αυτή τή στοιχειώνει
όταν ακολουθεί παθητικά τή μοίρα της,

αυτή κι δταν επεμβαίνει συνειδητά γιά νά
τήν αλλάξει. Αύτη ή αντινομία είναι, τέλος,
πού δίνει στό λόγο της εκείνη τήν παλλό
μενη διάσταση τού δισταγμού καί τής οργής,
τής φαντασίας καί τής αμείλικτα λεπτομε
ρειακής περιγραφής, τού χλευασμού άλλα
καί τής αδυναμίας μπροστά σ' έναν κόσμο
πού βουλιάζει μέσα στά μεγάλα καί τά πομ-^
" πωόη ένω έχει χάσει πια τη~δύναμη^ έστω
καί νά κατονομάσει τίς στοιχειώδεις απαι
τήσεις γιά τήν ευτυχία του.
Τή νιώθουμε νά αναδύεται μέσα άπό πα
λιά ημερολόγια ή άπό τό σκοτεινό πρεσβυτέριο δπου κύλησε ή σύντομη ζωή τών
αδελφών Μπροντέ. Νά πάλλεται στην αγα
νάκτηση άλλα καί τήν αποδοχή τού βικτωριανοΰ κονφορμισμοϋ τής Σαρλότ καί στό
πάθος τής Έμιλυ. Νά ένσταλλάζει τήν πιό
λεπτή ειρωνεία άλλα καί τήν πιό οδυνηρή
έγκαρτέρηση στην πένα τής Τζώρτζ Έλλιοτ.
Τήν ακούμε νά δονείται στή φωνή τής Ίνδ ιάνα -Γεωργίας Σάνδη τήν ώρα πού οί
απόστολοι τής σαινσιμονικής ηθικής σέρ
νονται στά δικαστήρια: «κοινωνίες, θεσμοί,
αίσχος σέ σας, μίσος, μίσος μέχρι θανάτου!»
(Τής ίδιας τής Γεωργίας Σάνδη, τής ενσω
ματωμένης, τής αγαπημένης τών άντρων.)
Ξεπηδάει μπροστά στά έκπληκτα μάτια μας
μέσα άπό μιά στεγνή παρατήρηση πού τόσο
λίγο περιμένουμε άπό τή Φλόρενς Νάιντιγκεηλ, τήν προσωποποίηση τής θηλυκής γεν
ναιοδωρίας καί αυτοθυσίας: «Οί γυναίκες
δέν έχουν ούτε μισή ώρα σ' δλη τή ζωή
τους... πού νά μπορούν νά πουν δτι είναι
δική τους, δίχως τό φόβο μήπως προσβά
λουν ή μήπως πληγώσουν κάποιον». Άπο, καλύπτεται στην εναγώνια προσπάθεια τής
!
Β. Γούλφ νά σκοτώσει μέσα της τόν «Άγ
γελο τού Σπιτιού», αυτό τό ψυχοβόρο φάν
τασμα τής γυναικείας αγνότητας καί επιεί
κειας πού παρεισφρύει στή σκέψη της καί
απειλεί νά εκμηδενίσει τή δημιουργία της.
"Η στον φευγαλέο καί υπαινικτικό της τόνο
- δταν βυθίζεται στά άδυτα τής γυναικείας
σεξουαλικότητας: «Μιά έκρηξη. Αφροί καί
σύγχυση. Ή φαντασία είχε προσκρούσει σέ
κάτι σκληρό. Τό κορίτσι ξύπνησε άπό τό
όνειρο του. Βρέθηκε σέ μιά κατάσταση βα
θιάς καί απελπιστικής απόγνωσης... είχε
σκεφτεί κάτι, κάτι γιά τό σώμα, γιά τά
πάθη, κάτι γιά τό οποίο θά 'ταν αταίριαστο
νά μιλήσει αυτή, μιά γυναίκα». Τή νιώθουμε
πιό σπαρακτική παρά ποτέ —ίσως γιατί εί
ναι τόσο επίκαιρη- στίς ηρωίδες τής Ντόρις
Αέσσιγκ πού βαδίζουν μοναχικά προς νέες

-

μορφές ύπαρξης «σά νά μήν υπάρχει γι' αυ
τές άλλος δρόμος άπό κείνον τής-ρήξης»Γ
"Ολες τούτες οί φωνές, καί πίσω τους τό
ατέλειωτο πλήθος τών σιωπηλών γυναικών,
απηχούν τόν τρόπο μέ τόν όποιο άνασαίνουν οί γυναίκες -αυτά τά πλ<Ίπ|ΐπτπ *ίχ<κς
ιστορία- τόν κόσμο, απηχούν τή δυνατό
τητα νά τόν δουν διαφορετικά, τή βαθύτερη
ανάγκη νά μιλήσουν γι' αυτόν διαφορετικά.
Μιά ανάγκη ή όποια, σήμερα, υπερβαίνει τά
δρια τών ατομικών περιπτώσεων καί εκ
φράζεται ιδιαίτερα τήν τελευταία δεκαετία
σάν ένα συλλογικό φαινόμενο, σά μιά συλ
λογική απαίτηση καί πράξη.
Δέν είναι μόνο ή πληθώρα γυναικείων
μαρτυριών κάθε λογής καί κάθε φυλής πού
μαρτυρούν κάτι τέτοιο. Είναι καί ή άσκηση
ενός λόγου πιό εσωτερικού, πιό προσιτού,
πιό ποιητικού, πού έχει αρχίσει νά εισβάλ
λει στά πιό ιερά προπύργια τής παραδοσια
κής έκφρασης, υπονομεύοντας τόν απρό
σωπο, άκαμπτο λόγο τού δοκιμίου, δίνοντας
μιά νέα πνοή στή θεωρία μέσω τής καθημε
ρινότητας.10 Κι ακόμα είναι ή συνειδητή καί
ρητή προσπάθεια γιά τήν εύρεση μιας
γλώσσας πού νά ανατρέπει τή γλώσσα τών
άντρων μέσα στά πλαίσια μιας «γυναικείας
κουλτούρας»: «Σάν συγγραφείς, δουλεύ
ουμε καί γράφουμε μέ σκοπό νά μεταβά
λουμε τή σχέση τών γυναικών μέ τό λόγο καί
τή γραφή, γιά νά πολεμήσουμε τήν οικονο
μική καί φαλλοκρατική καταπίεση πού βα
ραίνει πάνω στίς γλώσσες τών γυναικών». 11
Ό δρόμος, ωστόσο, προς τήν αυτογνωσία,
προς τήν απελευθέρωση τού λόγου τους καί
τή διεκδίκηση της ταυτότητας τους είναι γε
μάτος διλήμματα επειδή ακριβώς βρίσκεται
στά δρια δύο κόσμων: τού ώριμου κόσμου
τής εξουσίας, τής βαρβαρότητας, τού εγω
κεντρισμού, καί τού ανήλικου κόσμου τού
συναισθήματος, τής αδυναμίας, τής αύτοάρνησης. Ανάμεσα σέ δύο κόσμους τόσο ανό
μοιους δσο καί συμπληρωματικούς, πού
συνθέτουν τήν αβίωτη πραγματικότητα. Καί
δέν είναι πάντα εύκολο γιά τίς γυναίκες νά
διατηρήσουν μιά ισορροπία καί νά περά
σουν ανώδυνα τίς συμπληγάδες. "Οταν, γιά
παράδειγμα, ή Έλέν Σιξούς διεκδικεί μιά
γνώση πού νά μήν οφείλει τίποτα στον άν
τρα «μέσα άπό ένα συστηματικό πειραματι
σμό τών λειτουργιών τού σώματος, μέσα
άπό μιά εξαντλητική, γεμάτη πάθος διερεύ
νηση τής έρωτογένειάς της», δταν διεκδικεί
•

μιά σωματική γραφή,12 μοιάζει αμφίβολο τό
μέτρο πού είναι σέ θέση νά οδηγήσει σ' έναν
κατά πόσο μπορεί νά πετύχει μιά τέτοια κα
επαναπροσδιορισμό δχι μόνο τού τί είναι
θαρότητα, Γιατί ή γυναίκα δέ γεννήθηκε
γυναικείο αλλά καί τί είναι. άνάρχκό_καί xt J
χτες κι ή ειδυλλιακή αναφορά σέ μιά αμιγή
ανθρώπινο. Δίχως νά άπεμπολεί ούτε τήν
βιολογική ταυτότητα έχει τή ματαιότητα
αυθεντικότητα πού έχει διαφυλάξει αλλά
(συχνά βέβαια καί τή γοητεία) ενός σισύούτε καί τήν οικουμενικότητα πού εγκυμο
φειου έργου πού κινδυνεύει νά καταλήξει σέ
νεί.
μιά νέα ύποστασιοποίηση τής γυναικείας
«φύσης» καί τού γυναικείου σώματος
-δπως, π.χ., νομίζω, δτι γίνεται στην περί Σημειώσεις:
πτωση τής Άννί Λεκλέρ.13 Γιατί ή γυναίκα
1. ΟΙ εικαστικές τέχνες, ή μουσική απαιτούν μιά πολύ
δέν υπάρχει στατικά καί αφηρημένα (μέ κε
πιό εξειδικευμένη παιδεία πού, δπως είναι φυσικό,
ήταν τελείως απρόσιτη στίς γυναίκες. Τό ίδιο ισχνέ
φαλαίο Γ -αυτό δέν είναι πού προσπαθούμε
σέ Ινα βαθμό καί γιά τήν ποίηση, πού απαιτούσε τή
νά τινάξουμε άπό πάνω μας;) άλλα συγκε
συγκεκριμένη γνώση μετρικών κανόνων κτλ. Δέν εί
κριμένα, μέσα σέ μιά καθημερινότητα χιλιά
ναι τυχαίο δτι ή άνθηση τής γυναικείας λογοτεχνίας
στην Ευρώπη, τό 19ο αίώνα, εκφράζεται μεααι του
δων χρόνων πού διαμόρφωσαν τά εργαλεία
μυθιστορήματος, ενός νέου είδους χωρίς διαμορφω
τής καταπίεσης άλλα καί τή δυναμική τής
μένους καί αυστηρούς κανόνες, πού απαιτούσε
εξέγερσης της. Μήπως οί γυναίκες πού είναι
απλώς κάποιο ελεύθερο χρόνο καί μιά γενική μόρ
φωση -προϋποθέσεις πού ίσχυαν γιά πολλές γυναί
σέ θέση νά προκαλούν μέ επιτυχία τόν αν
κες τών μεσαίων καί ανώτερων στρωμάτων τής
δρικό λόγο δέν είναι ακριβώς εκείνες πού
αστικής τάξης.
έχουν αφομοιώσει στην εντέλεια τή λειτουρ
2.
"Οπως
παρατηρεί εύστοχα ή Β. Γούλφ στό Granite
γία του;
and Rainbow, ή πεζογραφία απαιτεί τή λιγότερη
Δέ θέλω, βέβαια, νά πώ δτι υπάρχει ένας
συγκέντρωση άπό κάθε άλλη μορφή τέχνης, θά ήταν
αδύνατο, π.χ., γιά τή Τζώρτζ "Ελλιοτ, *πού διέκοπτε
μόνο δυνατός λόγος. Σέ μιά κοινωνία πού
' ' τή δουλειά της γιά νά περιποιηθεί τόν πατέρα της;
διασχίζεται άπό σχέσεις εξουσίας σέ όλους
ή γιά τή Σαρλότ Μπροντέ, πού *άφηνε τήν πένα της
τους δυνατούς συνδυασμούς, ό λόγος δέ
γιά νά καθαρίσει πατάτες·, νά ασκήσουν οποιοδή
μπορεί νά είναι αθώος, ουδέτερος, ενιαίος.
ποτε άλλο είδος τέχνης
3. Ή αμερικανίδα συγγραφέας τού Όσα παίρνει ό
'Υπάρχει λόγος λευκός καί νέγρικος κι
άνεμος.
εβραϊκός, υπάρχει λόγος ανδρικός καί λό
4.
Ή
εικόνα είναι τής Τζώρτζ "Ελλιοτ.
γος γυναικείος. Καί μάλιστα αυτός ό τελευ
5. Ή παραγωγή υλικών αγαθών κατέχει μιά τόσο ση
ταίος έχει πολύ πιό οικουμενική διάσταση,
μαντική θέση στην αστική κοινωνία ώστε νά τείνει
μιά καί διαπερνά εξουσιαστές καί έξουσιανά ταυτίζεται μέ τήν ευρύτερη έννοια τού δρου
παραγωγή {πού συμπεριλαμβάνει τόσο τήν πνευμα
ζόμενους -δλα τά στρατόπεδα.
τική παραγωγή, δσο καί τήν παραγωγή τού άνθρω
Άλλα πολύ φοβάμαι δτι, δπως δέν απε
που άπό τόν εαυτό του στην πορεία της ανθρώπινης
λευθερωνόμαστε διεκδικώντας μερίδιο στίς
εξέλιξης, κι επομένως καί τίς κοινωνικές σχέσεις.
Αυτή
ή ταύτιση καθορίζει καί τόν τρόπο μέ τόν
άξιες τού ενός κόσμου, (μέ τό νά γίνουμε
όποιο προσεγγίζεται καί ή γυναικεία καταπίεση καί
χωροφύλακες, βασανιστές, βιαστές), μέ τόν
ή κατάργηση της. Τό πιό έκδηλο δείγμα μιας τέτοιας
ίδιο τρόπο δέν ξεφεύγουμε άπό τή μοίρα
προσέγγισης είναι ή παραδοσιακή λύση πού προτεί
νει τό εργατικό κίνημα στίς γυναίκες: νά ενταχθούν
μας μέ τό νά ταμπουρωνόμαστε στό γκέτο
στή μισθωτή εργασία καί νά παλαίψουν γιά τήν
τού άλλου. Αρκετά μάς έχει ταλαιπωρήσει
κατάργηση της μέσα άπό τις εργατικές οργανώσεις.
ή εναγώνια προσπάθεια νά φανούμε αντά
Στην Ιδια λογική εντάσσεται καί ή τάση μιας σειράς
φεμινιστικών ρευμάτων νά αντιμετωπίζουν τήν
ξιες μιας απόλυτης γυναικείας υπόστασης
παραγωγή τής γυναίκας στό σπίτι μόνο μέ ποσοτι
γιά νά αναπαράγουμε τή λογική της. Γιατί
κούς δρους (μιά παραπανίσια απλήρωτη εργασία) ή
οί δείκτες τού ρολογιού δέ γυρίζουν πίσω κι
όποια συχνά καταλήγει στή διεκδίκηση τού Ί/ισθοΰ
τής νοικοκυράς», πράγμα πού δχι μόνο δέ θίγει τόν
ή «φύση» μας είναι φτιαγμένη άπ' δλα '
υπάρχοντα φυλετικό καταμερισμό άλλα καί τόν
εκείνα τά καταχωνιασμένα καί τά άρρητα
έαωτεριχεύει καί τόν θεσμοποιεί.
πού ερευνούμε μέσα μας, άλλα καί άπό
6. Ό δρος χρησιμοποιείται μέ τήν έννοια τής κοινω
ιδέες, σκέψεις, στοχασμούς πού, άν υπήρξαν
νικά αναγκαίας εργασίας.
μέσα γιά τή σκλαβιά μας, στά χέρια μας γί
7. Nancy Vedder-Shulls: Hearts Starve as Well as Bo
νονται δπλα γιά τήν κατάργηση της. Γιατί ή
dies, στό New German Critique, no 13.
αναζήτηση τής διαφορετικότητας μας μοϋ
8. Στην προσπάθεια αυτή τής αναζήτησης ενός ευρύτε
ρου θεωρητικού πλαισίου γιά τήν ανάλυση τής olφαίνεται αδιανόητη δίχως τήν επανάκτηση
κιακής εργασίας καί τής συνείδησης πόύ διαμορφώ
τής κοινότητας (μέ δλα τά ανθρώπινα δντα).
νει ή γυναίκα εντάσσεται τό βιβλίο τής Σίλα
Κι ό λόγος μας -αναγκαστικά ένας λόγος
Ροουμπόθαμ: Ή συνείδηση της γυναίκας στον άν-'
δρικό κόσμο, έκδ. Κντταοο 'Επίσης τήν Ιδια χατεύμεταβατικός- είναι ανατρεπτικός μόνο στό
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θυνση ακολουθεί τό .άρθρο τής Ulrike Prokop: Pro
duction and the Context of Women Daily Life, ατό
New German Critique, no 13, πού αποτελεί μετά
φραση ενός κεφαλαίου άπό τό βιβλίο της Weiblicher
Lebenszusammenhang, Φραγκφούρτη, 1976.
9. Γιατί δλες οί γυναίκες, νοικοκυρές ή μισθωτές, κα
θορίζονται όπα αυτό τό είδος τής κοινωνικοποίη-.
σης.
10. Χαρακτηριστικό δείγμα ενός τέτοιου λόγον είναι τό
βιβλίο τής Ροουμπόθαμ πού όναφέρα[ΐε πιό πάνω.

11. 'Απόσπασμα άπό τή δήλωση πού έκαναν ορισμένες
γαλλίδες φεμινίστριες-συγγραφείς γιά νά εξηγήσουν
τήν άρνηση τους νά συμμετέχουν στό συνέδριο τών
γυναικών συγγραφέων πού οργανώθηκε ατή Νίκαια
τό 1975
12. Helene Cixous: Le rire de la Meduse. 'L'Arc·, no
161.
13. 'Avvi Λεκλέρ: Γυναικείες κουβέντες, Καστανιώτης,
1979.
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Οι λόγιες Ελληνίδες στα χρόνια του
ελληνικού Ρομαντισμού
m
(1830-1880)

η χρονιά που μας πέρα
σε κυκλοφόρησαν δύο
έργα που έπαιξαν απο
φασιστικό ρόλο στη
συγγραφή αυτής της
συνοπτικής μελέτης. Το
πρώτο,
The Oxford
Guide to British Women
Writers, είναι ένα λεξικό 400
λημμάτων και 500 σελίδων
που περιλαμβάνει μόνο Βρετα
νίδες γυναίκες συγγραφείς1,
ενώ το δεύτερο, Godùa's
Ride, είναι μ1 α εργασία γκ· .τς
γυναίκες τω.' γραμμάτων ο;ην
Αγγλία από το 1830 έως το
1880, διάστημα κατά το οποίο
το γυναικείο γράψιμο πα
2
ρουσίασε μεγάλη έξαρση . Οι
εκδότες και των δύο βιβλίων
εξηγούν -στους προλόγους
τους ότι ήταν το αυξημένο εν
διαφέρον των τελευταίων χρό
νων για τη γυναικεία λογιοσύνη που υπαγόρευσε τη
συγγραφή τέτοιων έργων.
«Μόνο προσφάτως», γράφει η
εκδότρια του δεύτερου βι
βλίου, «έχουν αρχίσει οι
ερευνητές "να σκάβουν r-,αι να
ξεθάβουν" σε μια γενικότερη
προσπάθεια να ανασυνθέσουν
τις ζωές και_τα έργα ξεχασμέ
νων ή παραμελημένων αξιέ

στη μητέρα μου

παινων γυναικών»3. Το βέβαιο
είναι πως στην ελληνική πραγ
ματικότητα δεν υπαγορεύουν
οι παραπάνω λόγοι την ενα
σχόληση με τις λόγιες Ελληνί
δες των χρόνων του ελληνικού
ρομαντισμού (1830-1880)· εί
ναι μάλλον η απόλυτη σιωπή
για το θέμα που κεντρίζει την
περιέργεια του ερευνητή.
Ανιχνεύοντας κανείς τη γυ
ναικεία παρουσία στο χώρο
των ελληνικών γραμμάτων το
δέκατο ένατο αιώνα μέσα στις
ιστορίες της λογοτρχνίας π σε
μελέτες σχετικές μίΤτην περίο
δο, θα κάνει, στην καλύτερη
περίπτωση4, δύο στάσεις: η
πρώτη είναι στα χρόνια λίγο
πριν από τη δημιουργία του
ελληνικού κράτους, κατά τα
οποία έχουμε το δράμα Νικήρατος (1826) της Ευανθίας
Καΐρη και την Αυτοβιογραφία

της Ελισάβετ Μουτζάν -Μαρτινέγκου (1801-32), γραμμένη
λίγα χρόνια πριν από το θάνα
το της και δημοσιευμένη αρ
γότερα, το 1881· η δεύτερη
στάση είναι στην πρώτη δεκα
ετία έπειτα από το τέλος του
ελληνικού ρομαντισμού, στη
δεκαετία του 1890 ·ιε τις Αλε
ξάνδρα Παπαδοπούλου και
Καλλιρρόη Παρέν. Η επισή
μανση της γυναικείας πα
ρουσίας στο χώρο των γραμ
μάτων κατά τη ρομαντική πε
ντηκονταετία
(1830-1880)
απουσιάζει απο τη μελέτη ιιις
λογοτεχνίας μας, αν εξαιρέ
σουμε κάποιες αναφορές στη
γυναικεία ποίηση που περιέχο
νται σε ορισμένα βιβλία5.
Τί συμβαίνει όμως με τη λο
γοτεχνική περιοχή r.·.·ι έχει θε
ωρηθεί κατ' εξοχήν ελ^ιστική
για το γυναικείο φύλο πάγκο·

Μια πρώτη προσέγγιση

10 χρονικά
σμίως; Αναφέρομαι ασφαλώς
στο μυθιστόρημα. Το γεγονός
ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη
για τις γυναίκες μεταφρά
στριες ή συγγραφείς μυθιστο
ρημάτων κατά τα χρόνια του
ελληνικού ρομαντισμού δεν
πρέπει να μας-εκπλήσσει_Πώς.
θα μπορούσε άλλωστε να
υπάρχει, όταν ο χώρος του
μυθιστορήματος των χρόνων
αυτών στο σύνολο του ήταν
παντελώς αχαρτογράφητος.
Είναι μόλις τα τελευταία χρό
νια που ορισμένοι μελετητές
, μας έχουν βοηθήσει να
αποκαταστήσουμε την εικόνα
της πεζογραφίας της πρώτης
μετεπαναστατικής περιόδου
και να απαλλαγούμε από τις
προκαταλήψεις της παλαιότε
ρης κριτικής. Μας μένει όμως
να απαλλαγούμε από μια ακό
μη προκατάληψη που έχει τις
ρίζες της στον δέκατο ένατο
αιώνα- αυτήν που δεν επιτρέ
πει να συνδέονται γυναικεία
ονόματα με το μυθιστόρημα
καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η
προκατάληψη αυτή, όπως
μπορεί να φανταστεί κανείς,
είναι άμεσα συνδεδεμένη με
την εχθρότητα με την οποία
αντιμετωπίστηκε το μυθιστο
ρηματικό είδος από το μεγα
λύτερο μέρος της κρπικής του
δέκατου ένατου αιώνα, που
οδήγησε στη γνωστή επίθεση
κατά του μυθιστορήματος, το
1856, και στη διαμάχη που
ακολούθησε χωοίζοντας τους
λόγιους της εποχής σε υπερα
σπιστές ή κατηγόρους του
μυθιστορήματος6. Στο επίκε
ντρο της διαμάχης υπήρχαν
δύο ομάδες αναγνωστών που
έπρεπε να προστατευθούν: οι
νέοι και οι γυναίκες. Η αγωνία
της συντηρητικής λογιοσύνης
της εποχής, που ταυτίζεται με
τους κατηγόρους του μυθι
στορήματος, επικεντρώνεται
στην προστασία των γυναικών

από το επιβλαβές μυθιστόρη
μα, που έχει κατακλύσει την
ελληνική κοινωνία και διαφθεί
ρει τα ήθη. Ενδεικτικά παραθέ
τω ένα χαρακτηριστικό από
σπασμα του γνωστού άρθρου
του Ζανετάκη Στεφανόπουλου,
γραμμένο το 1869:
Το σαινσιμόνειον, ούτως ειπείν,
μυθιστόρημα, το του Paul de
Cock και πλήθος άλλο ρυπαρών
και μυσαρών πονημάτων, άτινα
δυστυχώς μετεφρασθησαν και
εξεδόθησαν παρ' ημίν; κακώς
επί την αναγεννωμένην ημών κοινωνίαν επέδρασαν, ήτις είχε προ
πάντων ανάγκην πνευματικής
τροφής στερεωτέρας και ηθικωτέρας. Τα δε ημέτερα ήθη
απλά όντα και αφελή μετεβλήθησαν όθεν ανεφάνησαν και
παρ" ημίν ακατάληπτοι γυναίκες,
επιδεικνύουσαι μεγάλας αξιώ
σεις εις την ανεξαρτησίαν και εις
την ελευθερίαν η παραβίασις
της συζυγικής πίστεως, η σχε
δόν παρ' ημίν άγνωστος μέχρι
τούδε, εισεχώρησαν εν τω
συνοικεοίω" αι δε μητέρες
ερυθριώσι να θηλάζωσι τα τέκνα
αυτών και εμπιστεύονται αυτά
εις την φροντίδα μισθάρνων
γυναικών, ων τα ήθη ουδόλως εί
ναι ανεπίληπτα7.
Η κατακραυγή κατά του μυθι
στορήματος κατακλύζει στην
κυριολεξία τον περιοδικό και
ημερήσιο Τύπο καθώς και
τους προλόγους κάποιων «κα
λών», δηλαδή ηθικών, μυ
θιστορημάτων καθ' όλη τη
διάρκεια του δέκατου ένατου
αιώνα. Το 1889 ο Ηλίας Ζερ
βός Ιακωβάτος γράφει μιαν
ολόκληρη πραγματεία κατά
του συγχρόνου του «πραγμα
τικού» [ρεαλιστικού] και «φυσικιστικού» [νατουραλιστικού],
μυθιστορήματος:
Όθεν ουμβουλεύομεν και θερ
μώς συσταίνομεν να μην ήναι,
ως γράφεται σήμερον, το προ
σφιλές και ανεπιφύλακτον ανά
γνωσμα νέων ιδίως και νεανίδων,

των οποίων η τρυφερά και άπει- Ι
ρος ηλικία, και άδολος και καθα
ρά ψυχή, δύνανται ευκόλως και—ci
ανεπαισθήτως ν' απορροφήσωσιν ως υδροπόται σπόγγοι το -Ì
υφέρπον και υποκρυπτόμενον Ι
εις αυτόν φονικόν δηλητήριον, ]
άλλως ας έκλειψη και εντελώς8.
Γίνεται πιστεύω σαφές πως
μέσα σε ένα τόσο εχθρικό κλί
μα ήταν εξαιρετικά δύσκολο
για τις γυναίκες να ασχο
ληθούν δημιουργικά με το j
μυθιστόρημα είτε μεταφρα- ]
στικώς, είτε συγγραφικώς· δεν
ήταν όμως και ακατόρθωτο,
όπως θα δούμε παρακάτω.
Α. Οι μεταφράστριες

Η

πρώτη, με τα μέχρι τώρα •
στοιχεία, γυναίκα που
φαίνεται να μεταφράζει
μυθιστόρημα έπειτα από την
ίδρυση του ελληνικού κρά
τους, για την ακρίβεια το 1840,
είναι η Αικατερίνη Βαλέτα το
γένος Σούτσου 9 . Το έργο
τιτλοφορείται Κλημεντίνα, ή ότι
αναγκαία η μάθησις προς τας
γυναίκας, φέρει δε την ένδειξη
«σύγγραμμα μυθιστορικόν»10.
Πρόκειται για το Nécessité de
L'Instruction pour Les Femmes,
έργο του 1805. Είναι γραμμέ
νο από τη διάσημη την εποχή
της
Γαλλίδα
συγγραφέα
Gacon Marie-Armande-Jeanne
(1753-1835), η οποία μεταφρά
ζεται ως Γακωνία Δυφουρία.
Το έργο φαίνεται από τον τίτ
λο του περισσότερο διδακτικό
παρά μυθιστορηματικό. Η
μεταφράστρια είναι Φαναριώτισσα· σύμφωνα με μια εκδοχή
πρόκειται για την αδελφή των
Αλεξάνδρου και Παναγιώτη
Σούτσου 11 , σύμφωνα με μια
άλλη, που φαίνεται πιθα
νότερη, πρόκειται για θεία
τους από τον κλάδο των Σού
τσων, των ηγεμόνων της Μολ
δοβλαχίας 1 2 . Η Απερίνη Βαλέ-
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τα έχει κάνει άλλη μια μετά ται στην Κωνσταντινούπολη14, Βοαλί) και, τέλος, ότι οι μετα
φραση το 1819 (ως Αικατερίνη ενώ τον επόμενο χρόνο η Σπε- φράστριες, με πιθανή εξαίρει
Σούτση) των «Διαλόγων του ράντζα Βαφειάδη μεταφράζει ση την Ελένη Κ. Γκαρπολά που
Φωκίωνος» του Gabriel Mably, την Αφρικανική οικογένεια, θα μπορούσε να είναι κόρη
που εξέδωσε ο Θεόδωρος Νέ (δεύτερη έκδοση το 1864)15. του εκδότη και τυπογράφου
γρης στο Ιάσιο. Το διάστημα Το 1857 μεταφράζεται, από τα Κωνσταντίνου Γκαρπολά, δεν
μεταξύ των δύο μεταφράσεων γερμανικά αυτή τη φορά, το μπορούν να συνδεθούν με κά
είναι μεγάλο- eivai πιθανόν η -έργο-του-Εφραΐμ Λέσιγγ Μύ ποιες από τις γνωστές-οικογέ
Κλημεντίνα να έχει μεταφρα θοι, από την Αθηνά Βούλγα νειες της εποχής, όπως συνέ
στεί αρκετά νωρίτερα από το ρη 1 6 . Το 1858 έχουμε το Εις βαινε παλαιότερα. Αυτό είναι
έτος έκδοσης της, αφού μάλι Βρασιλίαν μετανάστευσιν, με το θετικό αποτέλεσμα της
στα ξέρουμε πως η μεταφρά ταφρασμένο από τα γαλλικά διεύρυνσης της εκπαίδευσης
στρια έχει ήδη πεθάνει το από την Ευρυδίκη Α. Βισβίζη και της εξάπλωσης της σε με
1840. Αν και ο ακριβής χρόνος
γαλύτερη μερίδα του γυναικεί
της μετάφρασης δεν μπορεί
ου πληθυσμού.
να προσδιοριστεί, το έργο
Η δεκαετία του 1860 γνωρί
παραμένει το πρώτο «μυθι
ζει
εκατόν ογδόντα μεταφρά
στόρημα»
μεταφρασμένο
σεις,
σχεδόν όσες δημοσιεύ
επωνύμως από γυναίκα στα
τηκαν
συνολικά κατά τις τρεις
χρόνια του ελληνικού ρομαντι
προηγούμενες
δεκαετίες.
σμού. Η μετάφραση αυτή φαί
Όπως
είναι
επόμενο,
οι. γυναί
νεται περισσότερο ως ο
κες
μεταφράστριες
πληθαί
τελευταίος κρίκος που θα ενώ
νουν
Το
1862
έχουμε
τη Γε
σει μια παλαιότερη γενεά λο
ωργία Κατσικογένη με ένα έρ
γίων γυναικών, τις Φαναριώγο του Σύη στην Κεφαλ
τισσες, με τη νεότερη γενεά
λονιά21, το επόμενο έτος την
πεπαιδευμένων γυναικών, που
Αικατερίνη Θεοχάρη22, το
δεν τις διακρίνει αναγκαστικά
1864 την Αγάπη Γ. Λαμπίση23,
η αριστοκρατική καταγωγή.
το 1865 το Βίωνα, δηλαδή τη
Ζωή Δραγούμη, με τη Μνηστή
Η δεκαετία του 1850 χαρα
του Λαμερμουρ του Ουόλτερ
κτηρίζεται από πλούσια μετα
Σκόττ24 και μια μετάφραση
φραστική δραστηριότητα στην Καλλιρρόη Παρ£ν
από τα ιταλικά από την Ελένη
περιοχή του μυθιστορήματος.
25
Αν μια πρώτη καταγραφή των (δεύτερη έκδοση το επόμενο Β. Βόλδη . Τέλος, το 1866
αυτοτελών μεταφράσεων έχει έτος) 17 . Και η δεκαετία θα έχουμε άλλο ένα έργο από
δώσει στην εικοσαετία 1830- κλείσει με τρία έργα μεταφρα γυναίκα μεταφράστρια που
τα αρχικά
1840 ενενήντα δύο έργα, η δε σμένα από γυναίκες το 1859, υπογράφει μόνο με
26
καετία του 1850 ανεβάζει τον τα: Ελοΐζα και Αβελάρδος του της ως Κα Ν. Φ. Βλέπουμε
συνολικό αριθμό στα διακό Λαμαρτίνου από την Ελένη Κ. ότι η δεκαετία αυτή από τις έξι
σια, πράγμα που σημαίνει ότι Γκαρπολά18, Η Ορφανή της μεταφράστριες, που πρωτο
στη δεκαετία αυτή αντιστοι Μόσχας της Κας Βοαλί από τη εμφανίζονται, οι δύο δεν δη
λώνουν το όνομα τους (η μία
χούν εκατόν οκτώ έργα. Όπως γνώριμη
μας Σπεράντζα γράφει με ψευδώνυμο, ενώ η
είναι φυσικό αυξάνεται σημα Βαφειάδου (δεύτερη έκδοση
ντικά και ο αριθμός των γυναι το I86019) και Λουκία από την άλλη δίνει μόνο τα αρχικά
κών μεταφραστριών. Έτσι το Ασπασία Ι. Μπαλή20. Αξιολο της). Παρατηρούμε ακόμη
1853 έχουμε μια γυναικεία γώντας τις μεταφράσεις της πως δύο από αυτές συνδέο
μεταφραστική παρουσία μόνο δεκαετίας μπορούμε να πούμε νται στενά με πνευματικούς
με αρχικά, που αφήνει όμως ότι σχεδόν στο σύνολο τους άνδρες της εποχής· n Αγάπη
να δηλωθεί το φύλο· Ο Ερημί έχουν γίνει από τα γαλλικά, ότι Γ. Λαμπίση πρέπει να είναι κό
της, ηθικόν διήγημα εκ του τα περισσότερα από τα επιλε ρη του γνωστού μεταφραστή
γαλλικού παρά της Π. Κ.13 Το γόμενα έργα είναι αγνώστων Γ. Δ. Λαμπίση, ενώ ο Βίων είναι
1856 η Ασπασία Δελεάνδρου συγγραφέων (με εξαίρεση κόρη του Νικολάου Δραγούμη
μεταφράζει από τα γαλλικά τους Λαμαρτίνο, Λέσιγγ και (1809-1879), ενός από τους
σημαντικότερους λογίους του
ένα μυθιστόρημα που εκδίδε
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δέκατου ένατου αιώνα.
Η επόμενη δεκαετία, η
οποία είναι και η τελευταία
που θα μας απασχολήσει, πε
ριλαμβάνει διακόσιες τριάντα
μεταφράσεις, δεκαπέντε από
τις οποίες έχουν γίνει από
γυναίκες μεταφράστριες:—0tμεταφράστριες αυτές είναι: το
1871 η Αιμιλία Φραγκιά με ένα
έργο του Δουμά27, η Ελένη
Αργυρίδου
στην Αλεξάν
δρεια28, η Ελένη Γενναδίου
στην Κωνσταντινούπολη29 και
η υπογράφουσα με το ψευδώ
νυμο Μέλαινα Ελπίς, η οποία
μεταφράζει ένα διήγημα του
Πέρνερ και κάποια διηγήματα
που κάνουν την εμφάνιση τους
την επόμενη χρονιά-30 το 1874
η Αγλαΐα Μόσχου31, η Καλλιό
πη Ε. Σκόρδια32 και η Άννα
Ζάρκου33, το 1875 η Θηρεσία
Χ. Αμπελά με το Εις Αυλικός
του Βούλβερ34, η Ανδρομάχη
Α. Καποδιστρίου με ένα έργο
του Δουμά στη Χαλκίδα35, η
Ευφροσύνη Δαμιανού36, η
Ασπασία Π. Ζερβού Ιακωβάτου στην Κεφαλλονιά με τον
Αρσάκη και την Ισμηνία37 του
Montesquieu και η Καλλιόπη
Πλατανίτου μ' ένα μυθιστόρη
38
μα Tou Louis Enault . Τέλος,
το 1876 η Στυλιανή Θ. Μυρι39
σλάκη και το 1877 η Αντωανέττα Βιολίδου μ' ένα έργο
40
του Bouilly . Είναι σαφές πως
τη δεκαετία αυτή οι με
ταφράστριες πληθαίνουν και
ότι υπάρχει μεγαλύτερη ποι
κιλία στην επιλογή των μετα
φραζόμενων έργων, όπως και
στον τόπο έκδοση τους. Κά
ποιες και από τις μεταφρά
στριες συνδέονται με πνευ
ματικούς άνδρες της εποχήςη Ελένη Γενναδίου πρέπει να
έχει σχέση συγγενική με τον
Ιωάννη Γεννάδιο, η Θηρεσία
Αμπελά είναι η αδελφή του
γνωστού θεατρικού συγγρα
φέα και μυθιστοριογράφου
της εποχής Τιμολέοντος Αμπε

λά και η Ασπασία Π. Ζερβού
Ιακωβάτου πρέπει να κα
τάγεται από τη γνωστή οικο
γένεια των Ζερβών Ιακωβάτων41.
Όμως πιστεύω πως κάποια
άλλα στοιχεία θα μας φανούν
-χρήσιμα—γιο—μια καλύτερη
αξιολόγηση της γυναικείας
παρουσίας στον μεταφραστι
κό χώρο. Νομίζω πως θα
παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέ
ρον να εξετάσουμε α) πόσα
από τα έργα της κάθε δεκαε
τίας φέρουν το όνομα του
μεταφραστή και πόσα κυκλο
φορούν χωρίς το όνομα του
και β) τον αριθμό των
πρωτοεμφανιζόμενων
μετα
φραστών σε κάθε δεκαετία.
Έτσι οι πληροφορίες που
έχουμε για τις γυναίκες μετα
φράστριες θα ενταχθούν μέσα
στο γενικότερο πλαίσιο της
εποχής τους 42 .

εβδομήντα τέσσερα ανωνύμως· από τα δεύτερα, δέκα- —
τρία έργα έχουν τα αρχικά του
μεταφραστή. Οι καινούριοι με- -J
ταφραστές είναι εξήντα έξι και
από αυτούς οι έξι είναι γυναί
κες. Τέλος, τη δεκαετία του
1870 από τα διακόσια-τριάντα—
έργα στα εκατόν δεκαεπτά
υπογράφει κάποιος τη μετά
φραση, ενώ από τα εκατόν δε
κατρία ανυπόγραφα, τριάντα
δύο έχουν κάποια αρχικά. Οι
καινούριοι μεταφραστές είναι
ογδόντα τρεις και από αυτούς
οι δεκατέσσερις γυναίκες.

Με τα δεδομένα αυτά μπο
ρούμε να πούμε ότι στα πε
νήντα χρόνια του ελληνικού
ρομαντισμού παρατηρείται μια
κλιμακωτή άνοδος στον αριθ
μό των μεταφραστριών, ίσως
με μια μικρή πτώση στη δεκαε
τία του εξήντα, αλλά με μια
εντυπωσιακή αύξηση στην τε
Σύμφωνα με τα στοιχεία λευταία δεκαετία. Αυτή η άνο
από τα ενενήντα δύο έργα των δος βρίσκεται σε άμεση
δύο πρώτων δεκαετιών μόνο συνάρτηση με τη βελτίωση και
εξήντα ένα έχουν όνομα μετα τη διεύρυνση της εκπαί
φραστή, ενώ στα υπόλοιπα δευσης, που παρά την κάποια
τριάντα ένα δεν αναγράφεται πρόοδο είναι ακόμη σε πάρα
κάποια ένδειξη· τις εξήντα μία πολύ χαμηλά επίπεδα. Σύμφω
μεταφράσεις υπογράφουν σα να με τους πίνακες αναλφαβηράντα διαφορετικοί μεταφρα ! τισμού που παραθέτει ο Κ.
στές. Οπότε η γυναικεία πα Τσουκαλάς, το 1870 το ποσο
ρουσία στις δυό πρώτες δεκα στό των αναλφάβητων γυναι
ετίες αντιστοιχεί στο ένα κών στην Ελλάδα είναι
έχει κατέ
τεσσαρακοστό. Στη δεκαετία 93,79%, ενώ το 1879
43
του πενήντα από τα εκατόν βει στο 92,96%. Τα δεδομέ
οκτώ έργα που μεταφράζονται να όμως των μεταφράσεων
εξήντα τέσσερα φέρουν το αφήνουν περιθώρια- _για έναν
όνομα του μεταφραστή, ενώ ακόμη συλλογισμό διακόσια
από τα υπόλοιπα σαράντα εξήντα στα εξακόσια μετα
τέσσερα τα είκοσι δύο δεν φρασμένα έργα, δηλαδή πάνω
έχουν καμία ένδειξη και τα εί από το ένα τρίτο της μεταφρα
κοσι έχουν κάποια αρχικά. Οι στικής παραγωγής, αποκρύ
πρωτοεμφανιζόμενοι
μετα πτουν το όνομα του μεταφρα
φραστές τη δεκαετίας είναι στή από το αναγνωστικό κοι
σαράντα τέσσερις και από νό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν
αυτούς επτά είναι γυναίκες. παρακινδυνευμένο να υποθέ
Στη δεκαετία του εξήντα από σουμε πως ένα μέρος αυτής
τα εκατόν ογδόντα μεταφρα της παραγωγής θα μπορούσε
ζόμενα έργα εκατόν έξι είναι να έχει γίνει από γυναίκες
μεταφρασμένα επωνύμως και μεταφράστριες, που είχαν
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έναν παραπάνω λόγο να μην
επιθυμούν να συνδεθεί το όνο
μα τους δημοσία με ένα τόσο
Ψ» «κακόφημο» λογοτεχνικό εί
δος όπως το μυθιστόρημα.
Για να στηρίξουμε αυτή τη
θέση, θα μπορούσαμε να με—ταφερθούμε σε μιαν άλλη ευ
ρωπαϊκή χώρα στην ίδια χρο
νική περίοδο και μάλιστα στην
κατεξοχήν χώρα του μυθιστο
ρήματος, την Αγγλία. Η Elaine
Showalter στην εξαίρετη μελέ
τη της για τις Βρετανίδες
συγγραφείς από την εποχή
της Bronte ώς τη Lessing σχο
λιάζει τις τεράστιες δυσκολίες
που αντιμετώπιζαν οι γυναίκες
«* συγγραφείς να δημοσιεύσουν
επωνύμως τα μυθιστορήματα
ή ακόμη και τα κριτικά άρθρα
τους, γιατί όχι και τις μετα
φράσεις τους στην περίπτωση
της λιγότερο αναπτυγμένης
Ελλάδας.44 Εξηγεί πως κατέ
φευγαν είτε σε κάποια ψευδώ
νυμα κατά προτίμηση αρσενι
κού γένους για ν' αποσπάσουν
•" ευμενέστερες κριτικές ή ακό
μη στην πλήρη ανωνυμία. Είναι
νομίζω πολύ χαρακτηριστικό
το ακόλουθο σχόλιο της Besie
R. Parkes στη μελέτη της
«Essays on Women 's WorK»
το 1865:
Εάν οι εκδότες επρόκειτο πο
τέ να αποκαλύψουν τα φοβερά
μυστικά των άνδρων τους θα
μπορούσαν να δώσουν στο κοινό
μια ιδέα για πς γυναίκες
συγγραφείς που τα «ανυπόγρα' φα ονόματα τους» έχουν γίνει
θρύλος· μια ιδέα για τα αμέτρη
τα χειρόγραφα τους που είναι 45
τόσα όσοι οι κόκκοι της άμμου.
Μ

Τ

Β. Οι συγγραφείς

ί συμβαίνει όμως αντί
στοιχα με τις Ελληνίδες
μυθιστοριογράφους της
περιόδου; Αν υπάρχουν βέ• βαια, εφόσον δεν έχουμε
συναντήσει ποτέ καμιά σχετι

κή μνεία στις μελέτες για την
πεντηκονταετία
1830-1880.
Από τα εκατόν τριαντατρία
αυτοτελώς εκδεδομένα μυοπλασιακά πεζογραφήματα της
περιόδου το όνομα του
συγγραφέα αναγράφεται μόνο
στα εκατόν εννέα ΤρίοΓαπό τα
ονόματα αυτά είναι γυναικεία
και ανήκουν στις πρώτες
Ελληνίδες
μυθιστοριογρά
φους, που παρέμειναν άγνω
στες όχι λόγω της ανωνυμίας
τους, αλλά επειδή το θέμα του
γυναικείου γραψίματος δεν κέ
ντρισε μέχρι σήμερα το ενδια
φέρον της ελληνικής κριτικής.
Από τα υπόλοιπα είκοσι τέσσε
ρα μυθιστορήματα τα τέσσερα
έχουν αποδοθεί σε κάποιους
συγγραφείς, αλλά τα είκοσι
αναζητούν συγγραφέα. Ίσως
μερικοί από αυτούς να ήταν
γυναίκες, πράγμα πολύ πιθα
νό, που θα ανέβαζε το ποσο
στό της γυναικείας συγγρα
φής σε έναν λογικότερο αριθ
μό, έτσι ώστε να πλησιάσει κά
πως τα υψηλότερα μεταφρα
στικά ποσοστά των τελευταίων
κυρίως δεκαετιών. Βέβαια δεν
ελπίζουμε να φτάσουμε τα πο
λύ υψηλά ποσοστά χωρών
όπως η Αγγλία, όπου σύμφω
να με την Showalter το ποσο
στό των γυναικών συγγραφέ
ων ήταν 20% από το 1800 έως
το 1935!46
Η πρώτη Ελληνίδα μυθι
στοριογράφος εμφανίζεται τη
δεκαετία του 1870, συγκε
κριμένα το 1875 με το έργο Τα
Φάσματα της Αιγύπτου δη
μοσιευμένο στην Αθήνα. Το
έργο παρουσιάζεται ως δίτομο
αποτελούμενο από «διηγήμα
τα». Η συγγραφέας, Αιγυπτιώτισσα που υπογράφει με το
όνομα Μαρία Π. Μηχανίδου,
προτάσσει έναν ενδιαφέροντα
πρόλογο.47 Σε αυτόν ενημερώ
νει τους αναγνώστες της ότι
τα Φάσματα της Αιγύπτου

επρόκειτο να αποτελούνται
από τρία «διηγήματα», αλλά
ότι η έκταση που πήρε το έργο
την ανάγκασε να το δημοσιεύ
σει σε δύο ενότητες. Η πρώτη
είναι το ανά χείρας βιβλίο και η
δεύτερη θα κυκλοφορήσει σύ;
ντομα ως «Σειρά Δευτέρα»
υπό τον τίτλο Τα Απόκρυφα
του Καΐρου· θα περιλαμβάνει
τα άλλα δύο διηγήματα, τα
οποία είναι όμως πολύ εκτενή
αφού η συγγραφέας τα υπο
λογίζει γύρω στα 80 τυ
πογραφικά φύλλα. Το μυθι
στόρημα (που ξεκινά με την
αφιέρωση: «Ιωάννη Χωρέμη
ανδρί φιλομούσω και φιλοπάτριδι» ως «βαθείας υπολήψεως τεκμήριον») εκτείνεται σε
138 σελίδες και είναι χωρι
σμένο σε δεκαοκτώ κεφάλαια.
Το κύριο σώμα του (κεφ. 3-17)
διαδραματίζεται στο Κάιρο την
εποχή του αμερικανικού εμ
φυλίου πολέμου (1861-65), πε
ρίοδο ιδιαίτερα ευνοϊκή για
την άνθιση του εμπορίου στην
Αίγυπτο. Η άνθιση αυτή είχε
ως αποτέλεσμα την αθρόα
εισροή ατόμων διαφόρων
εθνοτήτων και ποιοτήτων στη
χώρα του Νείλου, που
προσπαθούσαν να βελτιώσουν
την οικονομική τους κατάστα
ση με οποιονδήποτε τρόπο. Ο
Παύλος, ήρωας του έργου, ή ο
ανπ-ήρωας, όπως θα του ταί
ριαζε καλύτερα, εφόσον δεν
διαθέτει κανένα ηρωικό στοι
χείο (νέος φτωχός αλλά τίμιος,
ευγενικής καταγωγής που
φτάνει στο Κάιρο για να ζητή
σει την τύχη του), μπλέκεται
άθελα του με τον ελληνικό
υπόκοσμο της πόλης αυτής.
Χαρτοπαίκτες, "χαρτοκλέφτες,
εκβιαστές και δολοφόνοι είναι
οι μόνοι που δείχνουν αληθινή
συμπόνια στον δυστυχισμένο
και πάφτωχο Παύλο, ενώ η
αριστοκρατία της πόλης στην
οποία απευθύνεται για κάποια
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ενίσχυση, είτε τον περιφρονεί
είτε του κάνει χριστιανικά κη
ρύγματα χωρίς να επιδεικνύει
καμιά πραγματική ανθρωπιά.
~Τα κεφάλαια τρίσέως και δώ
δεκα, που περιγράφουν τη
συνύπαρξη TOU Παύλου με
τους απατεώνες είναι συ
ναρπαστικά· στην ουσία απο
τελούν το πρώτο και σαφώς το
καλύτερο μέρος του βιβλίου.
Το δεύτερο μέρος που περι
γράφει τις μετέπειτα προσπά
θειες του Παύλου για επιβίω
ση μέχρι την ανεύρεση του θη
σαυρού που θα τον σώσει και
τον ευτυχισμένο γάμο του, εί
ναι πολύ πιο αδύναμο και κά
νει το έργο να φαίνεται άνισο.
Η δύναμη του μυθιστορή
ματος
βρίσκεται
αφενός
στους ζωηρούς διάλογους και
στην εξαίρετη περιγραφή των
διαφόρων χαρακτήρων του,
αφετέρου στην έντονη κοινω
νική κριτική που ασκεί. Η Μηχανίδου σχολιάζει την τερά
στια αξία που έχει αποκτήσει ο
πλούτος για την αιγυπτιακή
κοινωνία, τον νεοπλουτισμό,
την έλλειψη παιδείας πολλών
πλουσίων, τη διαφθορά των
κρατικών οργάνων, την αισχρή
κατάσταση των φυλακών, την
αναξιοπιστία της κυβέρνησης,
που σε ορισμένες περιπτώσεις
λειτουργεί ληστρικά προς
τους πολίτες, αλλά και την αν
θρωπιά που μπορεί να συ
ναντήσει κανείς στα αχρειό
τερα και στα ταπεινότερα
στρώματα της κοινωνίας.
Η Μηχανίδου που αποδίδει
υποδειγματικά τον προφορικό
λόγο δεν φαίνεται άπειρη στον
διάλογο. Και δεν είναι. Την
προηγούμενη χρονιά από το
μυθιστόρημα της έχει δη
μοσιεύσει ένα θεατρικό έργο,
που ήταν το πρωτόλειο της·
πρωτοεμφανίζεται δηλαδή ως
48
θεατρική συγγραφέας. Τίτ
λος του Ο Προδότης Ιερεύς,

«τραγωδία εις πέντε πράξεις»
και τόπος έκδοσης η Αλεξάν
δρεια. 49 Το έργο είναι αφιερω
μένο: «τω ευγενεστάτω και φι-λομούσω—εξοχωτάτω—κυριω_
Δρανέτ Μπέη», δηλαδή στον
Κύπριο Παύλο Παυλίδη, για
τρό του αντιβασιλέα της Αιγύ
πτου και μετέπειτα μεγαλοκτη
ματία, που θεωρείτο σημαντι
κή προσωπικότητα στην εποχή
του. 5 0 Θέμα του ο προδοτικός
ρόλος κάποιων ορθοδόξων ιε
ρέων. Η υπόθεση διαδραματί
ζεται στην Τραπεζούντα και εί
ναι άκρως δραματική αλλά
ταυτόχρονα απλοϊκή51· όμως
το έργο παρόλη την απλοϊκότητά του περιέχει κάποια στοι
χεία θετικά που θα αποτελέ
σουν αργότερα τις αρετές του
γραψίματος της Μηχανίδου. Η
κριτική που τολμά να ασκήσει
σε κάποιους εκπροσώπους
του ορθόδοξου κλήρου, το δί
καιο μοίρασμα καλών και κα
κών χαρακτήρων σε Τούρκους
και Έλληνες προαγγέλλουν
την κριτική ματιά που θα
αναπτύξει η συγγραφέας στα
μεταγενέστερα έργα της.
Άλλωστε αισθανόμενη την
ατεχνία του πρώτου της δρά
ματος θα ξαναγυρίσει σ' αυτό
δώδεκα χρόνια αργότερα, το
1886, διασκευάζοντας το ση
μαντικά και κάνοντας το
αληθοφανέστερο.52

κή αριστοκρατία της γαλλικής
πόλης· την κατηγορεί για
ματαιοδοξία,
απανθρωπιά,
απώλεια της ελληνικής συνεί'
δησης καιταύπση_ με τους__
Γάλλους, γελοιοποίηση των .
ελληνικών ιδανικών, περιφρό
νηση των φτωχών Ελλήνων
που καταφεύγουν εκεί για μια καλύτερη τύχη, ξενομανία, L·
τσιγκουνιά,
σκληρότητα,

διεφθαρμένο κλήρο και άλλα ,
πολλά μέσα από μια ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα τραγική
πλοκή. Τα κωμικά μέρη του έρ- ι
γου είναι σαφώς τα καλύτερα ;
και η Μηχανίδου παρουσιάζε
ται πραγματική κοσμοπολίτισσα στις συγκρίσεις της γαλλι
κής κοινωνίας με αυτήν των
Αθηνών, της Αλεξάνδρειας,
της Κωνσταντινούπολης.
Το δραματουργικό της τα
λέντο θα φτάσει όμως στην "
καλύτερη στιγμή του με το τρί- ί
το της θεατρικό, τιτλοφο- j
ρούμενο Νέα Εφεϋρεσις Γά
μου.™ Γραμμένο το 1881 και *
δημοσιευμένο στην Κωνστα
ντινούπολη η κωμωδία αυτή εί
ναι το αρτιότερο έργο της. \
Εκτός από τη δεδομένη πλέον
συγγραφική της ωριμότητα,
ένας βασικός παράγων που •
συντελεί στην αρτιότητα αυτή
είναι η γνήσια κωμική φλέβα
της συγγραφέως, που βρίσκει "t
την πλήρη έκφραση της σε μια
εξ ολοκλήρου κωμωδία. Τό- >
Αν και το δεύτερο μυθιστό πος, που διαδραματίζεται το
ρημα της δεν φαίνεται να κυ έργο, το οικείο μας Κάιρο των
κλοφόρησε ποτέ, παρ' όλη τη Φασμάτων της Αιγύπτου, που !
σχετική προαγγελία, κυκλο όμως τώρα εξετάζεται από μια ·
φόρησαν όμως ένα δεύτερο πολύ πιο κωμική πλευρά,
και ένα τρίτο θεατρικά έργα. αυτήν των προξενιών. Θέμα ,
Το δεύτερο δημοσιεύτηκε αγαπητό στο θεατρικό δραμα
στην Αλεξάνδρεια, το 1879, τολόγιο ο γάμος, το προξενιό
και τιτλοφορείται Η εσχάτη έν και η προίκα, πρωτοϊδωμένο
δεια ή Ελληνική αριστοκρατία όμως μέσα από τη ματιά μιας
και ο βρυκόλακας.53 Αποτελεί γυναίκας συγγραφέως, και μά- ί
καυστικότατη σάτιρα της ελ λίστα Ελληνίδας, παρουσιάζει, i
ληνικής παροικίας στη Μασσα κατά τη γνώμη μου, μεγάλο
λία. Στις 137 σελίδες του ασκεί ενδιαφέρον.
δριμύτατη κριτική στην ελληνι
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Η κριτική της ματιά, που
μας είναι πλέον γνωστή, δεν
μπορεί να μη σταθεί σε ένα θέ
μα μεγίστης σημασίας για το
γυναικείο φύλο, όπως είναι ο
γάμος, και να μην καυτηριάσει
τις υπάρχουσες πρακτικές
που οδηγούν σ' αυτόν, οιοποίες θυμίζουν περισσότερο αγο- ραπωλησία. Το έργο ασκεί την
κριτική του έξυπνα· με πολύ
χιούμορ και χωρίς καμιά
γυναικεία πικρία. Δεν είναι
τυχαίο ότι ο αποτυχημένος
προξενητής Σκορδίλης δεν εί
ναι Αιγυπτιώτης· έρχεται από
την κυρίως Ελλάδα για να
πλουτίσει γρήγορα και να επι
στρέψει με μια μικρή περι
ουσία, όμως δεν το κατορθώ
νει. Το έργο σατιρίζει ταυτό
χρονα την επιθυμία για πλούτο
μέσω ενός «καλού» διακανο
νισμένου γάμου και το τυχο
διωκτικό στοιχείο που έχει
κατακλύσει την Αίγυπτο περι
μένοντας να πλουτίσει ως δια
»

Λ

μαγείας.
Τέλος, τονίζεται το κοσμο
πολίτικο στοιχείο της Αιγύ
πτου, το οποίο γίνεται έντονα
αισθητό με την επιτυχημένη
ανάμιξη στο έργο διαφόρων
εθνοτήτων, και γλωσσών (αγ
γλικά, ιταλικά και γερμανικά με
τα ελληνικά).
Θα τελειώσω αυτή την πε
ριγραφή των Ελληνίδων συγ
γραφέων της περιόδου με δύο
ακόμη μυθιστοριογράφους,
που έχουν γράψει τα έργα
τους τη χρονιά που αποτελεί
το συμβολικό όριο του ελληνι
κού ρομαντισμού, το 1880 δη
λαδή. Και αυτή τη φορά δεν
προέρχονται από την κυρίως
Ελλάδα αλλά από τα Επτάνη
σα- από την Κεφαλλονιά η
Ελλάς Ρεγγίνη Βαλσαμάκη με
το Η Ορφανή ή Ο Αγαθός Λ/ε-
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πη. Το πρώτο από τα δύο
μυθιστορήματα διαδραματίζε
ται στην Πολωνία και περιγρά
φει τις περιπέτειες μιας ορφα
νής ευγενούς καταγωγής, που
η αδυναμία της να παντρευτεί
τον άνδρα που αγαπάει για να
μη δυσαρεστήσει τον κηδεμό
να της την οδηγεί στην αυτο
κτονία. Ανήκει στην κατηγορία
των έντονα ρομαντικών και
δραματικών μυθιστορημάτων
του δέκατου ένατου αιώνα,
που δεν αγγίζουν τον σημερι
νό αναγνώστη· πραγματεύεται
όμως ένα θέμα σημαντικό για
το γυναικείο φύλο εκείνη την
εποχή: τον διακανονισμένο γά
μο που τα κορίτσια είναι υπο
χρεωμένα να τελέσουν έστω
και αν αυτός οδηγεί σε τραγι
κά αποτελέσματα. Το δεύτερο,
πρωτόλειο
δεκαεξαετούς
συγγραφέως, όπως μας δια
φωτίζει ο πρόλογος, είναι άτεχνο, έντονα πατριωτικό και δι
δακτικό έργο και όχι ιστορικό,
όπως δηλώνεται στον υπότιτ
λο. Πώς θα μπορούσε άλλω
στε ένα δεκαεξάχρονο κορίτσι
να γράψει ιστορικό μυθιστό
ρημα με τις γνώσεις της ιστο
ρίας που μπορεί να διαθέτει σ'
αυτή την ηλικία και με τη μόρ
φωση του φύλου της. Γράφει
όμως ένα έργο αφιερωμένο
στη γυναικεία αυταπάρνηση
και στον τρόπο που πρέπει οι
Ελληνίδες μητέρες να ανατρέ
φουν τα παιδιά τους..

Αν και τα μυθιστορήματα
αυτά, με την εξαίρεση του έρ
γου της Μηχανίδου, δεν έχουν
κάποια ιδιαίτερη λογοτεχνική
αξία, όμως είναι σημαντικά για
κάποιους άλλους λόγους. Μα
ζί με τα θεατρικά, την ποίηση
και ακόμη και τις μεταφράσεις
αποτελούν τις πρώτες προ
σπάθειες των νεότερων Ελλη
Μ βάλ55 και από τους Παξούς η νίδων όχι μόνο για λογοτεχνι
. Αιμυλία Θ. Βελιανίτου με το Φι κή έκφραση, αλλά για συμμε
λοπατρία και Μητρική αγά τοχή στα πενυματικά πράγμα

τα του τόπου, κάτι που αποτε
λούσε σχεδόν αποκλειστικό
προνόμιο των ανδρών. Άλλω
στε δεν πρέπει να είμαστε ιδι
αίτερα αυστηροί όταν κρί
νουμε αυτά τα έργα και για άλ
λους λόγους· «οι γυναίκες
συγγραφείς» μας υποδεικνύει
η Shawalter «οι σχεδόν αυτοδί
δακτες, αναμένονταν να φτά
σουν τα επίπεδα της ανδρικής
λογιοσύνης, όταν τολμούσαν
να επιδείξουν τις γνώσεις
τους».57 Αυτό το γνωρίζουν
και οι ίδιες και δεν διστάζουν
κάποιες φορές να ζητήσουν
την επιείκεια των αναγνωστών
χρησιμοποιώντας τί άλλο από
την αδυναμία του φύλου τους;
«Συνιστώσα δε την ανάγνωσιν
αυτού εις τους φιλόμουσους,
πέποιθα ότι έαν περί τίνα ατε
λή έκφρασιν προσκρούσωσί
που θα τύχω της επιεικείας
αυτών, λαμβανόντων υπ' όψιν
ότι γυνή τυγχάνει η συγγράφουσα», γράφει η Μηχανίδου,
κλείνοντας τον πρόλογο της
επανέκδοσης του πρώτου της
θεατρικού το 1886.58 Και αυτή
την επιείκεια νομίζω πως τους
την οφείλουμε, όπως οφεί
λουμε να τις βοηθήσουμε να
βρουν τη θέση τους στα
νεοελληνικά γράμματα κάπου
εκεί ανάμεσα στην Ευανθία
Καΐρη, την Ελισάβετ ΜουτζάνΜαρτινέγκου και την Καλλιρ
ρόη Παρέν και Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου.
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ναι: μεταφρασθείσα εκ της πέ
το γερμανικόν, υπό Χρ. Σμιθ, μετα
μπτης εκδόσεως του γαλλικού,
φρασθείσα εκ του γαλλικού, Εν
Αθήνησι τύποις Χ. Νικολαΐδου ΦιΑθήναις, εκ του τυπογραφείου Χ.
λαδελφέως, 1857.
Ν. Φιλαδελφέως.
16. Εν Αθήναις, τύποις Φιλίππου Λούη,
33. Ηθικά διηγήματα, μεταφρασθέντα
(Οδός Πραξπέλους).
εκ του γαλλικού, εν Αθήναις, τύποις Κτενά.
17. Εν Αθήναις, τύποις Γ. Καρυοφύλλη
και στις δυο εκδόσεις του.
34. Μυθιστορία ιστορική, μεταφρα
σθείσα εκ του αγγλικού, Αθήνησιν,
18. Εν Αθήναις, παρά τω βιβλιοπώλη
εκ του τυπογραφείου θ. ΠαπαλεΕμμ. Γεωργίου.
ξανδρή.
19. Εν Αθήναις τύποις Χ. Νικολαίδου
Φιλαδελφέως. (Παρά τη Πύλη της
35. Η Νυφική Εσθής, Εκ του τυπογρα
Αγοράς αριθ. 420).
φείου Ευρίπου.
20. Μυθιστορία ηθική, εν Αθήναις τύ36. Η Οκνηρία, ηθικόν διήγημα, εκ του
ποις Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως.
γαλλικού μεταφρασθέν, εν Αθήναις
(Παρά τη Πύλη της Αγοράς αριθ.
τύποις Περρή.
420).
37. Διήγημα ανατολικόν, μεταφρασθέν
21. Η Εταίρα. Εκ των του Ε. Σύη. Εκ
εκ του γαλλικού, Τύποις «η Κε
δίδεται υπό Θ.Μ.
φαλληνία».
22. Ιστορία δύο ψυχών νεωτάτη
38. 'Ωλγα, μυθιστορία μεταφρασθείσα
συγγραφείσα μεν υπό νεανίδος
εκ του γαλλικού, Εν Σύρω, εκ TOU
γαλλίδος, επιθεωρηθείοα υπό
τυπογραφείου της Προόδου.
Κωνσταντίνου Βαρβάτη, καθηγη
39. Η Μαρία ή το Κάνιστρον των Ανθέ
τού. Εν Αθήναις εκ του τυπογρα
ων, μετάφρασις εκ του γαλλικού,
φείου Η. Καρτερία.
Εν Ερμουπόλει της Σύρου, τύποις
Ρενιέρη Πρίντεζη.
23. Ηθικά και Τερπνά διηγήματα, Η Με
λάνια] ο Ριχάρδος, η Batepia και η 40. Αι Νεαραί Γυναίκες, εκ του γαλλι
. Νελακέ μεταφρασθέντα εκ του
κού. Εν Αθήναις, εκ του
γαλλικού, εκδίδονται δαπάνη Α. Δ.
τυπογραφείου Γ. Σ. Σταυριανού.
Κορόμηλά, εν Αθήναις, τύποις,
41. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ελεγ
Ανδρ. Κορόμηλά.
χθούν στοιχεία σχετικά με γυναίκες
του δέκατου ένατου αιώνα. 'Ελεγξα
24. Εκ του αγγλικού, Αθήνησιν, εκ του
χωρίς την προσδοκώμενη επιτυχία
τυπογραφείου λ Β. Βιλλαρά.
όλα τα επίθετα των μεταφρα
Παράρτημα Πανδώρας Ο Βίων εί
στριών που παρέθεσα σε λεξικά
ναι η Ζωή Δραγούμη (1843-1894)
και εγκυκλοπαίδειες- των αρχών
σύμφωνα με το αρχείο Δραγούμη,
του εικοστού αιώνα Κλασικό πα
το οποίο βρίσκεται στη Γεννάδειο
ράδειγμα είναι η περίπτωση της οι
Βιβλιοθήκη
κογενείας Γενναδίου· το λήμμα
25. Ο Μαύρος Επαίτης, ηθικόν μυθι
αναφέρει πως ο Γεώργιος Γεν
στόρημα, εν Ερμουπόλει Σύρου,
νάδιος και η Αρτεμις Προκοπίου
τύποις Ρεντέρη Πρίντεζη.
Βενιζέλου απέκτησαν οκτώ παιδιά.
26. Δεσποσύνη Δε Μαλεπέρ, μυθιστό
Τέσσερα αγόρια που είναι ο Ανα
ρημα μεταφρασθέν υπό Κας Ν.Φ.,
στάσιος, Ιωάννης, Παναγιώτηο και
εν Αθήναις.
ο Κωνσταντίνος που πέθανε πρόυν
27. ΑΊ δύο Αρτέμιδες, εκ του γαλλικού,
ρα και ...τέσσερα κορίτσια, χωρίς
εν Ερμουπόλει τύποις Πατρίδος,
να δίνει κανένα άλλο στοιχείο για
τομ. 1ος, φυλ. 1ο.
τα κορίτσια αυτά ούτε καν τα ονό
28. Σοφία Βελφόνδου, ηθικόν διήγημα,
ματα τους.
εκ του γαλλικού, Τυπογραφείον το
Αρκάδιον.
42. Ασφαλώς ο κατάλογος μου των με
29. Γο Μυστηριον της Γραίας Κόρης,
ταφράσεων από τον οποίο αντλώ

τα στοιχεία δεν μπορεί να είναι
πλήρης· όμως επειδή το δείγμα
μου είναι αρκετά μεγάλο (610 λήμ
ματα) πρέπει τα αποτελέσματα να
είναι αν μη τ ι άλλο ενδεικπκά.
43. Κωνοτανπ'νος Τσουκαλάς, Εξάρ
τηση και Αναπαραγωγή, Ο Κοινωνι
κός ρόλος των
Εκπαιδευτικών
—-Μηχανισμών στην Ελλάδα (18301922), (Αθήνα: θεμέλιο, 1987) 393"
τις ίδιες χρονιές το ποσοστό των
αναλφάβητων ανδρών είναι αντι
στοίχως 71,38% και 69,20%.
44. Elaine Showalter. A Literature of
their Own, British Novelists from
Brontê to Lessing. London: Virago,
1977.
45. Showalter, 60.
46. Showalter, 39.
47. To επώνυμο Μηχανίδου σύμφωνα
με τ α μέχρι τώρα στοιχεία της
έρευνας μου πρέπει να είναι
ψευδώνυμο' η συγγραφέας είναι
βέβαιο όπ προέρχεται από την
ανώτερη τάξη και για λόγους κοι
νωνικής σκοπιμότητας πρέπει να
υιοθέτησε την πολύ κοινή πρακτική
του συγγραφικού ψευδωνύμου.
Πρέπει να είναι Αλεξανδρινή με βά
ση τα ακόλουθα στοιχεία: α) ο πρό
λογος του μυθιστορήματος της εί
ναι υπογεγραμμένος στην Αλεξάν
δρεια στις 15/27 Απριλίου του
1875, β) στην τελευταία σελίδα του
βιβλίου υπάρχει η ακόλουθη ένδει
ξη «επειδή το βιβλίο εξετυπώθη εν
Αθήναις εν απουσία της συγγραψάσης κατοικούοης εν Αλεξάν
δρεια, παρεισέφρησαν και τίνα αλ
λά εκτός των ανωτέρω παροράματά δια τα οποία έστωσαν επιεικείς
οι φιλόμουσοι αναγνώστοι» γ) όλα
της τα έργα δίνουν πλήθος πληρο
φοριών για την Αλεξάνδρεια.
48. Φαίνεται πως οι Ελληνίδες έχουν
αγαθές σχέσεις με το θέατρο, το
οποίο είναι άλλωστε αποδεκτό λο
γοτεχνικό είδος για τον δέκατο
' ένατο αιώνα Πώς αλλιώς 6c εξη
γήσουμε την ύπαρξη όχι μόνο της
γνωστής μας Ευανθίας Καίρη, αλ
λά και της παντελώς άγνωστης
Αντωνούσας Καμπουράκη, που εμ
φανίζεται στα χρόνια του ελληνι
κού ρομανπσμού με τρία πα
τριωτικά δράματα τα: Γεώργιος
Παπαδάκης το 1847. Λάμπρω το
1861 και τέλος Η Έξοδος του Με
σολογγίου το 1875.
49. Μαριγώ Π. Μηχανίδου, Ο Προδό
της Ιερεύς, τραγωδία εις πέντε
πράξεις, Εν Αλεξάνδρεια, 1874.
50. Πα περισσότερα στοιχεία σχετικά
με'τον Δράνέτ Μπέη βλ. Ηρ. Λακανοκάρδης. Παλαιά και Νέα Αλεξάν

δρεια
(Αλεξάνδρεια:
τύποις
Πατριαρχικού
τυπογραφείου,
1927)117.
51. Δίνω την υπόθεση συνοπτικά: ο
Αλήμπεης, γιος του πασά της
Τραπεζούντας, δολοφονεί μεταμφιεζόμενος σε Αραβα χριστιανούς·
κυρίως νεαρά κοράσια. Ερωτεύεται όμως την ΑγλαΪοΓνεαραΊ^Αηνιδα κόρη τσυ'θεόδωρου, προκρίτου
των χριστιανών και στενού φίλου
του πατέρα του. Στην επιθυμία του
να την αποκτήσει δολοφονεί τον
αρραβωνιαστικό της Αλέξανδρο και
της αποκαλύπτει τον έρωτα τουστην άρνηση της να ανταποκριθεί
αποκαλύπτει όπ αυτός σκότωσε
τον Αλέξανδρο και όπ δε θα διστά
σει να σκοτώσει και την (δια. Πα
ρεμβαίνει η δούλα της, Αϊσέ, που
δολοφονείται από τον Αλήμπεη,
ενώ πάνω στη συμπλοκή η Αγλαία
καταφέρνει και τον σκοτώνει.
Έντρομη κρύβει τ α πτώματα στο
πηγάδι. Επειδή είναι Μεγάλη Εβδο
μάδα ο πατέρας της αναγκάζει την
Αγλαΐα να εξομολογηθεί στον ιερέα
της οικογένειας τον Ιερώνυμο·
αυτός προπμά να καταδώσει την
Αγλαΐα στον Μουσταφά πασά για
να πάρει τη μεγάλη επικήρυξη που
προσφέρει ο πασάς σε όποιον δώ
σει πληροφορίες για τον γιο του
που έχει χαθεί. Το τέλος είναι δρα

ματικό αφού θανατώνονται στη σει
ρά πατέρας και κόρη πριν αποδει
χθεί ότι ο Αλής ήταν ο δολοφόνος
της πόλης και κατηγορηθεί ο προ
δότης ιερέας.
52. Το διασκευασμένο έργο αλλάζει
και τίτλο στη δεύτερη αυτή έκδο
ση' ονομάζεται τώρα Ο ψευδοιερεΰς~Ιόυδαίος και εκδίδεται στην
Αθήνα εκ του τυπογραφείου Α. Καστριώτου το 1886· σε αυτό η
συγγραφέας αποδίδει τη δολοφο
νική μανία του Αλήμπεη στον θρησκευπκό του φανατισμό.
53. Μαρίας Π. Μηχανίδου, Η Εσχάτη
Ένδεια, δράμα απολήγον
εις
κωμωδίαν ή Ελληνική Αριστοκρατία
και ο Βρυκόλακας?Εν Αλεξάνδρεια:
τύποις Αδελφών Κουρμούζη, 1879.
54. Μαρία Μηχανίδου, Νέα Εφεύρεσις
γάμου, κωμωδία εις πράξεις τρεις,
εν Κωνοτανπνουπόλει: τύποις Ι.
Παλλαμάρη. 1881.
55. Ελλάς Ρεγγίνη Βαλσαμάκη. Η
Ορφανή ή Ο Αγαθός Νεβάλ, Εν Κε
φαλληνία: τυπογραφείον η «Ηχώ»,
1880.
56. Αιμυλία θ . Βελιανπου, Φιλοπατρία
και Μητρική Αγάπη, διήγημα ιστορι
κόν, Εν Κέρκυρα: τυπ, «Ο Κοραής»
Ιωσήφ Νακαμούλη, 1880.
57. Showalter, 42.
58. Μηχανίδου, Ο Ψευδοϊερεύς, Ζ'.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ
Μαρία Γκασούκα
Έµφυλες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας

.
Ο Μαξίµ Γκόρκυ χαρακτήρισε τη λογοτεχνία ως «καλλιτεχνική έρευνα» ή «µελέτη
του ανθρώπου». Η ποιοτική αυτή µοναδικότητα του αντικειµένου της λογοτεχνίας
έχει από πολύ νωρίς επισηµανθεί από τον Αριστοτέλη, που πίστευε ότι η πλοκή των
ποιητικών έργων έχει σχέση µε τις σκέψεις, την προσωπικότητα και τις πράξεις
των ανθρώπων, αλλά στην ολότητά της έγινε αντιληπτή και αποδεκτή κατά τον
19ο αιώνα.
►∆εν είναι τυχαίο ωστόσο που από τον 19ο αιώνα η ποίηση υποχωρεί έναντι
του µυθιστορήµατος — µπορούµε να πούµε πως ο αιώνας αυτός είναι κατεξοχήν ο
αιώνας του µυθιστορήµατος - του µυθιστορήµατος που δενόταν όλο και πιο πολύ µε
την πραγµατικότητα. Κι έτσι είναι ευεξήγητο το γεγονός ότι και η σχέση ανάµεσα
στις ιδεολογίες και στη λογοτεχνία γινόταν όλο και λιγότερο περιφερειακή και
τυχαία.
►Οι άµεσοι ή έµµεσοι επηρεασµοί του µε κριτική έννοια κοινωνικού
δεδοµένου πάνω στο καθαρά αισθητικό στοιχείο — έστω και µέσα από αντιφάσεις
και αποχρώσεις - είναι από πολύ νωρίς ορατοί στη µεγάλη πλειοψηφία των
«δηµιουργικών» συγγραφέων.
Προκάλεσε και προκαλεί συζητήσεις ο τρόπος που το κοινωνικό περιβάλλον επιδρά
στη δηµιουργία του λογοτεχνικού έργου ή ακόµα και στην εµφάνιση και ανάπτυξη
ενός λογοτεχνικού ρεύµατος και για το ότι ωθεί σε αναζητήσεις της «συσκοτισµένης»
πραγµατικότητας. Για παράδειγµα:
♠ Ποια είναι η ιστορική πορεία της λογοτεχνικής δηµιουργίας των γυναικών, έστω
και διακεκοµµένη, κι έπειτα από σιωπές;
♠Τι είδους έργα δηµιούργησαν οι γυναίκες;
♠ Ποια είναι η εικόνα του εαυτού τους;
♠Ποια είναι, εντέλει, η µητρική γραµµή που ενώνει το παρελθόν και το παρόν της
γυναικείας λογοτεχνικής παράδοσης σε µια εποχή που η «πατρότητα» του κάθε
έργου αποτελεί απαραίτητη συνισταµένη της καλλιτεχνικής και οικονοµικής του
αξίας;
Στα ρήγµατα αυτής της σκοτεινής πραγµατικότητας, όσον αφορά στις γυναίκες,
ανακαλύπτουµε περιπτώσεις όπως αυτής της Κριστίν ντε Πιζάν, που ήδη το 1405 θα
γράψει την αλληγορία της «Η πόλη των Γυναικών» — µια πόλη µε αντεστραµµένους κοινωνικά ρόλους, όπου οι γυναίκες διαθέτουν δηµόσιο κύρος και εξουσία
— προκειµένου να υπερασπίσει το φύλο της από τις επιθέσεις του Βοκάκιου και όχι
µόνο.

► Οι αναζητήσεις αυτές αποτέλεσαν το έναυσµα για την —σχετικά
πρόσφατη — ανάπτυξη ενός κλάδου της κοινωνιολογικής επιστήµης γνωστού ως
Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας3 και την εξέταση της λογοτεχνίας σε σχέση µε τα
ιστορικά και κοινωνικά της συµφραζόµενα. Έτσι κι αλλιώς «οι κοινωνίες και η
λογοτεχνία έχουν µια ενεργό ιστορία που είναι πάντοτε αναπόσπαστα δεµένη µε τις
επιδράσεις ενεργών ηθικών αξιών»4.
►Πρόκειται για συζητήσεις εξαιρετικού ενδιαφέροντος που οδήγησαν συχνά
σε προβληµατισµούς, οι οποίοι κάθε φορά και σε σχέση µε τις συγκυρίες εµφανίζουν
επικαιρότητα και ξανανοίγουν ζητήµατα που φαίνονταν πως είχαν κλείσει τον κύκλο
τους. Αναφέρω ενδεικτικά τις απόψεις του Eagleton για την υφισταµένη συστοιχία
«ανάµεσα στις εκάστοτε κρατούσες αντιλήψεις για την εξουσία και το κείµενο», που
µας γνώρισε στην Ελλάδα ο ∆ηµήτρης Τζιόβας ή τη συζήτηση για τη σχέση
λογοτεχνίας και µεγάλων κοινωνικών αλλαγών, σχέση µεταβλητή, διαλεκτική,
διαφορετικών επιπτώσεων ανάλογα µε την εποχή και τις περιστάσεις.
Ο Αντρέ Μπρετόν για παράδειγµα διεκδικεί για την ποίηση και για την πολιτική
κίνητρα παρόµοια αλλά αυτόνοµα και παράλληλα, που µετατρέπουν το δηµιουργικό
έργο σ' ένα είδος διαρκούς επανάστασης ακόµα και στο εσωτερικό µιας κοινωνικής
δοµής τελικά ικανοποιητικής.

► Βεβαίως δεν θα πρέπει να µας διαφύγει πως η πνευµατική διάσταση των
λογοτεχνικών έργων επιτρέπει έναν ισχυρό βαθµό αυτονοµίας τους σ' αυτή την
αµφίδροµη σχέση απέναντι στις κοινωνικοοικονοµικές δοµές, αυτονοµίας σε ό,τι
αφορά στην πνευµατική δράση ανθρώπων και οµάδων, ωστόσο παρουσιάζει ενδιαφέρον το κοινωνικό και πνευµατικό πλαίσιο «µέσα στο οποίο ξετυλίγεται το αέναο
παιχνίδι της κοινωνικής δυναµικής και της πνευµατικής δηµιουργικότητας.»1
.
►Μέχρι πρόσφατα στο παιχνίδι αυτό δεν συµµετείχαν οι γυναίκες.
∆ιαµορφωνόταν και καθοριζόταν - και σ' ένα βαθµό αυτό εξακολουθεί να ισχύει σε
µεγάλο µέρος του πλανήτη µας— µε όρους ανδρικούς, ως φυσική προέκταση της
ιεραρχηµένης σχέσης αρσενικού - θηλυκού, που εκκινεί από τον ιδιωτικό χώρο και
την δυτικοκεντρική κατασκευή της ταύτισης των ανδρών µε τον πολιτισµό και τα
παράγωγά του και των γυναικών µε την φύση, λόγω των αναπαραγωγικών τους δυνατοτήτων.
►Οι γυναίκες για ένα απίστευτα µακρύ χρονικό διάστηµα στερήθηκαν την
κουλτούρα ως βιωµένη πραγµατικότητα και δεν απόλαυσαν τη συµµετοχή τους σε
µια ενεργητική διαµόρφωση αξιών, στα πολιτιστικά υποδείγµατα και µάλιστα όχι
µόνο στην πολιτιστική δράση, αλλά και στα αποτελέσµατα (στο πεδίο τόσο της
ατοµικής όσο και της συλλογικής συνείδησης). Κι αυτό γιατί το πολιτιστικό πλέγµα
βασίζεται σε συλλογικές νοοτροπίες, στον απατηλό χαρακτήρα χιλιάδων
απεικονίσεων, σε πρακτικές όπου οι ιδέες συµβαδίζουν µε την ηθική, τους νόµους, τις
κοινωνικές συµβάσεις καθώς και σχέσεις που αναπαράγουν και τονώνουν τις
κυρίαρχες κοινωνικές και ατοµικές συνήθειες, οι οποίες µε τη σειρά τους διέπονται
από σεξισµό και ρατσισµό.

2

►Η λογοτεχνία, µέρος αυτού του οικοδοµήµατος, δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι
γυναίκες σπρωγµένες στην περιφέρειά της - στη χώρα της σιωπής— αναγκάζονται να
εσωτερικεύσουν µια ανδρική ενόραση του κόσµου και οι όποιες προσπάθειές τους να
διαµορφώσουν µε σύµβολα και σηµεία ένα λόγο έκφρασης της υποκειµενικότητας
τους και της επιθυµίας τους, ένα «γυναικείο αλφαβητάρι», «χάνονται σε διάφορα
«ατυχήµατα» µιας πολιτιστικής παράδοσης - όπως συµβαίνει µε τα κείµενα της Σαπφώς
και της Κόρινας λ.χ.- που όµως άφησε άθικτα τα οµηρικά έπη», όπως επισηµαίνει
εύστοχα η Αικατερίνη ∆ούκα – Καµπίτογλου
.
►Οι προσπάθειες των γυναικών της ∆ύσης τουλάχιστον, ως κοινωνικής
κατηγορίας και όχι ως «εξαιρέσεων», να φύγουν από την «περιφέρεια» της
λογοτεχνίας και να διεκδικήσουν το κέντρο της αρχίζουν να διαµορφώνονται
ουσιαστικά τον 19ο αιώνα - αυτόν τον αιώνα του µυθιστορήµατος όπως
προαναφέραµε - όπου γίνεται πλέον ορατή η διττή σχέση τους µε τα λογοτεχνικά
κείµενα: ως αναγνωστριών - καθώς όλο και πιο µεγάλος αριθµός γυναικών αποκτά
πρόσβαση στη γνώση - και ως συγγραφέων.
►Οι συνθήκες είναι εκ προοιµίου εξαιρετικά δύσκολες γι' αυτές: Αφενός
αµφισβητείται τόσο η δυνατότητα τους στην καλλιτεχνική δηµιουργία (δηλαδή το
όποιο ταλέντο τους) όσο και το δικαίωµά τους στην τεχνική δραστηριότητα, καθώς
µια τέτοια ενασχόληση τις αποσπούσε από τον «φυσικό τους» προορισµό δηλ. τη
µητρότητα και την προσφορά υπηρεσιών προς την οικογένεια. Αφετέρου, το
περίφηµο «οικουµενικό ισοδύναµο», δηλαδή η γλώσσα, είναι βαθύτατα
ανδροκεντρική. διαµορφωµένη έτσι που να αναδεικνύει τις ποικίλες έµφυλες και όχι
µόνο κοινωνικές ασυµµετρίες, ενώ συχνά καθιστά το γυναικείο φύλο αόρατο.
►Οι ∆υτικές γυναίκες θα κάνουν, ωστόσο, πραγµατικότητα τη δυναµική τους
παρουσία στη λογοτεχνία και θα διατυπώσουν τις αµφισβητήσεις τους, τις αµφιβολίες
τους και εντέλει θα υπονοµεύσουν τον κυρίαρχο ανδρικό λογοτεχνικό λόγο µόλις τις
τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα και σε άµεση σχέση µε σηµαντικά ιστορικά
γεγονότα του αιώνα αυτού, όπως η Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση ή ο Μάης του
'68, αλλά και σε σχέση µε την ανάπτυξη κοινωνικών κινηµάτων και αγώνων,
ιδιαίτερα των φεµινιστικών.
Παράλληλα, όσον αφορά στην κοινωνιολογία της λογοτεχνίας —που και
στον δικό της λόγο αναπαράγεται µε τη µία ή την άλλη µορφή ένα απ' τα µεγάλα
επιστηµονικά προβλήµατα, η συνάρθρωση δηλ. του βιολογικού µε το κοινωνικό,
του οποίου ο ιδεολογικός χαρακτήρας τροποποιείται σε λειτουργική σχέση µε τις
ποικιλίες της αντίληψης για τη φύση - οι φεµινίστριες θεωρητικοί της λογοτεχνίας
αλλά και αρκετές λογοτέχνιδες - λ.χ. η Βιρτζίνια Γουλφ στο «∆ικό µου δωµάτιο»
—θέτουν ερωτήµατα που για να απαντηθούν χρειάζεται και αυτός ο
επιστηµονικός κλάδος να προσδιορίσει τα δεδοµένα αλλά κάποτε και το ύφος του.
Η υιοθέτηση του κοινωνικού φύλου (gender) ως αναλυτικού εργαλείου επέτρεψε
νέες σύγχρονες προσεγγίσεις, άνοιξε δρόµους σε αδιέξοδα.

►Η παραδοχή πως και οι άνδρες αποτελούν κοινωνικό φύλο, πως δεν
βρίσκονται πάνω από φύλα, πως δεν εκφράζουν µόνον αυτοί το σύνολο της
ανθρωπότητας, προσέφερε τη δυνατότητα επανεξέτασης και επανερµηνείας των
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ιστορικών και κοινωνικών δεδοµένων από τα οποία προκύπτουν νέα συµπεράσµατα
βασιζόµενα τόσο στις σχέσεις µεταξύ των φύλων όσο και στο εσωτερικό των φύλων.
Το κοινωνικό φύλο (gender) αποκαλύπτει τον τρόπο µε τον οποίο άνδρες και
γυναίκες συγγραφείς, αναγνώστες/στριες, θεωρητικοί κ.λπ. καθορίζονται από την
κυρίαρχη ιδεολογία και το σύνολο των εκφάνσεών της (έµφυλων, ταξικών,
ηλικιακών, κ.λπ.).
►Ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά στην καλλιτεχνική δηµιουργία ευρύτερα - και την
λογοτεχνική ειδικότερα - καταρρίπτει µύθους, όπως αυτόν τον τόσο διαδεδοµένο περί
του αρσενικού χαρακτήρα της µεγαλοφυΐας. (Όπως επισηµαίνει χαρακτηριστικά ο
Γέρφανς Καρλ Σέφλερ το 1908 στο βιβλίο του «οι Γυναίκες και οι Τέχνες», οι
γυναίκες στερούνται αυτής της δυνατότητας εξαιτίας ακριβώς της αναπαραγωγικής
τους λειτουργίας).
►Τα ερωτήµατα που θέτει η έµφυλη θεωρητική προσέγγιση της λογοτεχνίας
άπτονται των κοινωνικών σχέσεων που προκύπτουν από το τρίγωνο: χρήστρια
(αναγνώστρια - συγγραφέας) – κείµενο/κουλτούρα - κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες
παραγωγής του κειµένου, αλλά και τη διερεύνηση αυτών των σχέσεων. Πιο
συγκεκριµένα:
♠Το πώς η πατριαρχία έχει αλλοτριώσει τη συνείδηση του φύλου των
γυναικών διαµορφώνοντας την πιο έκδηλη «ψευδή» συνείδηση και πως αυτό επιδρά
στη γυναικεία καλλιτεχνική και εν προκειµένω λογοτεχνική δηµιουργία.
♠Το ποιοι µηχανισµοί χάριν ποιων σκοπών έσπρωξαν τις γυναίκες στην
περιφέρεια της γνώσης και της καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
♠Ποιοι µηχανισµοί περιορίζουν ασφυκτικά τη λογοτεχνική έκφραση
µειονοτικών οµάδων και ιδιαίτερα των γυναικών των οµάδων αυτών17 (πολύτιµη
σχετικά η εµπειρία της έµφυλης νέγρικης γραφής).
♠Το εάν ο τρόπος χάραξης στην «εχθρική» γλώσσα των ανέκφραστων ως
σήµερα εµπειριών, των επιθυµιών και των φαντασιώσεων των γυναικών ως «άλλων»
είναι ανατρεπτικός και σε ποιο βαθµό υπονοµεύει βεβαιότητες ανδροκεντρικές και
Ο Eagleton κάνει στο σηµείο αυτό πολύ σηµαντικές επισηµάνσεις
αναγνωρίζοντας τη συµβολή της φεµινιστικής σκέψης στη λογοτεχνική θεωρία:
«Ο λόγος σε όλες τις µορφές του είναι προφανής έγνοια των φεµινιστριών είτε ως
τόπος όπου µπορεί να αποκρυπτογραφηθεί η καταπίεση των γυναικών είτε ως τόπος
όπου αυτή η καταπίεση είναι δυνατό να τεθεί υπό αµφισβήτηση».
προσδιορισµένα έµφυλα όρια στο χώρο της λογοτεχνίας λογοτεχνίας.
♠Το γιατί ένας µεγάλος αριθµός γυναικών εµµένει στις ανδροκεντρικές
προσλήψεις της λογοτεχνίας και της κοινωνιολογικής της προσέγγισης.
♠ Το πόσο τα φεµινιστικά ρεύµατα και η έµφυλη διάσταση θεωριών όπως ο
Μαρξισµός και η Ψυχανάλυση επέδρασαν στη διαµόρφωση µιας συνείδησης του
φύλου και µιας γυναικείας οπτικής στη λογοτεχνική παραγωγή και θεωρία.
♠Το εάν η διαµεσολάβηση του φύλου διαφοροποιεί τις γυναίκες αναγνώστριες
από τους άνδρες αναγνώστες.
♠ Εάν λειτουργούν διαφορετικά ως αναγνώστριες οι γυναίκες.
♠ Το γιατί οι γυναίκες διαβάζουν τόσο µυθιστορήµατα.
♠ Και τέλος το µεγάλο ερώτηµα που τόσες συζητήσεις και εντάσεις προκαλεί
ακόµα και σήµερα και στο φεµινιστικό κίνηµα: Υπάρχει µια «ιδιαίτερη» γυναικεία
γραφή, µια γυναικεία «ουσία» στη λογοτεχνία; Συνδέεται αυτή και σε ποιο βαθµό µε
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τη βιωµατική εµπειρία του φύλου λ.χ. την εµπειρία της µητρότητας; Υπερβαίνει τον
δυϊσµό της αρσενικής γλώσσας / γυναικείου σώµατος; Υπάρχουν ειδικοί ψυχολογικοί
και κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες που συµπράττουν στην παραγωγή της γυναικείας
αυτής γραφής; Αποτελεί έξοχου ενδιαφέροντος θέµα, που η οικονοµία του χρόνου
δεν επιτρέπει να επεκταθούµε
.
Στη διερεύνηση του πάντως αντλούµε στοιχεία πολύτιµα από περιοχές
όπως η νέγρικη γυναικεία κουλτούρα, ιδιαίτερα η ποίηση που είναι άγνωστη
ακόµα στην Ελλάδα. Η λεσβιακή γραφή κι αναφέροµαι σε δηµιουργούς όπως η
σπουδαία ποιήτρια και συγγραφέας Αντριέν Ρίτς. Η περιοχή της ψυχανάλυσης και
κυρίως το έργο της Kristeva και της Irigaray21, αλλά και περιοχές που
αναδεικνύουν τη λαϊκή κουλτούρα και τον γυναικείο λόγο στο πλαίσιο της έστω
και προφορικό, λ.χ. το «σκούξιµο» των µοιρολογιστριών της Μάνης, όπως
επισηµαίνει η Νάντια Σερεµετάκη22. Παράλληλα όµως λαµβάνουµε πολύ σοβαρά
υπόψη τα επιχειρήµατα που επικαλείται η οµάδα των φεµινιστριών θεωρητικών
που αρνείται την ύπαρξη αυτής «της γυναικείας ουσίας», µε επικεφαλής την
κριτικό της λογοτεχνίας Elaine Showalter23;
►Οι γυναικείες αναζητήσεις στο χώρο της λογοτεχνίας θεωρητικές και
καλλιτεχνικές, η προσπάθεια διαµόρφωσης µιας «άλλης» συµβολιστικής τάξης, η
διεκδίκηση ενός γυναικείου λόγου που υπονοµεύει κυρίαρχες συµβάσεις πρόσληψης
του κόσµου και µεθόδους σκέψης, ενός «ανατρεπτικού» άρα βαθύτατα πολιτικού
λόγου, αυτή η προσπάθεια γυναικών µε συνείδηση του φύλου «να κατονοµάσουν από
την αρχή τον κόσµο και τον εαυτό τους κατασκευάζοντας καινούργια πρότυπα και νέους
µύθους, ή ξαναγράφοντας τους παλιούς από γυναικεία σκοπιά, επιχειρώντας µία ριζική
επέµβαση στο σηµασιολογικό σύµπαν που είναι απόλυτα ανδρικό, µ' άλλα λόγια
ζητώντας να µετατρέψουν τον εαυτό τους από αντικείµενα συναλλαγής σε οµιλούντα
υποκείµενα», όπως αναφέρει η Καµπίτογλου, αποτελεί λογοτεχνική πρωτοπορία της
εποχής µας και µπορούµε να διακρίνουµε αναλογικά πολλά κοινά σηµεία µε τη
ρώσικη πρωτοπορία των πρώτων συναρπαστικών χρόνων της επανάστασης και
κυρίως στο βασικό σύνθηµα της «Νέα κοινωνία - Νέα Τέχνη».
►Η γυναικεία πρωτοπορία στη λογοτεχνία αρνείται µια δηµιουργία σιωπηλή
ή ιδιωτική και επιδιώκει µια επαναδιατύπωση από την οπτική του φύλου της σχέσης
µεταξύ πολιτικής και καλλιτεχνικής παραγωγής. Η τέχνη, έτσι και αλλιώς, µοιάζει µε
µια συµφωνία που υπογράφηκε αλλά τίθεται αδιάκοπα υπό συζήτηση. Η τέχνη
εκδηλώνεται σα δυναµική θέληση να προκαλέσει πάντα κι από την αρχή στο
εσωτερικό της ιστορίας —παράγοντας η ίδια της ιστορίας— µια πραγµατική αλλαγή,
αλλαγή της οποίας και θέλει να δώσει ταυτόχρονα τη µαρτυρία. Οι γυναίκες
προσδοκούν αυτή την αλλαγή προς όφελος τους. ∆ιεκδικούν την αλλαγή αυτή και η
λογοτεχνία µε την οµορφιά της αποτελεί προνοµιακό πεδίο αυτής της διεκδίκησης
που µοιάζει επαναστατική µε τον τρόπο της. Και νοµίζω πως θα συµφωνήσουµε µε
τον Καµύ ότι ίσως η οµορφιά δεν µπορεί να κάνει επαναστάσεις, αλλά ότι έρχεται
πάντοτε η µέρα που οι επαναστάσεις τη χρειάζονται.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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ΜΙΑ ΛΟΓΙΑ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ:
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΟΥΤΖΑΝ-ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ1
Μαριέττα Ιωαννίδου
University of Amsterdam
Πολλοί µελετητές της Νεοελληνικής λογοτεχνίας υποστηρίζουν τα τελευταία χρόνια
πως πρέπει να ξαναγραφεί «το πρώτο κεφάλαιο της Νεοελληνικής πεζογραφίας». Και
είναι σαφές πως υπάρχει µεγάλη ανταπόκριση στο αίτηµα αυτό αν κρίνουµε από τις
εκδόσεις που έγιναν στη δεκαετία που µεσολάβησε, µε θέµα ακριβώς τις αρχές της
πεζογραφίας του ελληνικού κράτους.2 Παράλληλα παρατηρείται και ένας πυρετός
επαναδηµοσίευσης ανέκδοτων ή ξεχασµένων έργων, κατάσταση που δικαιολογεί αυτό
που είπε ένας κορυφαίος µακαρίτης φιλόλογος πως “όποια πέτρα κι αν σηκώσει ακόµα
και σήµερα ένας νεοελληνιστής, […] θα βρει έδαφος παρθένο ή πάντως ανεξάντλητο,
γόνιµο είτε πλούσιο σε κοιτάσµατα»3 για να δουλέψει”.
∆ε θα φανεί φυσικά παράξενο το γεγονός ότι παρόλο αυτό το έντονο ενδιαφέρον για
την παλαιότερη λογοτεχνική παραγωγή, τα ευρήµατα σχετικά µε τη συµµετοχή γυναικών
είναι φτωχά. ∆ε γινόταν να είναι διαφορετικά σε µια εποχή που η εκπαίδευση και ο
δηµόσιος χώρος ήταν απαγορευµένα για τη γυναίκα κι εποµένως “η γράφουσα” [ο τίτλος
συγγραφέας τον 19ο αιώνα ήταν αποκλειστικά προνόµιο των αντρών] κι ακόµα
περισσότερο όποια αποφάσιζε να δηµοσιεύσει τα γραπτά της, τοποθετούσε τον εαυτό της
αντιµέτωπο µε την κοινωνία, που θεωρούσε τη συγγραφή ασυµβίβαστη µε τη γυναικεία
1

Μεγάλα τµήµατα του κειµένου αποτελούν µέρος της ανακοίνωσής µου στο Β’ Συνέδριο Νεοελληνικών
Σπουδών στο Ρέθυµνο, τον Μάιο του 2002. Επίσης, δηµοσιευµένο το 2003 στο Φιλολογική Πρωτοχρονιά,
τευχ. 60, Αθήνα, σ. 297-301.
2
Αναφέρω ενδεικτικά τα βιβλία του Απόστολου Σαχίνη Θεωρία και άγνωστη ιστορία του µυθιστορήµατος
στην Ελλάδα 1760-1870, (1992), Παν. Μουλά Ρήξεις και συνέχειες, µελέτες για τον 19ο αιώνα (1993) ,
Νάσου Βαγενά Η ειρωνική γλώσσα (1994), Παντελή Βουτουρή Ως εις καθρέπτην…Προτάσεις και
υποθέσεις για την ελληνική πεζογραφία του 19ου αιώνα (1995) και του Tonnet Ιστορία του ελληνικού
µυθιστορήµατος, η ελληνική µετάφραση του οποίου κυκλοφόρησε πέρσι. Στη δεκαετία του ‘90
κυκλοφόρησαν και οι τόµοι της σειράς των εκδόσεων Σοκόλη µε τίτλο Η παλαιότερη Πεζογραφία µας
καθώς και ο κατάλογος αυτοτελώς εκδιδοµένων διηγηµάτων και µυθιστορηµάτων της περιόδου 1830-1880
που περιλαµβάνεται στο βιβλίο της Σοφίας Ντενίση Το ελληνικό ιστορικό µυθιστόρηµα και ο Σερ Walter
Scott (1994). Ο κατάλογος αυτός βασίζεται αλλά και συµπληρώνει τη γνωστή βιβλιογραφία των ΓκίνηΜέξα (1830-1863) και τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του ΕΛΙΑ για την περίοδο 1864-1900.
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υπόσταση. Αυτό όµως που παραξενεύει είναι το γεγονός ότι οι µελετητές, εκτός από δυοτρεις γυναίκες, δε φαίνεται να ενδιαφέρονται για τις ελάχιστες έστω γυναικείες φωνές
που είχαν το θάρρος να υψωθούν δηµοσίως.4 Το ίδιο ισχύει και για τη λογοτεχνική
παραγωγή µέχρι την καµπή του 19ου προς τον 20ό αιώνα: ενώ ο αριθµός των
γραφουσών είχε την εποχή εκείνη αυξηθεί σηµαντικά , οι αναφορές σ΄ αυτές και στο
έργο τους είναι ελάχιστες.5
Η ενασχόληση της ελληνίδας µε τη λογοτεχνία χρονολογείται κυρίως από τα τέλη του
18ου αιώνα, οπότε εµφανίζονται τα πρώτα ποιήµατα γραµµένα από Φαναριώτισσες.
Αντίθετα προς τις άλλες ελληνίδες που ζουν µέσα στην αµάθεια και την αποµόνωση, οι
Φαναριώτισσες µορφώνονται, γράφουν ποιήµατα και επιστολές και µεταφράζουν
αρχαίους έλληνες και ξένους συγγραφείς. Αρχίζουν να διατυπώνουν γνώµες για την
παιδεία και τη γλώσσα 6 και τα σπίτια τους µετατρέπονται σε φιλολογικά κέντρα.
Από τις αρχές του 19ου αιώνα σηµειώνεται κάποια βελτίωση της θέσης της ελληνίδας,
µε πρώτη εκδήλωση τη µόρφωση και την εκπαίδευση των κοριτσιών. Από την τρίτη
δεκαετία του 19ου αιώνα αρχίζουν να ιδρύονται τα πρώτα Παρθεναγωγεία που έχουν ως
σκοπό τη γενική µόρφωση της οικοδέσποινας και την επαγγελµατική µόρφωση της
δασκάλας. Ο σκοπός αυτός θα παραµείνει και ο µοναδικός για όλον τον 19ο αιώνα.
Η γυναικεία εκπαίδευση, όσο κι αν ήταν µέτρια και διακοσµητική, αποτέλεσε νοµίζω
το πρώτο ‘άνοιγµα΄ µέσα από το οποίο οι γυναίκες του 19ου αιώνα µπόρεσαν να
3

Σαββίδης: 185.
Στον κατάλογο της Ντενίση, στο βιβλίο της Το ελληνικό ιστορικό µυθιστόρηµα και ο Sir Walter Scott
(1994), συναντούµε τρεις γυναικείες συµµετοχές στο χώρο της πεζογραφίας: πρόκειται για τις Μαρία
Μηχανίδου, (1875), Ελλάδα-Ρεγγίνα Βαλσαµάκη και Αιµιλία Βελιανίτου (1880). Για τις δύο τελευταίες δε
γίνεται νύξη πουθενά αλλού, ενώ για τη Μηχανίδου, την πρώτη ελληνίδα µυθιστοριογράφο, υπάρχουν
άρθρα της Σοφίας Ντενίση, η οποία και την “ανακάλυψε”.
4

5

Θα πρέπει εδώ να αναφερθώ στην πρώτη Ιστορία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας (1921) του D.C.
Hesseling, καθηγητή στο πανεπιστήµιο του Λέυδεν, η οποία αποτελεί εξαίρεση: αναφέρονται σ’ αυτήν δύο
γυναίκες συγγραφείς του τέλους του 19ου αιώνα (Κ. Παρρέν και Αλ. Παπαδοπούλου), ενώ οι µετέπειτα
ιστορικοί της λογοτεχνίας τις αγνοούν παντελώς {ο Πολίτης και ο Βίττι π.χ. δεν αναφέρουν ούτε µία}· κι
ένα παράδειγµα από τη δική µου έρευνα: σε καµιά από τις σηµαντικές µελέτες που ανάφερα παραπάνω,
ούτε και στις Ιστορίες της Λογοτεχνίας [µε εξαίρεση την Ιστορία του Κορδάτου (1983) και την πεντάτοµη
Ελληνική Πεζογραφία του Περάνθη (1966-68), ο ∆΄ τόµος της οποίας περιέχει κεφάλαιο µε τίτλο
“Γυναικεία Λογοτεχνία”] δεν υπάρχει η Ευγενία Ζωγράφου (1878-1963), στο έργο της οποίας αναφέροµαι
στη διδακτορική µου διατριβή.
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Στη σάτιρα του Ιακ. Ρίζου Νερουλού τα Κορακιστικά (1813), γίνεται αναφορά στο ρόλο των γυναικών
στις γλωσσικές διενέξεις και στο θρίαµβο των Φαναριωτισσών εναντίον του Κοραή.
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διακρίνουν έστω και θολά κάποια δυνατότητα µεταβολής της κοινωνικής τους θέσης και
οι λίγες πόρτες από τις οποίες µπόρεσαν για πρώτη φορά να εισχωρήσουν στον
απαγορευµένο ανδρικό κόσµο ανοίχτηκαν γι’ αυτές ακριβώς χάρη στην εκπαίδευση.
Θα αναφέρω ενδεικτικά δύο γυναίκες της εποχής αυτής ως ένδειξη των δυνατοτήτων
που πρόσφερε σε ελάχιστες έστω γυναίκες η εκπαίδευση. Πρόκειται για την Καλλιόπη
Παπαλεξοπούλου (1809-1898) και την Ελένη Μπούκουρη-Αλταµούρα (1821-1900), που
έγινε πρόσφατα γνωστή χάρη στο µυθιστόρηµα-βιογραφία της Ρέας Γαλανάκη Η Ελένη ή
ο Κανένας (1998). Και οι δύο, χάρη στη σοβαρή παιδεία τους, ξέφυγαν ως ένα βαθµό
από τη µοίρα των σύγχρονών τους γυναικών και κέρδισαν όχι βέβαια εξουσίες,
τουλάχιστον όµως µια αναµφισβήτητη κοινωνική αναγνώριση. Η Παπαλεξοπούλου είναι
η µόνη γυναίκα της πρώτης περιόδου της Ανεξαρτησίας που απέκτησε δηµόσιο κύρος
εξαιτίας της πολιτικής της δράσης, και η Αλταµούρα η πρώτη ελληνίδα ζωγράφος που
έκανε σπουδές σε ιταλική Σχολή Καλών Τεχνών µεταµφιεσµένη σε άντρα.
Στα χρόνια πριν τον Αγώνα για την Ανεξαρτησία υπήρχαν περίπου οκτώ λόγιες γυναίκες
που δηµοσίευσαν λογοτεχνικά έργα, δοκίµια και µεταφράσεις στην περίοδο µεταξύ το
1816 και 1832 οι περισσότερες Φαναριώτισσες, µια-δυο από τις Παραδουνάβιες
Ηγεµονίες. Οι γυναίκες αυτές µπορεί να έλαβαν µέρος στην πνευµατική κίνηση του
∆ιαφωτισµού, παρέµειναν όµως αφανείς στη σκιά της ανδροκρατούµενης κοινωνίας κι
αναγκάστηκαν να τελικά να περιοριστούν στον παραδοσιακό τους ρόλο και να
βυθιστούν στη σιωπή του φύλου τους.7
∆ύο περιπτώσεις διανοούµενων γυναικών της εποχής του ∆ιαφωτισµού είναι πιο
γνωστές αφού τα τελευταία χρόνια ανασύρθηκαν από τη λησµονιά. Πρόκειται για δύο
νησιώτισσες, την Ευανθία Καΐρη (1799-1866), που θεωρείται ως η πρώτη διανοούµενη
ελληνίδα, και τη συνοµήλική της, Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου που ενστερνίστηκε
τα ανθρωπιστικά ιδανικά του ∆ιαφωτισµού σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα και την
ισότητα, συµπεριλαµβανοµένης της ισότητας των φύλων.
Θα αναφερθώ εδώ στη δεύτερη, που γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το1801 και πέθανε µόλις
τριάντα ενός ετών, το 1832. Στοιχεία για τη ζωή της αντλούµε από την Αυτοβιογραφία
της, αποσπάσµατα της οποίας δηµοσίευσε ο γιος της, πενήντα χρόνια µετά το θάνατό
7

Ξηραδάκη (1971): 29-149.
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της.8 Το έργο αυτό ο Πασχάλης Κιτροµηλίδης το χαρακτηρίζει ως “το πιο σηµαντικό
αυτοβιογραφικό κείµενο της ελληνικής λογοτεχνίας του 19ου αιώνα” κι επισηµαίνει ότι
η έντονα ανεξάρτητη, φιλελεύθερη φωνή της συγγραφέως «άρθρωσε για πρώτη φορά και
µε πρωτοφανή για τον ελληνικό κόσµο δύναµη, το δικαίωµα της γυναίκας να είναι µέλος
της ανθρώπινης φυλής».9. Η Μαρτινέγκου αναφέρεται σήµερα, όλο και πιο συχνά, ως
πρόδροµος του φεµινιστικού λόγου στη Ελλάδα, ως η τραγική περίπτωση µιας
χαρισµατικής γυναίκας που βίωσε παραδειγµατικά τον αποκλεισµό των οµοφύλων της
από την επίσηµη Ιστορία και τον περιορισµό τους απλά στην αφήγηση της ιστορίας των
στερηµένων προσωπικών τους εµπειριών.
Επαναστατώντας ενάντια στον παραδοσιακό ρόλο της γυναίκας, λαχταρώντας τη
χειραφέτηση της γυναικείας προσωπικότητας, τολµώντας να εισχωρήσει σε διανοητικές
προσπάθειες πέρα από τις προκαθορισµένες για το φύλο της – εκτός από µεταφράσεις
και θεατρικά έγραψε και διάφορα δοκίµια – έκανε σαφώς ορατό έναν εναλλακτικό
προορισµό για τη γυναίκα. Η επανάστασή της συγκρουόταν µετωπικά µε τους θεσµούς
της πατριαρχικής κουλτούρας που τελικά την συνέθλιψαν. Μετά την αποτυχηµένη
προσπάθεια φυγής αποδέχτηκε τη µοίρα της και τον προορισµό της ως γυναίκα:
παντρεύτηκε τον άνδρα που της βρήκε ο πατέρας της και ένα χρόνο αργότερα πέθανε
µόλις έφερε στον κόσµο το παιδί της, χωρίς να προλάβει να συµπληρώσει την
Αυτοβιογραφία της ή να δει κάποιο από τα γραπτά της να δηµοσιεύεται…
Ας εστιάσουµε τώρα την προσοχή µας σ’ ένα θεατρικό έργο της Μαρτινέγκου που
ανακάλυψε και δηµοσίευσε ο Φαίδων Μπουµπουλίδης το 1965, το µοναδικό ακέραιο
που διασώθηκε, µαζί µε µερικά ποιήµατά της και ορισµένα άλλα αποσπάσµατα, από το
σεισµό και την πυρκαγιά που κατέστρεψαν τη Ζάκυνθο το 1953. Πρόκειται για την
κωµωδία Φιλάργυρος, γραµµένη το 1823 ή αρχές του 1824, έργο που παρέµεινε δηλαδή
άγνωστο για περισσότερα από 140 χρόνια Το έργο αυτό είναι σηµαντικό όχι µόνον ως
δείγµα γυναικείας γραφής – κάτι πολύ σπάνιο για την εποχή εκείνη στην Ευρώπη
ολόκληρη – αλλά και ως σπάνια περίπτωση θεατρικού που δεν ανήκει στο σύνηθες την
εποχή εκείνη είδος που ονοµάζεται ιστορική τραγωδία.
8

Την Αυτοβιογραφία της Μαρτινέγκου επαναδηµοσίευσε ο Κ. Πορφύρης το 1956 (2η έκδοση το 1983) και
ο Β. Αθανασόπουλος το 1997.
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Η Ελισάβετ φαίνεται πως είχε ιδιαίτερη κλίση στο δράµα αφού, όπως παρατηρούµε στον
πίνακα που συνέταξε ο γιος της, έγραψε συνολικά οκτώ στα ελληνικά και δεκατέσσερα
στα ιταλικά Ο πίνακας µάλλον δεν είναι πλήρης επειδή ο διασωθείς Φιλάργυρος δεν
αναφέρεται σ’ αυτόν ενώ µαρτυρείται από την ίδια τη συγγραφέα στην Αυτοβιογραφία
της. Το έργο παρουσιάζει τεχνικές αδυναµίες, όπως παρατηρεί στη σχετική µελέτη της η
Τώνια Μαυράκη, υπερτερεί όµως σίγουρα στη µετάδοση γνήσιων συναισθηµάτων.10 Η
Μαρτινέγκου γνώριζε την οµώνυµη κωµωδία του Μολιέρου, L’ Avare, στο δικό της έργο
όµως διαπιστώνουµε ότι περισσότερο από τη διακωµώδηση του ελαττώµατος της
φιλαργυρίας, ενδιαφέρεται να ζωντανέψει προβλήµατα των οικογενειακών σχέσεων, να
περιγράψει τη ζωή των καταπιεσµένων γυναικών και των παιδιών, τα οποία δεν
αποκτούν σωστή αγωγή εξαιτίας της αµέλειας του πατέρα τους. Ο κωµικός τόνος µάλλον
απουσιάζει, το έργο είναι περισσότερο σοβαρό δράµα παρά κωµωδία. Κυριαρχούν η
αισθηµατικότητα και η συγκίνηση, στοιχεία που είχαν κάνει την εµφάνισή τους στην
κωµωδία τον 18 αιώνα στο πλαίσιο του ∆ιαφωτισµού.
Όπως παρατηρεί ο Αθανασόπουλος στην Εισαγωγή του στην έκδοση της
Αυτοβιογραφίας, «[…] το γράψιµο θεατρικών έργων είναι το µοναχικό παιχνίδι που η
Ελισάβετ παίζει κλεισµένη στο δωµάτιό της: µε το παιχνίδι αυτό δεν µιλά µόνο µε
ανθρώπους, δεν συγκινείται µόνο από υψηλές ιδέες και ιδανικά, αλλά και διασκεδάζει».11
Έτσι η κλεισµένη στον πύργο της αρχοντοπούλα ικανοποιεί την ανάγκη της για
επικοινωνία και διάλογο µε άλλους ανθρώπους.
Ας δούµε εν συντοµία την υπόθεση του Φιλάργυρου: Ο Ζακυνθινός άρχοντας Σέληµος,
σύζυγος της Μέλουσας και πατέρας του Λεκάου, είναι τροµερά φιλάργυρος και
συµπεριφέρεται µε σκληρότητα όχι µόνον στους υπηρέτες του, αλλά και στη σύζυγο και
στο γιο του, από τους οποίους στερεί όλα τα αγαθά. Η βάναυση συµπεριφορά του γίνεται
αφορµή ώστε ο γιος του Λέκαος, δυσαρεστηµένος από τη στάση του πατέρα του, να
αποφασίσει κατόπιν συµβουλής του Νιζήθου, ενός ξένου που είχε εγκατασταθεί στο
νησί, να αρπάξει τους θησαυρούς του φιλάργυρου πατέρα του και να φύγει στο
εξωτερικό. Ο Λέκαος δίνει προκαταβολή στον καπετάνιο του πλοίου µε το οποίο θα
ταξιδέψει χρήµατα τα οποία πήρε από κάποιον οφειλέτη του πατέρα του. Ο τελευταίος
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Μαυράκη:72.
Ε. Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία, εισαγωγή-επιµέλεια: Β. Αθανασόπουλος, Αθήνα 1997, σ. 63.
5

όµως πληροφορείται το γεγονός και οργισµένος παραδίδει τον γιο του στην αστυνοµία,
παρά τις ικεσίες της δυστυχισµένης συζύγου του. Τελικά ο Λέκαος βγαίνει από τη
φυλακή, αλλά λεει ψέµατα στον πατέρα του, ότι τα χρήµατα τα έδωσε σ’ έναν ράφτη για
να του κάνει καινούρια ενδυµασία. Ενώ ο Σέληµος ψάχνει να βρει τον ανύπαρκτο ράφτη,
ο Λέκαος και ο φίλος του Νίζηθος κλέβουν την περιουσία του φιλάργυρου και η
Μέλουσα, πικραµένη από την σκληρή συµπεριφορά του συζύγου της και τις κακές
πράξεις του γιου τους, αποφασίζει να εγκαταλείψει την οικογενειακή εστία.
Ο Σέληµος πληροφορείται ότι η σύζυγός του κλείστηκε σε µοναστήρι και του ζητάει να
της επιστρέψει την προίκα της, κι ότι ο γιος του αναχώρησε µε πλοίο προς άγνωστη
κατεύθυνση. Αµέσως µετά αντιλαµβάνεται την κλοπή των χρηµάτων του.
Φτωχός πια, γέρος και χωρίς κανένα δικό του, συνειδητοποιεί ότι θα πρέπει να γίνει
ζητιάνος για να ζήσει, αλλά ότι ούτε κι αυτό θα τον σώσει, δεδοµένου ότι ο ίδιος σ΄ όλη
του τη ζωή ουδέποτε ελέησε ή λυπήθηκε φτωχό.
Η συγγραφέας δε χάνει την ευκαιρία να µας θυµίσει ότι τα γεγονότα διαδραµατίζονται
στη Ζάκυνθο µε τοπωνύµια του νησιού, λαϊκές εκφράσεις και τοπικές συνήθειες. Η
γλώσσα είναι η απλή γλώσσα του λαού διανθισµένη µε πολλές ιδιωµατικές λέξεις.
Έχοντας κανείς υπόψη την Αυτοβιογραφία της Μαρτινέγκου αντιλαµβάνεται εύκολα ότι
τα πρόσωπα του έργου είναι η ενσάρκωση του ονείρου της συγγραφέως και της ζωής που
η ίδια επιθυµούσε να ζήσει. Όλοι οι ήρωες διαγράφονται µε χαρακτηριστική δύναµη: ο
φιλάργυρος πατέρας, ο χωρικός που µετά την κατάλυση της παντοδυναµίας των
αρχόντων της Ζακύνθου, διεκδικεί τα δικαιώµατά του, οι δούλοι, και κυρίως η
πρωταγωνίστρια, η Μέλουσα.
“Η Μαρτινέγκου, στο πρόσωπο της Μέλουσας, στιγµατίζει την καταπίεση της
γυναίκας από το δυνάστη σύζυγο και περιγράφει την άχαρη ζωή του σπιτιού µε µια
διάθεση απόδοσης δικαιοσύνης στα καταπιεσµένα µέλη της οικογένειας. Τολµά να
αµφισβητήσει την εξουσία του, όπως και την υποχρέωση των υπόλοιπων µελών της
οικογένειας να σέβονται τον πατέρα, εάν ο ίδιος δεν αξίζει το σεβασµό τους. Η Μέλουσα
είναι πικραµένη από τον άντρα της και τη ζωή της, αλλά αποφασίζει να µην υποκύψει
στη µοίρα της: φεύγει από το σπίτι και ζητά από το σύζυγο να της δώσει πίσω την
περιουσία της. Κι ο γιος αµφισβητεί τον πατέρα του και η µητέρα του τον δικαιολογεί.
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Όταν ο Λέκαος φεύγει παίρνοντας το θησαυρό του πατέρα του, δεν δείχνει το παραµικρό
ίχνος τύψης ή µετάνοιας για την πράξη του”. Η Μέλουσα κλείνεται σε µοναστήρι,
απαρνείται δηλαδή τα συζυγικά και µητρικά της καθήκοντα, κι αυτό παρουσιάζεται ως
πράξη απελευθέρωσης της γυναίκας από την καταπίεση της οικογένειας. Με λίγα λόγια,
η νεαρή συγγραφέας φαίνεται να υπερασπίζεται τα δικαιώµατα της απόλυτης
προσωπικής ελευθερίας της γυναίκας, κάτι πολύ τολµηρό ακόµα και για την εποχή του
∆ιαφωτισµού!
Εάν το έργο αυτό είχε ανέβει στη σκηνή θα προκαλούσε σίγουρα τα ήθη της ζακυνθινής
κοινωνίας της εποχής εκείνης, όπως παρατηρεί η Μαυράκη. Ας µη ξεχνούµε ότι όταν στα
τέλη του 19ου αιώνα η Νόρα στο Κουκλόσπιτο του Ίψεν εγκαταλείπει το σπίτι της,
προκάλεσε παγκόσµιο σκάνδαλο.
Τολµηρές θεµατικές επιλογές λοιπόν παρατηρούµε στο έργο αυτό της Μαρτινέγκου,
που συνδέονται άµεσα µε την προσωπική ζωή της: Όπως διαβάζουµε στην
Αυτοβιογραφία της, απογοητευµένη από τη ζωή της µέσα στο αυταρχικό πατριαρχικό
περιβάλλον παίρνει την απόφαση να µη παντρευτεί, για να µη γίνει µια ακόµη
δυστυχισµένη γυναίκα, αλλά να κλειστεί σε µοναστήρι, πιστεύοντας ότι εκεί θα βρει τη
µεγαλύτερη δυνατή ελευθερία για µια γυναίκα της τάξης της. Η απόφασή της δε θα
πραγµατοποιηθεί γιατί θα την εµποδίσουν ο πατέρας και ο θείος της, είναι φανερό όµως
ότι οι σκέψεις της και τα συναισθήµατά της αντανακλώνται στο έργο της. Η
συναισθηµατική ταύτιση της συγγραφέως µε την ηρωίδα πιθανόν να δικαιολογεί και την
απρόσµενη κατάληξη του έργου: η Μέλουσα εγκαταλείπει το σπίτι της για να πάει στο
µοναστήρι, όπως επιθυµούσε να κάνει και η Ελισάβετ κι όπως τόλµησε µία φορά να
επιχειρήσει µε την αποτυχηµένη φυγή της από το αρχοντικό της…
Η Τώνια Μαυράκη κάνει µια ενδιαφέρουσα σύγκριση του Φιλάργυρου µε τον
Βασιλικό του Μάτεση, γραµµένο επίσης στα Επτάνησα, επτά χρόνια αργότερα (1829-30),
που θεωρείται έργο-σταθµός, αφετηρία για την εµφάνιση του κοινωνικού δράµατος στην
Ελλάδα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλοί κριτικοί υποστήριξαν πως ο Μάτεσης,
γράφοντας το έργο αυτό και δηµιουργώντας την ηρωίδα του, τη Γαρουφαλιά, είχε υπόψη
του τη δραµατική ιστορία της Ελισάβετ. Γεγονός πάντως είναι ότι υπάρχουν πολλές
οµοιότητες ανάµεσα στα δύο έργα, αλλά όπως παρατηρεί η Μαυράκη «η τόλµη της
Μαρτινέγκου ξεπερνάει αυτή του Μάτεση: δε διστάζει να τοποθετήσει τη δράση του
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έργου της στο σύγχρονό της κόσµο, ενώ ο Μάτεσης πριν από 120 χρόνια, στα 1712
[…]».

12

Όσο για την πρωταγωνίστρια, τη Γαρουφαλιά, αυτή αντίθετα από τη Μέλουσα

της Μαρτινέγκου, υποτάσσεται τελικά στη θέληση του πατέρα της και δεν αµφισβητεί το
θεσµό του γάµου και της οικογένειας.
Η Ελισάβετ δεν αξιώθηκε να δει τα έργα της τυπωµένα κι ούτε δοκίµασε τη χαρά της
Καΐρη να δει θεατρικό της να ανεβαίνει στη σκηνή. Παρόλα αυτά, ο Φιλάργυρος µπορεί
να θεωρηθεί ότι αποτελεί, ως λογοτεχνικό κείµενο, ενδιαφέρουσα συµβολή στην ιστορία
του νεοελληνικού θεάτρου των πρώτων χρόνων του 19ου αιώνα.
Aναφέρθηκα στις ελάχιστες πρωτοπόρες γυναικείες φωνές της εποχής πριν και κατά τη
διάρκεια του Αγώνα για την ανεξαρτησία της Ελλάδας, και πιο διεξοδικά σε µία –
µάλλον την πιο γνωστή – από αυτές: την Επτανήσια Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου,
κλεισµένη ανάµεσα στους ψηλούς τοίχους του αρχοντικού της. Πρόκειται για µια
εξαιρετική περίπτωση λόγιας ελληνίδας κατά την εποχή του ∆ιαφωτισµού, µε
προοδευτικές για την εποχή της ιδέες, που εξέφρασε µε τα γραπτά της για πρώτη φορά
και µε απαράµιλλη δύναµη, την αξίωση να γίνει και η γυναίκα µέλος της «ανθρώπινης
εταιρίας». Πιστεύω πως δικαιούται, έστω και µε τόση καθυστέρηση, µια ξεχωριστή θέση
στην Ιστορία της παλαιότερης Νεοελληνικής Πεζογραφίας.
Μαριέττα Ιωαννίδου
University of Amsterdam
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
-

Βαρίκα Ε., Η εξέγερση των Κυριών. Η γένεση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην
Ελλάδα 1833-1907, Αθήνα 1987.

-

Γαλανάκη Ρ., Η Ελένη ή ο Κανένας, Αθήνα 1998.

-

Ιωαννίδου Μ., Γράφουσες ελληνίδες τον 19ο - αρχές του 20ού αιώνα. Η περίπτωση της
Ευγενίας Ζωγράφου, Groningen 2001.
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Μαυράκη: 72.
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-

Kitromilides P, The Enlightenment and Womanhood: Cultural change and the politics
of exclusion”, Journal of Modern Greek Studies 1 (1983): 39-61.

-

Μαυράκη Τ., “Ο Φιλάργυρος της Ε. Μουτζάν-Μαρτινέγκου: ένα γυναικείο θεατρικό
έργο στο σταυροδρόµι του ∆ιαφωτισµού και του Ροµαντισµού”, Μαντατοφόρος 3940 (1995): 61-76.

-

Μουτζάν-Μαρτινέγκου Ε., Αυτοβιογραφία, επανέκδοση Πορφύρη Κ., Αθήνα 1956
και Αθανασόπουλου Β., Αθήνα 1997.
-------------------------------, Εισαγωγή και έκδοση Φ.Κ. Μπουµπουλίδης, Αθήνα 1965.

-

Ξηραδάκη Κ., Φαναριώτισσες, Αθήνα 1971.
-------------- , Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου. Η γυναίκα που κλόνισε τον θρόνο του
Όθωνα, Αθήνα 1998.

- Πασχάλης ∆.Π., Ευανθία Καΐρη 1799-1866, Αθήνα 1929.
- Σαββίδης Γ.Π., Τράπεζα Πνευµατική, Αθήνα 1994.
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ΜΙΑ ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΜΑΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ(1878-1963)*
Μαριέττα Ιωαννίδου

Οι αστυφύλακες, οι οποίοι είχον ταχθεί χθες παρά την είσοδον του θεά
τρου των «Ποικιλιών», εκραύγαζον διαρκώς: Ένας ένας. κύριοι! Ένας. ένας!
Δεν είναι δυνατόν να μπείτε όλοι μαζί!
Τοιαύτην πραγματικώς εφαίνετο έχων διάθεσιν ο κόσμος, ο κόσμος, ο
συρρέων και κατακλύζων τη στοάν του θεάτρου, να εισέλθει όλος διαμιάς, με
δίψαν, με ανυπομονησίαν να ίδη το νέον «περίεργον φαινόμενον» το οποίον
προανήγγειλαν τα προγράμματα - εν δράμα γραφέν υπό κόρης νεαράς και
ωραίας.
Από της ενάτης η αίθουσα ήτο πλήρης και θορυβώδης.[...]
Επί τέλους αίρεται η αυλαία. Προσοχή και ενδιαφέρον, και εφ' όσον εκτυ
λίσσεται το δράμα, το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός κορυφούται. Οι ηθοποι
οί καλούνται επί της σκηνής επανειλημμένως, ήδη δε από της δευτέρας πράξε
ως εμφανίζεται, χειραγωγούμενη υπό της κ. Παρασκευοπούλου και η συγγρα
φεύς, κομψή, χαρίεσσα, μετά προφανούς συγκινήσεως χαιρετώσα τους χειροκροτούντας θαυμαστάς της. Διότι -είναι περιττόν να είπωμεν-, ευθύς εξ αρχής,
η δεσποινίς Ζωγράφου απέκτησε θαυμαστάς, και μάλιστα ενθουσιώδεις. Αυτοί
την απεθέωσαν εις το τέλος. Την εκάλεσαν επί της σκηνής πολλάκις, μετά χα
ράς δε την είδον στεφανουμένην διά στεφάνου εξ ανθέων, απτού πλέον δείγμα
τος της όλης επιτυχίας. Και ο κόσμος απήλθε καταγοητευμένος.
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To απόσπασμα που παρέθεσα προέρχεται από άρθρο της Εστίας της 3ης
Μαΐου 1894, χάρη στο οποίο πληροφορήθηκα, πριν από μερικά χρόνια, την
ύπαρξη της θεατρικής συγγραφέως, πεζογράφου και δημοσιογράφου Ευγε
νίας Ζωγράφου, που γεννήθηκε στο Ναύπλιο το 1878 και πέθανε στην Αθή
να στις 2 Ιουλίου 1963.
Μετά το πέρας των πανεπιστημιακών σπουδών μου, οι γνώσεις μου σχε
τικά με τις Ελληνίδες συγγραφείς του 19ου αιώνα και των πρώτων δεκαε
τιών του 20ού περιορίζονταν σε τρία μόνον ονόματα: την Πηνελόπη Δέλτα.
τη Γαλάτεια Καζαντζάκη και την Καλλιρρόη Παρρέν, της οποίας το «Λύκειο

* Ανακοίνωση στην Η" Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (Μάρ
τιος 1997. Θεσσαλονίκη).

Ελληνίδων» είχα επισκεφτεί κάποτε τυχαία την Αθήνα. Στη διάλεξη που
παρακολούθησα εκεί, η ομιλήτρια αναφέρθηκε και στα πεζά της Παρρέν.
όταν όμως την επομένη αναζήτησα τα έργα της στη βιβλιοθήκη που στεγά
ζεται στο ίδιο κτίριο, πληροφορήθηκα πως δεν υπήρχε εκεί ούτε ένα αντίτυ
πο κι ότι έπρεπε να ψάξω στους τόμους της Εφημερίδος των Κυριών, όπου
πρωτοδημοσιεύτηκαν σε συνέχειες. Περιττό μάλλον να προσθέσω ότι από
τη σειρά των τόμων έλειπαν τουλάχιστον οι μισοί και απ αυτούς πάλι ένα
σωρό σελίδες είχαν κάνει φτερά.
Το γεγονός αυτό πάντως μου κίνησε την περιέργεια σχετικά με τις «γρά
φουσες» του περασμένου αιώνα και την τύχη τους, περιέργεια που εξελί
χθηκε σε επιστημονικό ενδιαφέρον. Ένα ενδιαφέρον συναρπαστικό, αλλά
και απίστευτα χρονοβόρο, ιδιαίτερα για τον Νεοελληνιστή που ζει στην άλ
λη άκρη της Ευρώπης και στις μέρες που καταφέρνει να βρεθεί στην Ελλά
δα για τον σκοπό αυτό αντιμετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα της λει
τουργίας βιβλιοθηκών και αρχείων, προπάντων όταν έχει την ατυχία να εν
διαφέρεται για προπολεμικό υλικό...
Είχα διαβάσει κάπου ότι «η ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, έτσι
όπως την έγραψαν οι ιστορικοί της εποχής, κατάντησε να μοιάζει με τις μο
νές του Αγίου Όρους όπου θηλυκό κανενός είδους δεν εισχωρεί». Θαρρώ ότι
το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για τις Ιστορίες της Ελληνικής Λογο
τεχνίας, όσον αφορά τον 19ο αιώνα: ονόματα γυναικών απουσιάζουν εντε
λώς ή αναφέρονται μόνον ένα-δύο. χωρίς άλλα στοιχεία. Σε δυο-τρεις περι
πτώσεις Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, του Γιάννη Κορδάτου
(1962) και του Νίκου Παππά (1973) για παράδειγμα, οι συγγραφείς τους
αφιερώνουν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στις «Ελληνίδες στη Λογοτεχνία», δη
μιουργώντας έτσι μια ξεχωριστή κατηγορία ποιητών και πεζογράφων με μο
ναδικό κοινό χαρακτηριστικό το φύλο τους. Ίσως κιόλας να ήθελαν με τον
τρόπο αυτό να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην περίφημη écriture
feminine. Όπως και να ναι βέβαια, ακόμα και η περιθωριοποίηση είναι προ
τιμότερη από την αποσιώπηση...
Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια στροφή του εν
διαφέροντος πολλών Νεοελληνιστών προς τις αρχές της πεζογραφίας μας.
Μέσα στη γενική αυτή κίνηση και χάρη στις έρευνες που γίνονται στα πλαί
σια των «gender studies» (ο όρος αντικατέστησε τον αμφιλεγόμενο «women
studies») ευνοήθηκαν και μερικές γυναίκες: Η ήδη αρκετά γνωστή Καλλιρ
ρόη Παρρέν, αλλά και η Ευανθία Καίρη, η συγγραφέας του πρώτου νεοελλη
νικού δράματος γραμμένου από γυναίκα (Νικήρατος, 1826), η ζωγράφος
Ελένη Μπούκουρη-Αλταμούρα (1821-1900) και η άγνωστη, τραγική περί
πτωση της Ελισσάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου έγιναν μέχρι και αντικείμενο
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, αφιερωμάτων σε εφημερίδες.
άρθρων, διαλέξεων και μεταφράσεων (Η Αυτοβιογραφία της Μαρτινέγκου
μεταφράστηκε όχι μόνο στα αγγλικά μα και στα ολλανδικά!)1. Μια διδακτό-

ρική διατριβή ανέσυρε από τη λησμονιά το έργο μιας σπουδαίας Κωνσταντινοπολίτισσας διηγηματογράφου, της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου,· και μια
θεατρική παράσταση ενός πειραματικού θιάσου στην Αθήνα «ανέβασε» ένα
έργο μιας εντελώς άγνωστης συγγραφέως, της Μαρίας Μηχανίδου.3
Ίσως να υπάρχουν και μερικές άλλες περιπτώσεις που μου διαφεύγουν,
αλλά οπωσδήποτε πρόκειται για σποραδικές προσπάθειες που σηματοδο
τούν όμως μια καλή αρχή. Υπάρχει πλήθος ακόμα υλικού που παραμένει
άγνωστο και ανεκμετάλλευτο: ποιήματα, διηγήματα, θεατρικά βρίσκονται
σκόρπια σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. Στα «αζήτητα» υπάρχουν και
περιοδικά της Κο)νσταντινούπολης και της Αθήνας, που εκδίδονταν από γυ
ναίκες και περιέχουν πολύτιμο υλικό όχι μόνο για τον μακρύ και επίπονο
αγώνα της Ελληνίδας για χειραφέτηση, αλλά και για την προσφορά της στη
λογοτεχνική παραγωγή της Νεότερης Ελλάδας.
Ας εστιάσουμε όμως την προσοχή μας στην Ευγενία Ζωγράφου που
αποτελεί το αντικείμενο της διδακτορικής μου διατριβής και αυτού του άρ
θρου. Σε αρκετούς ίσως γνωστή ως δημοσιογράφος -διευθύντρια του περιο
δικού Ελληνική Επιθεώρηση (1907-1942)'1 - με διευθυντή σύνταξης από το
1920, από την ίδρυση της «Καλλιτεχνικής Συντροφιάς» και μετά δηλαδή,
τον Άγγελο Δόξα. η λογοτεχνική της δραστηριότητα όμως παραμένει ξεχα
σμένη και άγνωστη.
Ποια ήταν λοιπόν αυτή η τόσο ξεχωριστή για την εποχή της Αναπλιώτισσα ; Ελάχιστα τα στοιχεία που κατάςοερα ως τώρα να συγκεντρώσω για την
ίδια και έτσι. αναγκαστικά, η γνωριμία μαζί της έγινε μέσα από τη συγγρα
φική της δραστηριότητα ή, για ν1 ακριβολογήσω, απ' το μεγαλύτερο μέρος
του έργου της, μια και δεν έχω βρει ακόμη όλα τα διηγήματα και τα θεατρι
κά της. Τελικά, αυτή η έλλειψη στοιχείων για την ιδιωτική ζωή του συγγρα
φέα ίσως ν αποτελεί ευτύχημα για τον ίδιο, όπως πολλοί υποστηρίζουν,
επειδή θα κριθεί με αποκλειστικό γνώμονα το ipyo του.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων των άρθρων που αναφέρονται στα πεζά και
στα θεατρικά της Ευγενίας Ζωγράφου είναι ο θαυμασμός και η απορία για
το πώς είναι δυνατόν να συνδυάζεται τόση φυσική και πνευματική ομορφιά
στην ίδια νεαρή γυναίκα. Ακούστε, για παράδειγμα, πώς ο Κ. Πωπ κάνει το
πορτρέτο της: «Όταν μου λέγουν: -Γνωρίζετε την κυρίαν τάδε που γράφει;
Μου έρχεται να απαντήσω αμέσως: -Όχι, αλλά φαντάζομαι πώς θα είναι.
Μαύρη ή ξανθή ξεπλυμένη, με μαύρους όνυχας, με άσχημα δόντια, με μύτην
μεγάλην ή χωρίς μύτην, με στόμα μοχθηρίας ή στόμα όμοιον με του αράπη
του μύθου, που το εν χείλος έφθανεν εις τον ουρανόν και το άλλο εθώπευε
την γην. Με οώμα καμπουριασμένο, με πόδας ραιβούς, με στήθος... άνευ
στήθους, μη έχουοαν τίποτε το γυναικείον εις την ψυχήν και τον νουν. όπως
και εις την μορφήν. [...] Η δεσποινίς Ζωγράφου όμως συνέτριψεν την πρόληψιν. ότι μια εύμορφη δεν δύναται ν' ασχοληθεί με τα γράμματα... Πλάσμα
αβρότατον, λιγυρά εικοσαετίς δεσποινίς, [..,.,] με πλούσιαν ελαφρώς κάστα-

νήν κόμην, ροδόλευκον επιδερμίδα, εύθυμον και ανοικτόκαρδον την όψιν, με
κάτι αφελές και αθώον και γλυκύ, περιχυμένον εις ολόκληρον την φυσιογνωμίαν της. Το ωραίον φύλον της χρεωστεί πολλά. Πρώτον διότι το αντιπρο
σωπεύει επαξίως ως μορφή. Δεύτερον διότι κατεκρήμνισε το ασάλευτον οι
κοδόμημα της κοινής γνώμης, ότι μία γυνή διά να ασχοληθεί εις τα γράμμα
τα, πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα ετών, ουδέποτε δε εύμορφη»5. Και
ο Σουρής της αφιέρωσε στίχους στο Ρωμηό του. χαρακτηρίζοντας την ως την
«ωραιότερα μες στας άλλας τας γράφουσας», που «θα δείξει στον Ροΐδη ότι
τάχει τετρακόσια», αναφερόμενος στη γν(θστή διαμάχη Ροΐδη-γραφουσών.
Ως «αξία παντός επαίνου η δεσποινίς Ζωγράφου» αναφέρεται, τόσο
σχετικά με τα επτά θεατρικά της έργα όσο και με τους τρεις τόμους διηγη
μάτων της που κυκλοφόρησαν το 1896, 1898 και 1900 αντίστοιχα, με τον τίτ
λο Διηγήματα.
Το πρώτο της θεατρικό, το τρίπρακτο δράμα Η Μοναχή, ιστορικό, βυζα
ντινής εποχής, πρωτοπαίχτηκε το 1894 σε θέατρο της πλατείας Ομονοίας
από το θίασο της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου και η επιτυχία του ήταν
τόσο μεγάλη ώστε οι παραστάσεις επαναλήφθηκαν και το 1895. Το ίδιο πε
τυχημένες ήταν και οι παραστάσεις του δεύτερου ιστορικού της δράματος,
της Κλε<ρτοπούλας, που αναφερόταν στον ξεσηκωμό του '21 και «ανέβηκε»
για πρώτη φορά στο θέατρο Νεαπόλεως. το 1899. Τα πέντε θεατρικά που
ακολούθησαν, Ο Εξιλασμός, Όταν λείπει το χρήμα, Η Τζένη με το γέλιο της.
Το στοίχημα και το μονόπρακτο Η Άνοιξη, ήταν κοινωνικά δράματα- δύο απ'
αυτά μεταφράστηκαν στ' αγγλικά και γαλλικά κι ένα στα ιταλικά, ενώ το
Όταν λείπει το χρήμα ξανανέβηκε το 1912 στο Θέατρο της Κυβέλης.
Το κοινό αποθέωνε τη συγγραφέα καλώντας τη στη σκηνή και στεφανώ
νοντας τη με άνθη, ενώ οι κριτικοί της εποχής την αποκαλούσαν «Ελληνίδα
Γεωργία Σάνδη».
Στα δεκατέσσερα συνολικά διηγήματα που δημοσιεύτηκαν στις τρεις ομώ
νυμες συλλογές, δεσπόζουν τα γυναικεία πρόσωπα, νεαρής κυρίως ηλικίας,
που ζουν στην Αθήνα, στη με πολύ γοργό ρυθμό μεταλλασσόμενη κοινωνία
της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα. Τα δύο βασικά θεματικά μοτίβα,
που αποτελούν «κοινό τόπο» στα περισσότερα διηγήματα της Ζωγράφου,
είναι: πρώτον, η εξαρτημένη θέση και η παθητική στάση των γυναικών στην
οικογένεια, στον έρωτα, στην κοινωνία και, δεύτερον, η κοινωνική αδικία
που συντελείται λόγω της εκμετάλλευσης των αδύναμων και φτωχών από
μερικούς αδίστακτους και επιτήδειους.
Είναι φανερό πως η Ζωγράφου συμμερίστηκε από νωρίς τις προσπάθειες
για την οικοδόμηση της νέας κοινωνίας, που μετά τον πόλεμο του 1897 θα
βρουν υποστήριξη απ 1 όλους τους νέους λογοτέχνες «παίρνοντας το σχήμα
μιας ορισμένης κατακραυγής για κοινωνική αλλαγή», που ο Γουνελάς ovo-

μάζει «σοσιαλιστική συνείδηση»6. Το «κατηγορώ» της συγγραφέως στρέφε
ται ενάντια σ' όσους εκμεταλλεύονται αδίστακτα τους οικονομικά αδύνα
τους και τους απροστάτευτους, ιδιαίτερα τις γυναίκες.
Ο Μάνθος, ο προπαγωνιστής στο ομώνυμο διήγημα, ένα από τα ωραιό
τερα της συλλογής του 1896, που πρωτοδημοσιεύτηκε ως επιφυλλίδα στην
καθημερινή Εστία με τον τίτλο Ο Λιράς, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό πα
ράδειγμα: «Ότε [ο Μάνθος] έφθασεν εκεί, ως θηρίον εισήλθεν εις την απορφανωθείσαν οικογένειαν, των πάντων την εξεγύμνωσεν, έλαβε το εικοσαπλούν του χρέους των και πενομένην άστεγον την έρριψεν εις τους δρόμους.
Η χήρα, πτωχή ασθενής γυνή, είδε να της παίρνει ένα, ένα όλα τα πράγματα
του φτωχικού της, δεν παρεπονέθει, δεν έκλαυσε, πλην όταν επρόκειτο ο
Μάνθος να φύγει, εγονάτισε και τον παρακάλεσε κλαίουσα και ασπαζόμενη
τους πόδας του, να της αφήσει ένα σκέπασμα διά το ασθενές παιδί της και
το ασημένιον δαχτυλίδι των αρραβώνων της, τον απλούν κρίκον της αγάπης
της. Πλην εκείνος της απάντησε σκληρώς φεύγων: (απόσπασμα)
- 0 κρίκος θα κάνει στο χρυσικό παράδες και το βαμβάκι που ναι στο
πάπλωμα, στον αργαλειό πανί».
Η μοναξιά, η απογοήτευση που φτάνει στην απόγνωση, η καταπίεση, η
αδικία και η περιφρόνηση που βιώνουν οι περισσότεροι πρωταγωνιστές, μα
ζί με το άγχος για τη συγκέντρωση της προίκας και το έντονο «κατηγορώ»
της συγγραφέως για το θεσμό αυτόν και τα δεινά που συχνά επιφέρει, πα
ρουσιάζονται πολύ γλαφυρά στα διηγήματα και στα θεατρικά της Ζωγρά
φου. Πιστεύω πως πίσω από πολλούς πρωταγωνιστές των έργων της βρί
σκονται υπαρκτά πρόσωπα που η ίδια συνάντησε κατά τη διάρκεια του ερ
γατικού ρεπορτάζ, του πρώτου στην Ελλάδα, που διεξήγαγε το 1898. με
εντολή του Βλάσση Γαβριηλίδη, για την εφημερίδα Ακρόπολη, σε εργοστά
σια του Πειραιά, όπου οι γυναίκες δούλευαν «μέχρι και δωδεκάωρο τη μέρα
για το ήμισυ του κανονικού ημερομισθίου»7.
Το 1904. τρία χρόνια πριν αρχίσει την έκδοση της Ελληνικής Επιθεώρησης, εκ
δίδει το 717 σελίδο)ν ιστορικό μυθιστόρημα Η Γκούραινα, ήτοι η γυναίκα του
στρατηγού Γκούρα, το οποίο πρέπει να είχε νωρίτερα δημοσιευτεί ως επιφυλ
λίδα, όπως υποθέτω από μια σύντομη σημείωση στο τέλος του βιβλίου.
Η Γκούραινα αναφέρεται στην εποχή του Αγώνα, συγκεκριμένα στην
περίοδο 1817-1826, με βασική πρωταγωνίστρια, όπως μαρτυρά και ο τίτ
λος, την κοτσαμπασοπούλα Ασημίνα Λοιδωρίκη, που αγαπά τον φτωχό κι
ορφανό Γιώτη Κότσαρη· ο πατέρας και ο αδελφός της την αναγκάζουν να
παντρευτεί τον Γιάννη Γκούρα, φρούραρχο της Ακρόπολης. Με τις περι
πλανήσεις του Γιώτη και του Γκούρα -τα γυναικεία πρόσωπα κινούνται κυ
ρίως σε εσωτερικούς χώρους- ο παντογνώστης αφηγητής έχει την ευκαιρία
να περιγράψει σημαντικά ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης, με στοιχεία
που, όπως αναφέρει η συγγραφέας σε υποσημειώσεις, δανείζεται από τον

Σουρμελή και τον Βλαχογιάννη. Στην κεντρική ιστορία ενσωματώνονται και
άλλες δύο δευτερεύουσες, η μι« με πρωταγωνιστές τον ήρωα Νικόλαο Σαρρή και την Τουρκάλα αγαπημένη του και η άλλη με κάποιον Γάλλο φιλέλλη
να και την Ελληνογαλλΐο« κόρη ενός προξένου. Τα νήματα ~ων τριών αυτών
ιστορικών πλέκονται τεχνικά μεταξύ τους και. μετά το θάνατο του Σαρρή
και του Γκούρα και την avakrfyri της αρχηγίας του Κάστρου από την ηρωι
κή Γκούραινα. οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές συναντιούνται στην Ακρόπολη
και συμπορεύονται προς το τραγικό, για τους περισσότερους α π ' αυτούς.
τέλος.
Το μυθιστόρημα έχει όλα τα «κλασικά» χαρακτηριστικά ενός ιστορικού
μυθιστορήματος: χρονική απόσταση ανάμεσα στο συγγραφέα και στον ιστο
ρικό χρόνο της αφήγησης, αληθινό ιστορικό πλαίσιο, ο κεντρικός πρωταγωνι
στής. ο Γιώτης. είναι πρόσωπο πλασματικό και όχι ιστορική προσωπικότητα,
αναπαριστά τις συνήθειες και τη νοοτροπία της περιόδου στην οποία αναφέ
ρεται. Η συγγραφέας έχει την ευκαιρία όχι μόνο να προσφέρει ευχαρίστηση
στον αναγνώστη, αλλά και να τον διδάξει. Να του υπενθυμίσει τον αποσιωποιημένο μεγάλο ρόλο και τη συμμετοχή των γυναικών στον αγώνα για την
ανεξαρτησία της Ελλάδας και ταυτόχρονα να σκιαγραφήσει τρία γυναικεία
πορτρέτα-σύμβσλα, προσφέροντας πρότυπα συμπεριφοράς, κανόνες ζωής
και ηθικές αξίες: α) την ηρωίδα Γκούραινα, που είναι «χαρακτήρ ατίθααος,
αποφασιστικός, ζωηρός και γενναίος, καρδία άφοβος» ίσ. 21), «{,,.} που
εγνώριζε και να απαντήσει και να υπερασπιστεί. Προπάντων δεν εγνώριζε
και το δίκαιον της να to καταστήσει σεβαστόν, αφού ήξεορεν και το άδικόν
της, να το υποστηρίξει,,.» ίσ, 261), όπως μας πληροφορεί ο αφηγητής και
όπως η ηρωίδα αποδεικνύει αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του Κάστρου της
Ακρόπολης- β) τη γυναίκα που είναι «ωραία, ζωηρά, φιλόγελος, αλλά και φιλέκδυίος. αγρία και απερίσκεπτος... με ψυχή σκληρά και εκδικητική» (σ, 391)
που οδηγεί τον εαυτό της και άλλους στην καταστροφή- και γ) την «πνευμα
τώδη και θαρραλέα γυναίκα» (σ, 675), ποο αποκτά συνείδηση της μειονεκτι
κής της θέσης και προσπαθεί να διεκδικήσει τη βελτίωση της.
Παρ' ολο που τελικά επέρχεται με κάθαρση απολύτως σύμφωνη με τις
ηθικές αξίες της εποχής - θάνατος για τις δύο πρωταγωνίστριες που, με δια
φορετικό τρόπο η καθεμία, ξεπέρασαν τα επιτρεπτά όρια. συμβατικός γά
μος για την τρίτη, ποο αποκτώντας συνείδηση της μειονεκτικής της θέσης ως
γυναίκας, προσπάθησε να διεκδικήσει τη βελτίωση της-, η συγγραφέας
επεμβαίνει συχνά και αποπειράται κάποια περισσότερο τολμηρή πρόταση,
πέρα από τις αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο αξίες. Είναι φανερό ότι
πιστεύει στο σημαντικό ρολό του λογοτέχνη στην «ιδεολογική χειραφέτη
ση», στη διαμόρφωση μιας άλλτ,ς κοινοτικής ηθικής, στην πραγματοποίηση
μιας κοινωνικής μεταρρύθμισης.
Ιδωμένο από την α-οψη αυτή H Γκούραινα είναι φανερό ότι ξεφεύγει
από τα συνηθισμένα ελληνικά ·.< ιστορικά λαϊκά μυθιστορήματα », όπως τα

ονομάζει ο Απόστολος Δούρβαρης. που γνώρισαν μεγάλη ακμή μετά την
επονείδιστη ήττα του 1897.8
Εδώ πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα που, καταφεύγοντας στην
ανάμνηση του γνήσιου ηρωικού στοιχείου, αποπειράται να συμβάλει στην
προβολή της γυναίκας-ηροχδας στον Αγώνα για την Ανεξαρτησία. Συγχρό
νως η συγγραφέας του προσπαθεί να αξιοποιήσει λογοτεχνικά, όπως έκανε
και θεατρικά, τις θέσεις της τόσο σχετικά με το «γυναικείο ζήτημα» όσο και
με το θέμα της κοινωνικής αδικίας και της διαφοράς των τάξεων - η πλούσια
κοτζαμπασοπούλα κι ο έρωτας της για τον φτωχό δουλευτή, ο άρχοντας
Σαρρής που αποφασίζει να γίνει κτίστης, η κόρη του προξένου που επιθυμεί
να εργαστεί για να βοηθήσει οικονομικά τον ξεπεσμένο αριστοκράτη-αγα
πημένο της.
Πρέπει επίσης να αναφέρω ότι Η Γκούραινα είναι, απ' όσο ξέρω, το
πρώτο ιστορικό μυθιστόρημα γραμμένο από γυναίκα, αν εξαιρέσουμε τη
νουβέλα Ο Αλέξιος, ή τελευταίαι ημέραι των Ψαρών της Αγγελικής Πάλλη.
που γράφτηκε στα ιταλικά το 1827 και μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1860
από τον Ζακύνθιο Σπυρίδωνα Μονδίνο.9
Ένα δεύτερο μυθιστόρημα της Ζωγράφου, με τον τίτλο Ελένη, άρχισε να δη
μοσιεύεται στην Ελληνική Επιθεώρηση το 1936, αλλά η δημοσίευση του στα
μάτησε μετά από δύο τεύχη και είναι άγνωστο εάν ολοκληρώθηκε ποτέ. Τό
σο όμως σ αυτό όσο και στα σκόρπια σε διάφορα περιοδικά διηγήματα της.
όπως άλλωστε και στα διάφορα δημοσιεύματα της. ο κοινωνικός προβλημα
τισμός αποτελεί τον θεματικό και νοηματικό πυρήνα. Δίνοντας το βάρος
αποκλειστικά στα γυναικεία πρόσωπα του έργου της. η Ζωγράφου θέλει
ίσως να υπογραμμίσει πως η κοινωνική απελευθέρωση θα πραγματοποιηθεί
από τη γυναίκα.
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Κλείνοντας, μπορούμε να πούμε ότι. αν η Παρρέν (1861-1940) είναι η
πρωτοπόρος της «αστικής χειραφέτησης» της γυναίκας10 -η ίδια ήταν μια
ευκατάστατη αστή, φανατική μοναρχική και αντιβενιζελική-, η ομότεχνη της
Ζωγράφου, πιο ριζοσπαστική, έχει το προβάδισμα στη «σοσιαλιστική χειρα
φέτηση». Αντιμετωπίζει το «γυναικείο ζήτημα» σε συνάρτηση με την απάν
θρωπη κοινωνική υποδομή και το συνδέει με το εργατικό κίνημα - το πρώτο
«ορθόδοξο» μαρξιστικό έργο που κυκλοφόρησε το 1892 στα ελληνικά. Γυνή
και κοινωνισμός, του Α. Bebel αναφέρεται στα «εργατικά ρεπορτάζ» της.
Την ίδια αντιμετώπιση του γυναικείου ζητήματος, σε συνάρτηση με κοινωνι
κούς προβληματισμούς, θα συναντήσουμε, λίγα χρόνια αργότερα, και εκ μέ
ρους του Κ. Χατζόπουλου (Ο Πύργος του Ακροπόταμου, 1908) και του Κ.
Θεοτόκη (Η Τιμή και το Χρήμα, 1912), το^ν συγγραφέων που αναφέρονται
παντού ως «οι εισηγητές του κοινωνικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα».
(Αυτός ο διαφορετικός πολιτικός προσανατολισμός των δύο γυναικώνπρωτοπόρων του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος υπήρξε πιθανόν η αιτία

της εντελώς τυπικής και, όπως φαίνεται, αυστηρά επαγγελματικής μεταξύ
τους σχέσης).
Μέσα στην πρόσφατη αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για την παλαιότερη
λογοτεχνική παραγωγή, νομίζω πως αξίζει τον κόπο να ξαναγίνει γνωστή η
άγνωστη πεζογράφος και θεατρική συγγραφέας Ευγενία Ζωγράφου* να ακου
στεί η αποσιωπημένη φωνή της, να γίνει ορατό το κρυμμένο έργο της που, ενώ
εξυμνήθηκε όταν πρωτοδημοσιεύτηκε και πρωτοπαίχτηκε, μετά λησμονήθηκε
ή απορρίφθηκε χωρίς καν να μελετηθεί. Και ελπίζω να της δοθεί, έστω κι αργά,
η θέση που της ανήκει στην επίσημη ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
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Ελένη Βαρίκα
-

Μια δημοσιογραφία
στην υπηρεσία
γυναικείας φυλής"
Κ' οι άντρες; η Εφημερίς τους άναψε το αίμα
Μη χάσουν εφοβήθηκαν την τόσην εξουσία
Που στη γυναίκα έχουνε και μ* (οργισμένο βλέμμα
βλάφτει ανεκάλυψαν η ανεξαρτησία

Πως ραδιούργοι θέλουνε να σπείρουνε το μίσος
Στο σπίτι στο αντρόγυνο, να βλάψουν την πατρίδα!
Όλη να καταστρέιρουνε την πολιτεία ίσως!
πόλεμο εστήσανε γερό στη «Φημερίδα»
Κρυοταλλία Χρυσοβέργη, Η

Αεκαετηρίς

Κι αν η κυρία Παροέν εκδώσει
εφημερίδων σοφών σωρείας,
κι αν επιμείνει και αν ιδρώσει
σοφάς να κάχει και τας κυρίας
Πάντα τα χεί/.η σας θα σαλ.ιαρίζουν
για τον ποδόγυρο τον τρισμακάριο...
Σουρής, Ο Φασουλής

Φιλόσοφος

διαμόρφωση μιας πρώτης συνείδησης του
φύλου κι ενός ρεύματος για τη γυναικεία
Η
χειραφέτηση συμπίπτει στην Ελλάδα (όπως και

£

Γυναικεία περιοδικά
στον 19ο αιώνα

στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου) με
την ανάπτυξη της συγγραφικής δραστηριότητας
των γυναικών και πιο συγκεκριμένα με την εμ
φάνιση έ.'ός γυναικείου τύπου. Πολύ πριν οι
διεκδικήσεις για την ισότητα των φύλων αποτε
λέσουν αντικείμενο "συσπείρωσης φεμινιστικών
ρευμάτων, η γυναικεία λογοτεχνία αποτελεί προ
νομιακό χώρο επεξεργασίας της δυσφορίας, των
εσωτερικών συγκρούσεων και των αντιφάσεων
που γεννά στις γυναίκες η νέα οργάνωση των
κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα στα φύλα στην
αστική κοινωνία. Το γράψιμο αποτελεί ένα από
τα πρώτα μέσα διερεύνησης μιας αυτόνομης γυ-

αφιερωμα/7

Καλλιρόη
Παρρέν

ναικείας ταυτότητας που να αμφισβητεί τον
ιδεολογικό προσδιορισμό των γυναικών στην ελ
ληνική κοινωνία του 19ου αιώνα. Ένα από τα
πρώτα μέσα αλλά και από τα πιο προσιτά, του
λάχιστον για τις πρώτες γενιές εγγράματων γυ
ναικών της πόλης.
Πρακτική μοναχική, το γράψιμο αποτελεί
έναν τρόπο αντίστασης ακόμη και στις πιο
ακραίες συνθήκες εγκλεισμού των γυναικών,
όπως δείχνει η αυτοβιογραφία της Ελισάβετ
Μαρτινέγκου. Μια πρακτική ετερόδοξη η οποία
όμως μπορεί να κρατηθεί κρυφή, όπως στην πε
ρίπτωση της σεβάσμιας οικοδέσποινας Ανανίκης
Μαζαράκη την οποία, όσο ζούσε, κανείς δε θα
μπορούσε να υποπτευθεί για «γράφουσα». Μια
πρακτική ετερόδοξη, όχι μόνο γιατί αποσπά τις
γυναίκες από τα οικογενειακά τους καθήκοντα,
αλλά και γιατί οδηγεί στην ενδοσκόπηση, στη
διερεύνηση της ατομικότητας που, ως γνωστόν,
δε συγκαταλέγεται στις γυναικείες ανάγκες. Αλ
λά πάνω απ' όλα γιατί το γράψιμο όσο κι αν εί
ναι ιδιωτικό και κρυφό κινδυνεύει κάθε στιγμή
να εξελιχτεί σε συγγραφική δραστηριότητα, οδη
γώντας τις~γυναίκες στον απαγορευμένο δημόσιο
χώρο. Πολύ περισσότερο αφ^ύ η e , ,^αφική
ιδιότητα - κυρίως στον 19ο αιώνα - προσδίδει
μια αίγλη κι ένα κύρος ασυμβίβαστο με την κοι
νωνική θέση των γυναικών. Ίσως γι' αυτό το λό
γο η κοινωνία της εποχής δεν αναγνωρίζει γυ
ναίκες συγγραφείς παρά μόνο γράφουσες (ή εν
ανάγκη «λόγιες» ή «πιερίδες»), σαν να ήθελε να
εξορκίσει τη δημιουργική σηματοδότηση της λέ
ξης «συγγραφέας», την τόσο .ασυμβίβαστη με την
ίδια την υπόσταση των γυναικών.

το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος από τα γυναι
κεία γραπτά, στις πρώτες κιόλας δεκαετίες της
Ανεξαρτησίας, εκφράζουν μια σαφή φυλετική
συνείδηση; Οι ρητές αναφορές στη «γυναικεία
φυλή», στις «απογόνους της Σαπφούς», οι μετα
φορές του εγκλεισμού και της σκλαβιάς που
«κοινωνικοί προλήψεις επιβάλλουν εις το θήλυ»,
η συναίσθηση της προβληματικής θέσης της γυναίκας-συγγραφέως αποτελούν κοινά χαρακτη
ριστικά των περισσότερων επώνυμων και ανώνυ
μων γυναικείων ποιημάτων ώς τα τέλη του 19ου
αιώνα. Πρόκειται νια έναν εξαιρετικά περιορι
σμένο αριθμό γυναικών, όπως είναι φυσικό αν
σκεφτεί κανείς το ελάχιστο ποσοστό εγγράματων
γυναικών της εποχής αλλά και τις ελάχιστες δυ
νατότητες δημοσίευσης που διέθετε μια γυναίκα.
Από την άποψη αυτή, δεν είναι διόλου περίερ
γο το γεγονός ότι οι περισσότερες προέρχονται
έμμεσα ή άμεσα απο το χώρο της γυναικείας εκ
παίδευσης. Ό χ ι μόνο γιατί η ιδιότητα της δα
σκάλας ή της παιδαγωγού προϋπέθετε κάποιο
μορφωτικό επίπεδο και κάποια νομιμοποίηση
της ενασχόλησης τους με τη «γνώση». Αλλά και
γιατί τις τοπρθετςύσε^ρ' ένα χώρο όπου οι αντι
φάσεις της" κοινωνικής τους ύπαρξης εμφανίζο
νταν με οξύτερο και ευκρινέστερο τρόπο, ενώ
ταυτόχρονα τους προσέφερε ένα περιθώριο δρά
σης και σχετικά αυτόνομης ύπαρξης αδιανόητο
για τις υπόλοιπες γυναίκες. Πράγματι, σε κανέ
ναν άλλον χώρο δε βρίσκουμε συγκεντρωμένες
τόσες γυναίκες αντιμέτωπες με νέες ευκαιρίες
μόρφωσης και κοινωνικής αναγνώρισης. Και σε
κανέναν άλλο χώρο δε βρίσκουμε τόσες γυναίκες
που να συνδέονται μεταξύ τους με παρόμοιες
εμπειρίες και συνθήκες ζωής, με κοινές προσδο
κίες και κοινή δράση. Τόσο στην ανεξάρτητη
Ελλάδα όσο και στη διασπορά, το παρθεναγω
ένα τέτοιο κοινωνικό και πολιτισμικό γείο αποτελούσε για τις γυναίκες των μεσαίων
πλαίσιο, η αΛΟκρυ.σ\\ μιας γυναίκας να γρά και μικροαστικών στρωμάτων της πόλης ένα κε
ψει - κι ακόμα περισσότερο να δημοσιεύσει - ντρικό χώρο κοινωνικοποίησης, ανάπτυξης αυτην έφερνε αναγκαστικά αντιμέτωπη με τη θέση
της στην κοινωνία. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε

Σ
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τόνομων διαπροσωπικών σχέσεων εκτός του οι
κογενειακού κύκλου, και διαμόρφωσης μιας γυ
ναικείας κοινωνικότητας κια
αλληλεγγύης.
Ή τ α ν ο κατεξοχήν χώρος από τον οποίο ξεκίνη
σαν τα πρώτα δίκτυα συλλογικής δραστηριότη
τας των γυναικών στον τομέα της φιλανθρωπίας
και της-κοινωνικής αναμόρφωσης. Τέλος ^ τ α ν ο
χώρος από τον οποίο ξεκίνησαν ή στον.οποίο
στηρίχτηκαν οι πρώτες σημαντικές πρωτοβουλίες
για την έκδοση γυναικείων περιοδικών με στόχο
τη βελτίωση της θέσης των γυναικών ως κοινωνι
κής ομάδας.·1

Χ

άρη στην εκπαιδευτική τους δραστηριότητα
ή και στην οικογενειακή τους προέλευση, οι
εκδότριες των πρώτων περιοδικών αυτής της κα
τηγορίας κινούνταν σ' ένα χώρο διανοουμένων
κι είχαν άμεση επαφή με την πολιτισμική κι εκ
δοτική κίνηση της εποχής. Η Ευφροσύνη Σαμαρτσίδου, που εκδίδει την Κυψέλη, το 1845 στην
Κωνσταντινούπολη, ήταν μια από τις πρώτες
γνωστές παιδαγωγούς που έβγαλε το Αρσάκειο.
Παντρεμένη με τον γνωστό λόγιο Χριστόφορο
Σαμαρτσΐδη, ήταν τακτική συνεργάτρια των πε
ριοδικών Αθηνά και Αρμονία της Σμύρνης κι εί
χε μακρόχρονη αλληλογραφία με Έλληνες κι
Ιταλούς συγγραφείς. Η Αιμιλία Κτενά, που εκδί
δει το 1871 την Ευρυδίκη στην Κωνσταντινούπο
λη, ήταν αδελφή της γνωστής παιδαγωγού και
φιλολόγου του 19ου αιώνα Σαπφώς Λεοντιάδος
και θα πρέπει σίγουρα να βρισκόταν σε επαφή
με τις εκδηλώσεις και προβληματισμούς του Ελ
ληνικού ΦΛολογικού Συλλόγου της Κωνσταντι
νούπολης. Η Καλλιρρόη Παρρέν ήταν κι αυτή
απόφοιτη του Αρσακείου κι είχε εργαστεί επί
χρόνια ως διευθύντρια παρθεναγωγείων προτού
αποφασίσει να εκδώσει την Εφημερίδα των Κυ
ριών. Επιπλέον, παρόλο που δεν είχε καμιά
προηγούμενη δημοσιογραφική πείρα, ήταν πα
ντρεμένη με τον Ιωάννη Παρρέν, ιδρυτή του
Αθηναϊκού Πρακτορείου, Διαμορφωμένες σ' ένα
τέτοιο περιβάλλον, οι γυναίκες αυτές δεν μπο
ρούσαν παρά να συμμερίζονται τις αντιλήψεις
της εποχής για τον ισχυρό προπαγανδιστικό ρό
λο που μπορούσε να παίξει ο τύπος στη διάδοση
νέων ιδεών και νοοτροπιών.

«Η διανοητική ανάπτυξις (...) δεν συνί
σταται μόνον εις των σχολείων την εκπαίδευσιν, ήτις καθίσταται δυσδιάδοτος εις
όλην την κοινωνίαν υπάρχει τ/δη (...) σχο/.είον φωτεινότερον, παγκόσμιον, και τού
το είναι η δημοσιογραφία οι αυτής διδά
σκεται όλος ο κόσμος δια μιας δι αυτής
διαδίδονται εν μια στιγμή εις όλην την γην
at λαμπρότεροι και υγιέστεραι ιδέαι»,2
γράφει στο πρώτο τεύχος της Κυψέλης η Ευφρο
σύνη Σαμαρτσίδου. Πίσω από μια τέτοια αντίλη

ψη για τη δημοσιογραφία, υπήρχε βέβαια η ιδέα
του Διαφωτισμού σύμφωνα με την οποία τα κοι
νωνικά δεινά ήσαν «καταορανές αποτέλεσμα της
αμάθειας του ανθρώπου». 3 Αλλά, στην περίπτω
ση αυτή, η «αμάθεια» δε σηματοδοτούσε απλώς
και μόνο το χαμηλό ή ανύπαρκτο μορφωτικό
επίπεδο των γυναικών. Αναφερόταν ρητά στην
ευρύτατα διαδεδομένη ιδέα ότι η γυναίκα είναι
«ον φύσει υποόεέοτερον», ιδέα η οποία «απεστέρησε (τη γυναίκα) της τιμής ισότητος και την
απέκλεισεν όλων των κοινωνικών δικαιωμά
των». 4 Μέσα σ' ένα τέτοιο πλαίσιο, αν «η εκπαίοευσις και ηθική μόρφωσις του γυναικείου φύ
λου» αποτελεί τον κεντρικό στόχο της Κυψέλ.ης
και των κατοπινιόν γυναικείων περιοδικών, η
διατύπωση του στόχου αυτού διαμεσολαβείται
από την επίγνοίση της κυριαρχίας που εξασκεί
ται στις γυναίκες ως καταπιεσμένης κοινωνικής
ομάδας. Στο πρόγραμμα της Θάλειας, που εκδί
δεται το 1867 στην Αθήνα από την Πηνελόπη
Ααζαρίδου, το «φύλον των γυναικών» αντιμετω
πίζεται ως μια από τις λίγες «τάξεις της κοινω
νίας*· που 6ε «διαθέτουν τα ίδια όργανα δημο
σιεύσεως των ιδεών των και τα μέσα της πνευμα
τικής αυτών και πολιτικής αναπτύξεως». 5 Μερι
κά χρόνια αργότερα η Ευρυδίκη δηλώνει ότι ερ
γάζεται για την ημέρα
«όταν απανταχού της υφηλίου απλωθή το
δίκτυον της γυναικείας
δημοσιογραφίας
και συσφιγχώσιν αι γυναίκες δια της κοι
νωνίας των ιδεών, και απαρτίσωσιν ως οι
άνδρες έναν κόσμον σκεπτόμενον, κρίνο
ντα, γράφοντα,
σπουδάζοντα,
με?.ετώ·
ντα. C»

Ε

τ^>. αυτό που διαφοροποιεί τα περιοδικό
αυτά ο,π' όλα τα υπόλοιπα που απευθύνο
νται σε γυναικείο (η και σε γυναικείο) κοινό, εί
ναι πολύ περισσότερο το γεγονός ότι ορίζουν τι«
γυναίκες οαν μια ξεχωριστή βιολογική αλλά κα
κοινωνική κατηγορία, παρά το είδος της ύλη·
τους αυτό καθ' εαυτό. Γιατί ένας τέτοιος ορι
σμός δίνει στην αρθρογραφία τους μια επιπλέο
διάσταση που τη βρίσκουμε σπάνια σε άλλ<
εγκυκλοπαιδικά ή οικογενειακά περιοδικά τη
εποχής. Για παράδειγμα, αν τα άφθονα άρθρ<
για τη βελτίωση της γυναικείας εκπαίδευσης θε
μελιώνονται στην εθνική αναγκαιότητα για τη
ύπαρξη Ελληνίδοη μητέρίον ικανών να Οιαμος
φώσουν ελεύθερους πολίτες, τα αιτήματα πο
διατυπώνουν υπερβαίνουν κατά πολύ μια τέτοι
αντίληψη Η επιμονή στην αναγκαιότητα οργ<ί
νωσης της γυναικείας εκπαίδευσης από τις ίδκ
τις γυναίκες, η καταγγελία «ανδραρίων τινω·\
που μετατρέπουν τα παρθεναγωγεία σε «έρμακ
αρχολιπαρίας» υποδηλώνουν ότι η γ υ ν α ι ν ί α εί
παίδευση θεωρείται προνομιακό μέσο και χώρ(
για έναν αυτόνομο προσδιορισμό του κοινών
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Μια παρόμοια λειτουργία του γυναικείου τύ
κου ρόλου και της ύπαρξης των γυναικών. Με
τον ίδιο τρόπο, η άφθονη ύλη από την ιστορία που, που προωθούσε τη διαμόρφωση μιας θετι
της αρχαίας Ελλάδας και του Βυζαντίου εντάσ κής γυναικείας ταυτότητας και παρότρυνε «δι'
σεται βέβαια στις γενικότερες ανησυχίες της επο αμίλλης, την επίδοσιν του γυναικείου καλάμου
έργων λυσιτελών τη γυναικεία
χής σχετικά με την ενίσχυση μιας εθνικής συνεί προς παραγωγήν
8
δησης και υπερηφάνειας. Αλλά ταυτόχρονα, μέ αδελφότητι», δεν μπορούσε να περάσει απαρα
Κι αν, λό
σα από μια συστηματική διαδικασία επιλογής, η τήρητη από την κοινωνίαν της εποχής.
9
ύλη αυτή προβάλλε^ γυναικεία πρότυπα, μυθο γω της μικρής τους διάρκειας και της περιορι
λογικά ή ιστορικά, που διαψεύδουν τη φυσική σμένης τους απήχησης, τα πρώτα αυτά περιοδι
κατωτερότητα ή υποταγή των γυναικών και τον κά δεν ακούγονται στον ανδρικό τύπο όπως αρ- $
προαιώνιο φυλετικό καταμερισμό των κοινωνι γότερα η Εφημερίς των Κυριών, βρίσκουμε
κών ρόλων. Μέσα από μια τέτοια υπόγεια διαδι ωστόσο έναν απόηχο της ύπαρξης τους στις έ- .
κασία, η διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης ντονες συζητήσεις γύρω από τη γυναικεία εκπαί
χάνει την ομοιογένεια της, διαφοροποιείται φυ δευση, που πολλαπλασιάζονται από τη δεκαετία
λετικά και.παρουσιάζεται οργανικά δεμένη με τη του 1860. Πράγματι είναι ενδιαφέρον να πάρα- .,
διαμόρφωση μια υπερηφάνειας του φύλου. Τέ τηρήσει κανείς ότι η δυσανάλογα έντονη κινδυ
λος, η ίδια η αντίληψη περί «διαφοράς» των φύ νολογία των παιδαγωγών σχετικά με τις κατα
λων, που παραπέμπει στην αναγκαιότητα διαφο στρεπτικές επιπτώσεις μιας ίσης με την ανδρική
ρετικής εκπαίδευσης και αγωγής, μετουσιώνεται γυναικείας εκπαίδευσης - η οποία κατά τα άλλα
σε πηγή εναλλακτικών κοινωνικών αξιών που δεν υπάρχει παρά μόνο στις φαντασιώσεις τους
θεωρούνται απαραίτητες όχι μόνο για την αρμο - έχει σχεδόν αναπόφευκτα σαν στόχο τη μορφή
νική .λειτουργία του οίκου αλλά και για μια αν της λόγιας ή της "γράφουσας. Τονίζοντας το γε
θρωπιστική οργάνωση της κοινωνίας στο σύνολο γονός ότι η «πατρίς δεν απαιτεί λογίας», ο παι
της: ο «έμφυτος (...) της γυναικείας φύσεως οί δαγωγικός λόγος καταγγέλλει τα παρθεναγωγεία
κτος και έλεος», ' μαθαίνουμε διαβάζοντας τη ως «παλαίστρας φιλολόγων» και απαιτεί την
Θάλεια, είναι η «βάσις πασών των κοινωνικών άμεση μετατροπή τους σε «φυτώρια απλού οι
αρετών». Κι έτσι εξηγείται το γεγονός ότι «αι κιακού βίου».
γυναίκες πράττουσιν ήδη το αγαθόν ό οι άνδρες
προαιοούνται και διαβουλεύονται».7
Παρά το γεγονός ότι τα πρώτα γυναικεία πε
ριοδικά δημοσίευαν εκτός των άλλων και σύ
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σιν, ην αιώνες δουλείας και βαρβαρότητος
νταγές μαγειρικής, «εικόνας και εξηγήσεις γυ
κατέπνιξαν»
ναικείων ενδυμάτων» και συμβουλές οικιακής
οικονομίας, είναι άγνωστο κατά πόσο υπήοξαν
Μια τέτοια αντίληψη εξηγεί γιατί η Εφημερίς δί
φυτώρια απλού οικιακού βίου. Αυτό που είναι
νει τόσο μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι είναι
σίγουρο είναι ότι αποτέλεσαν «φυτώρια» μιας
το πρώτο περιοδικό που συντάσσεται αποκλει
συλλογικής γυναικείας ταυτότητας, μιας νέας
στικά από γυναίκες. Αλλά ταυτόχρονα, μια τέγυναικείας αδελφότητας, μιας πλατιάς και διά- _τοια αντίληψη τοποθετεί την Εφημερίδα στη συ
11
χυτης συνείδησης" τοϋ φύλου που προηγήθηκε
νέχεια της δημοσιογραφικής παράδοσης που εί
και ταυτόχρονα αποτέλεσε το γόνιμο έδαφος πά χαν δημιουργήσει τα παλαιότερα γυναικεία πε
νω στο οποίο αναπτύχθηκε το πρώτο φεμινιστι
ριοδικά. Μια παράδοση που τροφοδοτεί και
κό ρεύμα στην Ελλάδα. Κι αυτό όχι μόνο στο
εμπλουτίζει την Εφημερίδα των Κυριών, η οποία
ιδεολογικό επίπεδο, αλλά και όσον αφορά τη
φιλοξενεί κάθε λογής γυναικεία συνεργασία Τ|
δημιουργία μιας δημοσιογραφικής παράδοσης
κάθε είδηση που είναι σε θέση να αποδείξει
έμπρακτα τη δύναμη, την αξία, τη δημιουργικό
στην υπηρεσία του γυναικείου φύλου. Είναι
τητα,
την αυθυπαρξία των γυναικών. Έτσι ένα
πράγματι ενδεικτικό ότι στο επιτελείο της σύ
μεγάλο
μέρος των συνεργατριών και πιθανότα
νταξης της Εφημερίδος των Κυριών συγκαταλέ
τα
του
αναγνωστικού
κοινού - το οποίο ας ση
γονται γυναίκες σαν τη Σαπφώ Λεοντιάδα, συ
μειωθεί
φτάνει
στις
5.000
- υποστηρίζει συστη
νεργάτρια ήδη της Ευρυδίκης και την Αικατερί
ματικά
το
περιοδικό
χωρίς
αναγκαστικά να συμ
νη Σαμαρτσίδου, εγγονή της εκδότριας της Κυ
μερίζεται
το
σύνολο
των
φεμινιστικών
απόψεων
ψέλης.
που επεξεργάζεται η Καλλιρρόη Παρρέν κι ο βα
•
σικός πυρήνας της σύνταξης που διαμορφώνεται
γύρω απ' αυτήν. Μια παρόμοια λειτουργία, ηου>
Εφημερίς των Κυριών εγγράφεται λοιπόν
ξενίζει εκ πρώτης όψεως τον σημερινό αναγνώ
στη συνέχεια των πρώτων αυτών γυναι
στη, επιτρέπει στο περιοδικό να συσπειρώνει τα
κείων περιοδικών. Ταυτόχρονα όμως η έκδοση
εν δυνάμει αναγνωστικό κοινό του και ταυτό
της, το Μάρτιο του 1887, σημαδεύει την έναρξη
χρονα να βρίσκεται σε μια μόνιμη σχέση αλλη
μιας νέας περιόδου. Κατ* αρχάς γιατί, αντίθετα
λεπίδρασης μ' αυτό. Πράγμα που φαίνεται έμ
με τις προηγούμενες προσπάθειες, η Εφημερίς
μεσα από τη στήλη της αλληλογραφίας που χρητων Κυριών καταφέρνει να σπάσει την απομό
νωση και να επιβιώσει 20 χρόνια σαν εβδομαδι
αίο και 10 χρόνια σαν δεκαπενθήμερο περιοδικό. . σιμεύει όχι μόνο σαν ένα από τα κύρια μέσα δια
μόρφωσης ενός δικτύου συνεργασιών και διάδο
Αλλά πάνω απ' όλα, γιατί η έκδοση της σημα
σης του περιοδικού αλλά και σαν μέσο σφυγμο
δεύει τη μετάβαση σε μια φεμινιστική συνείδηση
μέτρησης των αντιλήψεων των συνδρομητριών
που θέτει σαν στόχο τη συγκρότηση των γυναι
για-την
Εφημερίδα.
κών σε συλλογικό υποκείμενο της χειραφέτησης
Ωστόσο,
το νέο στοιχείο της Εφημερίδας των
τους. Η έννοια της αυτοχειραφέτησης, που δια
Κυριών,
που
αποτελεί τομή με όλα τα προηγού
φοροποιεί την Εφημερίδα από τα προηγούμενα
μενα γυναικεία δημοσιογραφικά εγχειρήματα
γυναικεία περιοδικά τονίζεται από το πρώτο
είναι η συστηματική ανάλυση της κοινωνικής θέ
κιόλας τεύχος:
σης των γυναικών κι επεξεργασία συγκεκριμέ
νων διεκδικήσεων. Το κύριο άρθρο, γραμμένα
«Η Ελληνίς (...) δύναται να (...) αναλάβη
σχεδόν πάντα από την Παρρέν αποτελεί ένα συ
τον της αναπτύξεως της αγώνα μόνη, μη
στηματικό σχολιασμό της πολιτικής και κοινωνι
προσδοκώσα εν τω σταδίω τούτο το παρα•.. παν την ουνδρομήν του ανδρός διότι (...) · κής επικαιρότητας από τη σκοπιά των γυναι
κείων συμφερόντων. Η Εφημερίς των Κυριών εί
ούτος αδιαφορεί και εν τω εγωισμω του έν
ναι, από την άποψη αυτή, το πρώτο περιοδικό
μόνον βλέπει, έν επιθυμεί και θέλει, την
στην Ελλάδα που επεξεργάζεται ένα πρόγραμμα
δουλικήν της γυναικός υποταγήν εις τα
και μια στρατηγική για τη γυναικεία χειραφέτη
12
νεύματα του »
ση. Μια τέτοια διαδικασία στηρίζεται σε μια ιε
ράρχηση των αιτημάτων και σε μια πολιτικτ
Η συγκρότηση των γυναικών σε συλλογικό υπο
συμμαχιών με κάποιους τομείς της «προοδευτι
κείμενο προϋποθέτει ωστόσο τη συνειδητοποίη
κής» ανδρικής διανόησης. Συμμαχίες που r
ση από τις γυναίκες ότι είναι σε θέση να αλλά
Παρρέν δικαίως κρίνει απαραίτητες για την επι
ξουν τους όρους της κοινωνικής τους ύπαρξης.
βίωση του περιοδικού μέσα σε μια κοινωνία ποτ
Γι' αυτό ένας από τους κύριους στόχους που θέ
κάθε άλλο παρά ευνοεί τον πολιτικό λόγο τω\
τει η Εφημερίς των Κυριών είναι να
γυναικών. Γιατί ορίζοντας εξαρχής τις σχέσεις
«αφύπνιση την γυναίκα, να εξεγείρει το εν
των φύλων ως ανταγωνιστικές, και δηλώνοντας
τη ψυχή αυτής υπϋλανθάνον αίσθημα της
ότι «η επανάστασις των γυναικών» πηγάζει απί
ιδίας αξίας και δυνάμεως, να αποδώσει
το «τυραννικόν σύστημα» το «επιβεβλημένο*
εις αυτήν το θάρρος και την αυτοπεποίθη-
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Η ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΣ*
Άπ' τον καιρόν πού ή θεά Δημοσιογραφία
ήλθεν ϋπό τόν Ουρανό της γαλανής 'Ελλάδος
χι'έχτισε τό παλάτι της τό άχτινολουαμένο,
-αολλά γεννή^ηκαν^παιδιά
έφημεριβοπούλια
μέ όνομα άροενικό ή θηλυκό ώραΐο'
κι' άλλα ώς τώρ' ακόμα ζουν κι' άλλ' είν' άποθαμένα
καί κάθε μέρα γίνονται άλλα χαριτωμένα
Μά όλα αυτά γεννήθηκαν μέσ' άνδρικαϊς άγκάλαις
3
ο αύταΐς άνατραφήκανε καί
παιδαγωγηθήκαν
3
ο* ανταΐς έμεγαλιόσανε καίμέσ τή κοινωνία
σκορπίζουν δσα ή θεά Δημοσιογραφία
ύπόσχετ' όταν είς τό φως νέο παιδί γέννηση·
χωρίς γυναίκας μηνριχή καρδιά νά τά χαΐδεύση
κι1 είς τόν αγώνα τής ζωής κανέν νά αυνοδενση.
Πότε καί πότε πού και ποϋ μόνο καμμιάς γυναίκας
γραμματισμένης φαίνουνχαν είς την εφημερίδα
κανένας λόγος τοϋ σχολειού διά τάς εξετάσεις
ή σκέψεις καί συλλογισμοί ολο περί παιδείας
ποϋ ίιά χάριν ή θεά Δημοσιογραφία
ίκρινε είς τά όργανα τοϋ τύπου νά έκδώση
κι' είς την γυναίκα μερικά 'παινέματα νά δώση.
•
Τέλοςέφώτιο?ή θεάμιά Εξυπνη
κοπέλλα
καί είς τό φως τής ίφερε μιά 'φημεριδοποϋλα,
μία κορούλα ώμορφη μέ γαλανά ματάκια
καί μέ Ζανθοντσχκα μαλλιά καί ροδινά χειλάκια
καί μέ κορμί δλο γερό, πού φάνηκε θά ζήση
χρόνια πολ)& καί στην ζωή πώς θά ευδοκίμηση.
Ευθύς στην πριότη της φωνή, πού έβγαλ' ή κορούλα
στην αγκαλιά τήν εύρωστη τής άξιας της μανούλας,
Ht' ώμοίαζε σαν μουσικής ουράνιας μελφδία
ξυπάσθηκαν χαί άρχισαν πολλοί νά ψιθυρίζουν
άπό τό φύλο των ανδρών χαί νά χαμογελούν
καί άλλοι τό χεφάϊ.ι τους μέ οίκτο νά κουνούνε.
Μά σάν γλυκεία παρηγοριά άκούσθη κ' ή φωνή της
'είς τά αυτιά ja τρυφερά των γυναικών, κι' αμέσως
δέσποιναις, χόραις έτρεξαν καί μέ γλυκό φιλάκι
έφίλησαν τήν ώμορφη έφημεριδοποϋλα
καί ολαις συνεχάρηχαν τήν άξια μητέρα,
χαί κάθε μιά τής πρόσφερε «m μπορούσε δώρο
χαί υλικό καί ηθικό τής ύποσχέθη φόρο.
Τό 'φημεριδϋγραφικό, τό πρώτο τηςχρονάκι
έπέρασε μέ τό καλό καί μέ τήν θεία χάρι,
ή έφημεριδοποϋλα μας, καί μέ γερό ποδάρι
αρχίνησε νά περπατή xai λόγια ζαχαρένια
μέ γνώσι χαίμέ φρόνησι πολλή συνωδευμένα
νά βγαίνουν απ' τό στόμα της καί σταίς καρδιαΐς νά
χύνουν
ταϊς γυναικείαις δύναμι καί νά ταϊς
μεγαλύνουν.
"Qt έτσι ύπό χό συνετό τής άξιας της μανούλας
τό μάτι καί χαΐς πρόθυμαις καλαϊς περιποιήσεις
κι* άλλων άξιων γυναικών εντόπιων καί ξένων
ή 'φημεριδοποϋλα μας κατ' έτος έπερνοϋσε
καί όλονέν μεγάλωνε μέ χάρη κι ευρωστία
χαλά πολλά εσκόρπισε σχό γυναικείο φύλο
καί ίσυρε αδελφικό καί τών ανδρών το ζήλο.

.

.

Φέτος ή αγαπημένη μας κορούλα τελειόνει
τό δέκατο
ν χρονάκ
ι της ολη χααά κι υγεία
Οπως θαρρείς είς ώριμη νά είνε ηλικία.
Τό καθαρό της μέτωπο μέ δάφνη καίμέ ϊα
δλοι ας στεφανώσωμεν καί ας τήν ενχηθώμεν
σ' τών Κυριών
τήν αγαθή φίλη
εφημερίδα
νά άξιώση ό θεός κι εκατονταετηρίδα!
'
Έν Κων/πόλει

*
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Σαπφώ Κ. Λεοντιάόος

*
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από το δίκαιον του ισχυρότερου», η Εφημερίς
των Κυριών περνάει από το λογοτεχνικό στο πο
λιτικό πεδίο της δημόσιας σφαίρας και γίνεται
ταυτόχρονα συνομιλήτρια και στόχος της ανδρι
κής αρθρογραφίας. Πράγματι, αν η Εφημερίς
και το ρεύμα που αντιπροσωπεύει αποτελούν
προσφιλές αντικείμενο διακωμώδησης και
εμπαιγμού,- περισσότερο-ίσως-από-κάθε^άλλη πε
ρίοδο, το ενδιαφέρον είναι ότι δεν περιθωριο
ποιούνται. Αυτό φαίνεται από τις οξύτατες πο
λεμικές που προκαλεί η αρθρογραφία της και οι
οποίες συχνά αναδημοσιεύονται στις καθημερι
νές εφημερίδες όπως στην περίπτωση της διένε
ξης Ροΐδη με τις γράφουσες ή στη βίαιη διένεξη
με το «Φιλογύνη» της Εστίας γύρω από το δι
καίωμα στην εργασία. Από την άλλη μεριά, η
προσωπικότητα της ίδιας της Παρρέν, η προσω
πική της ακτινοβολία, η (καμιά φορά μέχρι και
ροσκοπισμού) αίσθηση του ελιγμού και της τα
κτικής που τη χαρακτηρίζει, επιβάλλουν την πα
ρουσία της σ' ένα σημαντικό τμήμα της γενιάς
του '80, ενώ οι διασυνδέσεις κι οι επιτυχίες της
στο εξωτερικό, αποτελούν έναν επιπλέον παρά
γοντα που την τοποθετεί στο επίκεντρο .της επι
καιρότητας και μάλιστα συντείνει συχνά - γιατί
όχι - σε εξάρσεις εθνικής υπερηφάνειας για την
ύπαρξη στον τόπο μας προϊόντων (έστω και φε
μινιστικών)... εφάμιλλων της πεφωτισμένης Δύ
σης.
έλος ένα από τα πιο σημαντικά νέα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν την Εφημερίδα των Κυ
Τ
ριών είναι η όλο και πιο συστηματική επεξεργα

σία μιας θετικής διατύπωσης του οράματος της
χειραφέτησης. Μια τέτοια επεξεργασία περνάει
από τις άφθονες ου-τοπικές αναφορ'ες σε μια
(παρελθούσα μυθική ή μελλοντική-) τάξη πραγ
μάτων, δίχως φυλετική καταπίεση* καιΑιεραρχία,
στο όνομα της οποίας κρίνεται η παρούσα κατά
σταση. Τέτοιου είδους αναφορές, διασκορπισμέ
νες στη συνολική αρθρογραφία του περιοδικού,
συνδέουν τις συγκεκριμένες διεκδικήσεις με μια
γενικότερη αντίληψη για την κοινωνία και υπο
γραμμίζουν τη βασική ιδέα του πρωτο-φεμινιστικού αυτού ρεύματος σύμφωνα με την οποία η

απελευθέρωση των γυναικών αποτελεί προϋπό
θεση αλλά και στρατηγική για την απελευθέρωση
του ανθρώπου. Ένας από τους προνομιακούς
χώρους επεξεργασίας μιας τέτοιας ουτοπίας εί
ναι αναμφισβήτητα η λογοτεχνία η οποία μοιά
ζει να λειτουργεί καταλυτικά συνδέοντας τα αι
τήματα των πιο προχωρημένων τομέων του ανα
γνωστικού κοινού της Εφημερίδας- με-τους-πόθους και τα οράματα ενός ευρύτερου χώρου γυ
ναικών που τη διαβάζουν. Από την άποψη αυτή.
είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς την
επίμονη ζήτηση των αναγνωστριών για αύξηοτ
των γυναικείων λογοτεχνικών κειμένων. Μια ζή
τηση η οποία εντείνεται μετά τη δημοσίευση OÉ
συνέχειες του πρώτου μυθιστορήματος της Παρ
ρέν που επεξεργάζεται τη μορφή της Χαραφετη
μένης. Αυτή η επίμονη ζήτηση του αναγνωστι
κού κοινού, που είναι εμφανής στη στήλη της
αλληλογραφίας, ικανοποιείται εξάλλου όλο και
περισσότερο αφού η λογοτεχνία, που αντιπρο
σωπεύει το 1887 μόλις το 18,5% της ύλης, περ
νάει στα 67,75% το 1902 και 83,25% το 1907.
Η εβδομαδιαία έκδοση της Εφημερίδας των
Κυριών διαρκεί 20 χρόνια, ώς το 1907. Παρόλο
που εκδίδεται ακόμη δέκα χρόνια ως δεκαπεν
θήμερη και παρόλο που διατηρεί σαφέστατα τον
φεμινιστικό χαρακτήρα της, στο τέλος της εβδο
μαδιαίας της έκδοσης κλείνει κατά κάποιο τρό
πο την πρώτη περίοδο μιας δημοσιογραφίας
στην υπηρεσία της «γυναικείας φυλής». Οι πε
ρισσότερες από τις παλιές συνεργάτριες που
αποτελούσαν το συ\δετικό κρίκο με τα προηγού
μενα γυναικεία περιοδικά δεν υπάρχουν πια ενώ
μια νέα γενιά γυναικών αρχίζει να ευαισθητο
ποιείται γύρω από τα προβλήματα της ισότητας
των δυο φύλων χωρίς αναγκαστικά να ταυτίζε
ται με την Εφημερίδα. Μια νέα γενιά γυναικών τι
οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέα διλήμματα
νέες κοινωνικές συνθήκες αλλά και νέες δυνατό
τητες, σε μιαν ιστορική συγκυρία που διαφέρει
ριζικά από την εποχή των πρώτων γυναικείων
περιοδικών. Κι η οποία, αν καμιά φορά θεωρέ».
δεδομένες ή και αγνοεί τις κατακτήσεις των ποο;
κατόχων,της,.οφείλει σ' αυτές πολύ περισσότίόο
απ* ό,τι ενδεχόμενα πιστεύει.
7. «Ομοιότητες και διαφοραί των φύλων κατά τε το σώμα ΚΟΙ

Σημειώσεις
Ι. Ε. Βαρίκα, Η Εξέργεση των Κυριών, Λθήνα 1987, κυρίως
το κεφάλαιο Γ': «Μια νέα γυναικεία αδελφότητα: Η γένε
ση μιας συνείδησης του φύλου»
2. Ευφροσύνη Σαμαρτοιδου, «Προοίμιον», Κυψέλη, Μάιος
1845 Αναφέρεται εις Ελένη Φουρναράκη, Εκπαίδευση
και Αγωγή των Κοριτσιών. 'Ενα Ανθολόγιο, Αθήνα 1987.
ο . 133. Η ιπογράμμιση δική μου.
3. ο.π,
4 ο.π.,α. 132
5. «Πρόγραμμα«. Θάλεια. Σύγγρεαιμα περιοόικόν του γυναι
κείου φύλου, Ιανουάριος 1867
6. Κ
«Γυνή γράφουσα», Ευρυδίκη Γυναικεία Εβδομα
διαία ΕπιΟεώρησις, φύλλο 2, 30-1-1872, σ. 31.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

τα πάθη της ψυχής», Θάλεια. Σύγγραμμα περιοόικόν του
γυναικείου φύλου, Μάιος 1867, ο. 76. Η υπογράμμιση δί
κη μου.
Ευριόίχη. Γυναικεία Εβδομαδιαία Επιθεώρησις, 15-1
1870 Η υπογράμμιση Οική μου.
Για τη διάρκεια και τη συχνότητα των πρώτων γυναικείων
περιοδικών 6λ. Αγγελικά Ψαρρά. «Γυναικεία περιοδικό
του 19ου αιώνα». Σκούπα, 2 (1979).
Ε Βαρίκα, ο.π., σ. 61-71.Σχετικά με τη διαδικασία διαμόρφωσης μιας συνείδηση
του φύλου, 6λ. ο.π.
•'Πρόγραμμα·', Εφημερίζ των Κυριών, 8-3-1887. Η υπο
γράμμιση δική μου.
«Η Δεκαετηρίς της Εφημερίδος των Κυριών«, Εφημερία
των Κυριών, 9-3-1897. Η υπογράμμιση δική μου,

