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Ευχαριστίες 

    

           Τις θερµές µου ευχαριστίες θα ήθελα να τις απευθύνω πρωτίστως στους 

καθηγητές της τριµελούς µου επιτροπής, τους Χρήστο Χατζιηωσήφ, Έφη Αβδελά και 

Μαρία-Χριστίνα Χατζιηωάννου. Ήταν αυτοί που στήριξαν την επιλογή µου να 

ασχοληθώ µε το συγκεκριµένο θέµα και µε βοήθησαν µε τις υποδείξεις, τα σχόλια τους, 

την κριτική τους, τις προτάσεις τους να φτάσω σ’ ένα ικανοποιητικό, ελπίζω, 

αποτέλεσµα. Ήταν παρόντες κάθε φορά που χρειάστηκα τη συµβουλή τους και πρόθυµοι 

να µου προσφέρουν γνώσεις και εµπειρίες όταν τις είχα ανάγκη - και δεν ήταν και λίγες 

οι στιγµές αυτές. Η γενναιόδωρη όµως βοήθεια τους δεν περιοριζόταν µόνο ή κυρίως σ’ 

αυτόν τον τοµέα. Μεγαλύτερη αξία και σηµασία είχε για µένα πως ένιωθα ότι µου είχαν 

µε κάποιο τρόπο εµπιστοσύνη και πως επέδειξαν απέραντη υποµονή µε το χρόνο 

περάτωσης της εργασίας µου. Τους ευχαριστώ διπλά… 

         Θα ήταν ασυγχώρητη παράλειψη µου να µην κάνω ειδική αναφορά στην 

καθηγήτρια που ανέλαβε την καθοδήγηση και την ουσιαστική επίβλεψη αυτής της 

εργασίας, την Έφη Αβδελά. Έζησε από την πρώτη στιγµή τις δυσκολίες, τις αδυναµίες 

µου και τις διανοητικές περιπέτειες µου. Επέδειξε την αξιοθαύµαστη υποµονή να 

διαβάζει σχεδιάσµατα χωρίς συνοχή, γραπτά µε κραυγαλέα κενά και ελλιπείς αναλύσεις, 

γρίφους αξεδιάλυτους. Πήρε στα χέρια της ένα λίγο πολύ χαοτικό υλικό σκέψεων και 

ερµηνειών και του έδωσε δοµή, στόχευση και συνοχή. Πάνω απ’ όλα µου άνοιξε 

δρόµους σε αναλυτικές κατηγορίες, θεµατικές και µεθοδολογίες που µου ήταν άγνωστα 

πεδία ή απολύτως ‘δυσανάγνωστα’. Η ανακάλυψη της δυνατότητας και της 

αναγκαιότητας της ανάλυσης µιας ιστορικής περιόδου ιδωµένης από την οπτική σκοπιά 

της έµφυλης διάστασης της πραγµατικότητας, υπήρξε σίγουρα η σηµαντικότερη 

συνεισφορά της. Εξυπακούεται πως µεγάλο µερίδιο των όποιων και όσων ‘δυνατών 

σηµείων’ αυτής της εργασίας ανήκει πρωτίστως σ’ αυτήν….  

       Ένα µεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να εκφράσω και στους άλλους καθηγητές του 

τµήµατος της Νεώτερης Ιστορίας των οποίων τα σεµινάρια παρακολούθησα και 

εκπόνησα τις σχετικές εργασίες: αυτοί είναι ο Χρήστος Λούκος και ο Σωκράτης 

Πετµεζάς. Είχαν και αυτοί αποφασιστική συµβολή στη διαµόρφωση της ιστορικής µου 

σκέψης.     

        Οφείλω τις ευχαριστίες µου στους ανθρώπους της Πανεπιστηµιακής βιβλιοθήκης 

του Ρεθύµνου και προπάντων στους Κώστα Παπαδάκη και Ελένη Κωβαίου των 
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Κλειστών Συλλογών της. Τους ενόχλησα ουκ ολίγες φορές. Φιλόξενη υποδοχή και 

εξυπηρέτηση είχα και στα αρχεία ή τις βιβλιοθήκες του ΕΛΙΑ, του ΕΒΕΑ, της 

Στατιστικής Υπηρεσίας, του Ιδρύµατος Βοβολίνη και της Γενναδείου. Οι υπεύθυνοι του 

Μηχανογραφικού τµήµατος του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών και του 

αντίστοιχου του στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης µου πρόσφεραν αφειδώς 

τη βοήθεια τους. Προσωπικές ευχαριστίες οφείλω στο Μ. Χαριτάτο του ΕΛΙΑ που µου 

επέδειξε αδηµοσίευτο υλικό από διαφηµίσεις εταιρειών µε καλλυντικά είδη που είχε 

συλλέξει, όπως και στον Ν. Παντελάκη και στην Μ. Καραµικέ του Ιστορικού Αρχείου 

της Εθνικής Τραπέζης που µε βοήθησαν πολύ στην εξερεύνηση του αρχειακού υλικού 

του Ιδρύµατος.  

      Στους φίλους και συναδέλφους Πάρη Παπαµίχο-Χρονάκη και Νίκο Ποταµιάνο που 

συζήτησαν µαζί µου ζητήµατα της διπλωµατικής µου και µου παραχώρησαν τις χρήσιµες 

για την πραγµάτευση της εργασίας µου γνώσεις και συµβουλές τους και πολύτιµο υλικό 

από τον τύπο των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης που είχαν συγκεντρώσει οι ίδιοι, τους 

ευχαριστώ ολόθερµα. 

     Τι θα είχα, τέλος, να προσθέσω για την ανεκτίµητη σε αξία βοήθεια, φιλία και 

συµπαράσταση που είχα κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων από δύο φίλους, τη 

∆ήµητρα Βασιλειάδου και τον Κώστα Καρπόζηλο; Οι απλές ευχαριστίες ή και η ένδειξη 

ευγνωµοσύνης είναι µάλλον ανεπαρκείς για όσα έκαναν για µένα. Ϊσως είναι το λιγότερο 

που θα µπορούσα να αναφέρω, αλλά όσον αφορά αυτή την εργασία, πολύ απλά, αν δεν 

υπήρχαν αυτοί, δεν θα είχε σίγουρα τελειώσει ποτέ…              
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Εισαγωγή 

 

Όποιος-α θελήσει να γράψει την ιστορία της κοσµητικής και του καλλωπισµού 

κατά το 19ο ιδιαίτερα αιώνα, γρήγορα θα ανακαλύψει ότι έχει να αναµετρηθεί µε ένα 

δύσκολο εγχείρηµα, όπου δεν είναι πάντοτε ευδιάκριτες οι τοµές, απουσιάζει το 

πραγµατολογικό βάθος για τη σύλληψη πολλών όψεων της συγκεκριµένης θεµατικής, 

ενώ πλεονάζουν οι αποσπασµατικές πληροφορίες, οι ηθεληµένες αποκρύψεις και οι 

δισταγµοί για να κοινολογηθεί δηµόσια κάτι που οι ιδεολογικές ορίζουσες της εποχής το 

έχουν ενσφηνώσει στο άδυτο του ιδιωτικού χώρου και το έχουν ταυτίσει µε τις 

ανυπόληπτες πρακτικές οπισθοδροµικών ή υπερβολικά µαταιόδοξων και φιλάρεσκων 

ανθρώπων, κυρίως γυναικών, αλλά όχι µόνο. Στο βαθµό που τα όρια του σοβαρού, αλλά 

και οι κανόνες της ευπρέπειας διαµορφώνονταν από τα µέσα κυρίως αυτού του αιώνα 

από τις ‘ορθολογιστικές’ αντιλήψεις κυρίαρχων πολιτικά και οικονοµικά αρσενικών 

αστών υποκειµένων,1 οι κοσµητικές πρακτικές - των γυναικών περισσότερο, και 

ιδιαίτερα αυτές των γυναικών των κατώτερων τάξεων - εξοβελίζονταν από το δηµόσιο 

λόγο και παρέµεναν στην αφάνεια. Έτσι, καθιερώνεται µια ιδιότυπη λογοκρισία που δεν 

επιτρέπει εύκολα την καταγραφή ενός ολόκληρου κόσµου καλλωπιστικών 

δραστηριοτήτων που εκτυλίσσονται καθηµερινά στο περιβάλλον του σπιτιού και 

σχετίζονται µε την παρασκευή και εκτέλεση συνταγών ‘παραδοσιακών’ αλοιφών, κυρίως 

φυτικής προέλευσης, αλλά και τεχνικών της βαφής του προσώπου. Αυτός ο 

παραγνωρισµένος ‘γυναικείος πολιτισµός’,2 εκτός από την έλλειψη ενδιαφέροντος, 

                                                 
1 Η L. Davidoff θεωρεί πως οι ιδεολογίες του ατοµικισµού, της ορθολογικότητας και της ιδιοκτησίας, 

όπως και η έµφυλη φύση αυτών των παραδοχών, διαποτίζουν βαθιά τη βρετανική συνείδηση των 
τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα και επηρεάζουν αποφασιστικά τους τρόπους που γίνεται αντιληπτή η 
εξουσία. Αποτέλεσαν δε τα θεµέλια πάνω στα οποία συγκροτήθηκε η έννοια του δηµόσιου και του 
ιδιωτικού· στο εξής ο αρσενικός λευκός ιδιοκτήτης θα ταυτίσει την κοινωνική του ύπαρξη και την 
επιβεβαίωση της έµφυλης ανωτερότητας του µε το δηµόσιο χώρο, την ίδια στιγµή που οι γυναίκες θα 
ταυτιστούν µε τον ιδιωτικό, την οικογενειακή ζωή, τη σωµατοποιηµένη διάσταση του φύλου τους και τη 
στέρηση της δυνατότητας να διαθέτουν ελεύθερα τις εαυτούς τους, (Leonore Davidoff, “Regarding Some 
‘Old Husbands’ Tales: Public and Private in Feminist History, στο Leonore Davidoff (επιµ.), Worlds 
between. Historical perspectives on gender and class, Polity Press, Οξφόρδη 1995, σ. 236-237).   

2 Τα αναλυτικά εργαλεία της «γυναικείας σφαίρας» και του γυναικείου πολιτισµού επηρέασαν πολλές 
ιστορικούς της ιστορίας των γυναικών κατά τη δεκαετία του 70. Οι ουσιοκρατικές όµως προσεγγίσεις 
αυτού του «οικιακού φεµινισµού», ακριβώς επειδή βασίστηκαν στο µοντέλο των χωριστών σφαιρών και 
έτειναν να θεωρούν τις «ιστορικές διαδροµές των δύο φύλων ως παράλληλες και ασύµπτωτες», δέχθηκαν 
αργότερα την κριτική προς όφελος άλλων ερµηνευτικών συνθέσεων που εξέταζαν την συσχετική πορεία 
των δύο φύλων, καθώς και τις ταξικές και εθνικές διαφοροποιήσεις του ‘πολιτισµού των γυναικών’, (Έφη 
Αβδελά και Αγγέλικα Ψαρρά, «Ξαναγράφοντας το παρελθόν. Σύγχρονες διαδροµές της ιστορίας των 
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σύντοµα θα υποστεί και την απαξίωση από τους επίσηµους λόγους όλων των 

αποχρώσεων, εξαιτίας της προσπάθειας εκδυτικισµού του ελεύθερου ελληνικού 

βασιλείου και της ταυτόχρονης απόρριψης µε σπουδή του οθωµανικού παρελθόντος 

του.3 Κατά συνέπεια, κάθε είδος καλλυντικής φροντίδας και κάθε καλλωπιστικό µέσο 

που θύµιζαν την εκλεπτυσµένη και τρυφηλή οθωµανική περιποίηση του σώµατος 

αντιµετωπίζονταν τουλάχιστο µε δυσπιστία.   

Το εγχείρηµα όµως της ανασύνθεσης της ιστορίας της κοσµητικής δεν είναι µόνο 

δύσκολο, αλλά είναι και άνισο: ενώ κάποιοι τοµείς της γλιστρούν στην αφάνεια και την 

ανυποληψία, κάποιοι άλλοι αντιπροσωπεύονται επαρκώς στις πηγές της εποχής. Σε αυτή 

την κατηγορία θα συµπεριλάβουµε τα εισαγόµενα κυρίως και ακριβά καλλυντικά που 

βρίσκουν τη θέση τους στις διαφηµίσεις της περιόδου και διατίθενται σε ένα 

ευκατάστατο αντρικό και γυναικείο κοινό. Οι διαφηµιστικές αγγελίες θα σπάσουν 

πρώτες αυτή την ιδιότυπη αποµόνωση και θα προβάλλουν τα εµπορεύµατα εκείνα που 

γίνονται γνωστά µε τη γλώσσα της εποχής σαν κοσµητικά. Από το β µισό του 19ου αιώνα 

ήδη, είναι συχνό το φαινόµενο της καταχώρησης διαφηµιστικών αγγελιών που αφορούν 

τα καλλυντικά στην ‘τέταρτη σελίδα’ των εφηµερίδων.4  

Μια άλλη κατηγορία πηγών προσφέρει η ανάπτυξη της υγιεινής: πληροφορίες για 

τµήµατα του κοσµητικού εξοπλισµού και αναφορές για τον καλλωπισµό περνούν µέσα 

στα κείµενα της υγιεινής γραµµατείας και φιλτράρονται από την ιδιαίτερη οπτική της.5 

Καθώς τα ενδιαφέροντα της περιστρέφονται γύρω από την καθαριότητα του δέρµατος, 

                                                                                                                                                 

γυναικών», στο Σιωπηρές Ιστορίες. Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, Έφη Αβδελά και Αγγέλικα 
Ψαρρά (επιµ)., Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1997, σ. 30-35).  

3 Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των Κυριών. Η γέννηση µιας φεµινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα, 1833-
1907, Κατάρτι, Αθήνα 21996, σ. 38-44. 

4 Βλ. Γ. Ι. Κανελλίδης, Εγχειρίδιον υγιεινής. Συντεθέν επί τη βάσει των περί τοιαύτην ύλην δοκιµωτέρων 
συγγραµµάτων, Κωνσταντινούπολη 1858, σ. 210 και Χρήστος Σολοµωνίδης, Η ιατρική στη Σµύρνη, 
Αθήναι 1955, σ. 144. Η διαφηµιστική αυτή άνθιση για τα προϊόντα του καλλωπισµού δε θα περιοριστεί 
µόνο στον εκτός Ελλάδος ελληνόφωνο τύπο, αλλά θα καταγραφεί και στην εγχώρια πραγµατικότητα: ο 
Βικέλας επισηµαίνει την παρουσία των διαφηµιστικών αγγελιών στην τέταρτη σελίδα των εφηµερίδων στα 
1883 και εντυπωσιάζεται ιδιαίτερα από όσες προβάλλουν τα «νέα παρισινά αρώµατα» και τα 
πολυκαταστήµατα Printemps. (Η πληροφορία περιέχεται στο ∆ηµήτρης Ψυχογιός, Τα έντυπα µέσα 
επικοινωνίας. Από τον πηλό στο ∆ιαδίκτυο, Καστανιώτης, Αθήνα 22004, σ. 368). 

5 Θα στηριχτώ κυρίως στα ακόλουθα υγιεινιστικά γραπτά: Γ. Ι. Κανελλίδης, Εγχειρίδιον Υγιεινής, ό.π., 
Σοφοκλής Ζαχάροβιτς, Οικογενειακόν Εγκόλπιον, Τεύχος Β΄, Στοιχεία Υγιεινής. Απάνθισµα εκ των 
επιφανεστέρων νεωτέρων και δοκιµωτέρων συγγραµµάτων προς χρήσιν πάσης οικοδεσποίνης και παντός 
οικογενειάρχου, Κωνσταντινούπολη 1903· ∆ηµήτριος Τσιαχτσίρης, Εγχειρίδιον Υγιεινής προς χρήσιν 
εκάστου, Κωνσταντινούπολη 1870· ∆. Χρηστάκης, Υγιεινή των οικογενειών, Κωνσταντινούπολη 21909· 
Παναγιώτης Χρ. Χριστόπουλλος, Στοιχεία υγιεινής. Προς χρήσιν των µαθητών των δηµοτικών σχολείων 
και των οικογενειών, Χανιά 1912· Θ. Χ. Φλωράς, Το βιβλίον της Υγείας. Στοιχεία Πρακτικής Υγιεινής, 
Αθήνα 1890· Ν. Α Τριανταφυλλίδης., Εγχειρίδιον Σχολικής Υγιεινής µετ’ εικόνων. Προς χρήσιν ιδίως των 
τροφίµων των διδασκαλείων και παντός ασχολούµενου περί την διοίκησιν και την υγιεινήν των σχολών, 
Κωνσταντινούπολη 1911. 
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την επιχείρηση απόσµησης του δηµόσιου και ιδιωτικού χώρου των ατόµων, την 

επαναξιολόγηση και την διαρκή υπόµνηση της αναγκαιότητας των λουτρών για 

ολόκληρο το σώµα ή για µέρη αυτού, αλλά και την καταπολέµηση των νοσογόνων 

εστιών από τις οποίες προκύπτουν καταστρεπτικές επιδηµικές αρρώστιες, η υγιεινή 

διεισδύει µε άνεση σε ολόκληρο το πεδίο που κάλυπτε ο καλλωπισµός του σώµατος και 

η κατάλληλη παρουσίαση του σωµατικού εαυτού σε διαφορετικά κοινωνικά 

περιβάλλοντα. Τα πρότυπα που προβάλλει για να υπηρετήσει αυτές τις στοχεύσεις 

έρχονται να αντιπαρατεθούν συχνά µε τις επικρατούσες καλλωπιστικές έξεις ανδρών και 

γυναικών, όπως και µε τις πολιτισµικά καθορισµένες ευαισθησίες που τους αντιστοιχούν 

και τους ηθικούς κώδικες που νοµιµοποιούν την ύπαρξη τους. Με αυτό τον τρόπο 

καθίσταται εφικτό να συµπεριληφθεί στην επικράτεια της υγιεινής ολόκληρο το 

παλιότερο κοσµητικό σύµπαν, να επαναδιευθετηθούν οι ορίζουσες του και να κριθούν 

αµείλικτα τα µέσα και οι πρακτικές του.  

Στις σελίδες των γραπτών περί υγιεινής παρελαύνουν όλα τα τότε γνωστά 

καλλυντικά προϊόντα και αξιολογούνται µε βάση τη χρησιµότητα τους στη διατήρηση 

της υγείας του σώµατος. Αρκετά ψηλά στην ιεραρχική κλίµακα των προτιµήσεων των 

συγγραφέων τους βρίσκονται όσα προϊόντα συντελούν στην καθαριότητα του σώµατος, 

την αντισηψία του, αλλά και την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δέρµατος, όπως 

συµβαίνει µε το σαπούνι, τα διάφορα φαρµακευτικά σκευάσµατα, όπως η λανολίνη, η 

γλυκερίνη, η βαζελίνη, κάποιες φορές τα αρωµατικά υγρά, αλλά και ορισµένες φυτικής η 

ζωικής συνήθως προελεύσεως ουσίες που προστίθενται στα λουτρά και συντελούν στην 

περιποίηση της επιδερµίδας: πίτουρα, γάλα κ.ά. Ακόµη, µε ευµένεια τις περισσότερες 

φορές αντιµετωπίζονται και άλλες αλοιφές ή κρέµες που και αυτές επιφορτίζονται µε το 

καθήκον να παράσχουν φρεσκάδα, ‘ανθηρότητα’ και προστασία από τις αντίξοες 

καιρικές συνθήκες (υπερβολική ξηρότητα ή υγρασία, έντονη ηλιοφάνεια ή ισχυρούς 

ανέµους) στο δέρµα, για παράδειγµα σε ποµάδες (αρωµατικές αλοιφές) και ‘κολντ κρηµ’ 

κρέµες για την ενυδάτωση του. Βέβαια, η υγιεινιστική επιδοκιµασία για αυτά τα 

σκευάσµατα θα εξαρτηθεί εν πολλοίς και από την θεωρούµενη ως αβλαβή σύσταση των 

εµπεριεχόµενων σε αυτά ουσιών.  

Απέναντι στο άρωµα, που καταλάµβανε τέτοια δεσπόζουσα θέση στις 

καλλωπιστικές φροντίδες, οι υγιεινιστές διατηρούσαν µια µάλλον αµφίθυµη διάθεση: 

εκτιµούσαν από τη µία τις αντισηπτικές ιδιότητες του, στέκονταν µε σεβασµό στη 

µακραίωνη παράδοση του, ενώ εντόπιζαν τα χνάρια του και στον αρχαίο ελληνικό και 

ελληνορωµαϊκό πολιτισµό, αλλά συχνά στρέφονταν εναντίον του, καθώς το θεωρούσαν 
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υπαίτιο της πρόκλησης δηλητηριάσεων, νευρικών διαταραχών και λιποθυµιών, ιδιαίτερα 

στα έντονα αρωµατισµένα περιβάλλοντα ή στις ‘θηλυκές’ χρήσεις που του γίνονταν. Ας 

µην ξεχνάµε ακόµη πως σε µεγάλο βαθµό οι υγιεινιστές µεταφέρουν στη χώρα µας τις 

ιδέες της πρώιµης αστικής εναντίωσης στο άρωµα, εξαιτίας των έντονων συνδηλώσεων 

της σπατάλης, της εφήµερης φύσης, του αισθησιασµού και του αριστοκρατικού ήθους µε 

τα οποία ιστορικά συνδέονταν αυτό.6  

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω κοσµητικά προϊόντα, τα οποία εγκολπώνονται µε 

σχετική άνεση στον υγιεινιστικό κανόνα ή τουλάχιστον δεν εναντιώνονται ανοιχτά στο 

πρόταγµα των φορέων του για το ανθρώπινο σώµα, θα εγερθεί µια σταθερά 

επαναλαµβανόµενη - ακόµη και στη ρητορική της- αντίδραση για όσα καλλυντικά 

επιφέρουν χρωµατικές αλλοιώσεις στο ‘φυσικό’ παρουσιαστικό, όπως οι βαφές τριχών 

στα µαλλιά και των δύο φύλων, στο µουστάκι και στα γένια των ανδρών, αλλά και τα 

ψιµύθια που χρησιµοποιούν οι γυναίκες για να λευκαίνουν τη χροιά της επιδερµίδας 

τους, ή για να τονίζουν µε µαύρο ή κόκκινο χρώµα τα φρύδια, τις βλεφαρίδες, τα 

µάγουλα και τα χείλη τους αντίστοιχα. Η καταδίκη αυτών από τους υγιεινιστές – στη 

συντριπτική πλειοψηφία τους γιατρούς- γίνεται πρωταρχικά πάνω στη βάση µιας 

ιατρικής αιτιολογίας, καθώς θεωρούνται ως ιδιαίτερα δηλητηριώδεις και επικίνδυνες για 

τον οργανισµό χηµικές ουσίες. Ωστόσο, στην αντίδραση τους υποκρύπτονται και όχι 

λιγότερο σηµαντικά ιδεολογικά, ηθικά και συµβολικά διακυβεύµατα: η χρήση των 

βαφών και ψιµυθίων εξ αρχής θα εγγραφεί σε ένα ελάχιστα αποδεκτό το 19ο και στις 

αρχές του 20ου θεατρικό προφίλ µετασχηµατισµού του εαυτού, χειρισµού της δηµόσιας 

εικόνας κάποιου-ας, υποψίας σεξουαλικής ελευθεριότητας και παράβασης των ταµπού 

που διέπουν τις κοινωνικές και διανθρώπινες σχέσεις της περιόδου – ζητήµατα που θα 

αναλυθούν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια αυτής της µελέτης.     

Ωστόσο, η µέγιστη σηµασία της υγιεινής έγκειται στο ότι προσέδωσε κύρος σε ένα 

πλέγµα σηµασιών και αξιωµατικών αποφάνσεων, των οποίων η ισχύς θα παραµείνει 

ακλόνητη µέχρι και το µεσοπόλεµο, παρόλο που κατά καιρούς γνώρισαν τις πιο 

διαφορετικές νοηµατικές αποκρυσταλλώσεις. Έτσι, η σχέση της καθαριότητας µε την 

υγεία και οι αµφιθυµικές σχέσεις των δυο τους µε τον καλλωπισµό αποτέλεσε ένα 

σταθερό άξονα αναφοράς και προσανατολισµού σε όλους όσοι προσέγγιζαν τα γυναικεία 

                                                 
6 Constance Classen, David Howes, Anthony Synnott, Άρωµα. Η πολιτισµική ιστορία της οσµής, 

Πλέθρον, Αθήνα 2005, σ. 102· Alain Corbin, The foul and the fragrant: Odor and the French social 
imagination, Harvard University Press, Κέµπριτζ Μασαχουσέτης 1986, σ. 183-184· Georges Vigarello, Το 
καθαρό και το βρόµικο. Η σωµατική υγιεινή από το Μεσαίωνα ως σήµερα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2000, σ. 
164-176. 
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καλλυντικά, καλύπτοντας όλο το φάσµα των δυνατών τόνων, που ποίκιλλαν από την 

ευµενή διάθεση µέχρι και την ανυποχώρητη απόρριψη. Στο εξής, κάθε µορφή 

προώθησης των προϊόντων οµορφιάς και των σχετικών ιδεολογηµάτων για την καλλονή 

έπρεπε αναγκαστικά να διέλθει από τη βασιλική αυτή οδό: η υγεία θεµελιώνει την 

οµορφιά, η καθαριότητα είναι το µέσο για να αποκτηθεί το πολύτιµο αγαθό της 

διατήρησης του δέρµατος σύµφωνα µε τα αισθητικά κριτήρια της εποχής, όπως θα φανεί 

από την εξέταση του σχετικού κεφαλαίου. Η συµβολή της υγιεινής στην εµπέδωση της 

‘φυσικής’ οµορφιάς και στην - όχι και τόσο συνεπή- προσπάθειά της να αποφευχθεί το 

‘τέχνηµα’, ιδιαίτερα στο πρόσωπο, ήταν καθοριστική για το είδος των αντιδράσεων που 

ξεσήκωσαν τα κοσµητικά που µετασχηµάτιζαν οπτικά την όψη του γυναικείου 

προσώπου, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Στο βαθµό που η κοσµητική και καλλωπιστική διαχείριση του προσώπου και του 

σώµατος διευρύνουν το κοινωνικό τους ακροατήριο, παρακολουθούν και πλαισιώνουν 

µέσα σε κάποια όρια την ανάπτυξη των µορφών της αστικής κοινωνικότητας και των 

µοντέρνων ηθών (θέατρα, χοροί, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις), πληθαίνουν και οι αναφορές 

στις εκδηλώσεις της νεωτερικής παρουσίασης του εαυτού στο δηµόσιο χώρο. Από το 

τέλος του 19ου αιώνα και µετά πολλαπλασιάζονται οι διαφηµίσεις για τα σχετικά 

προϊόντα, αλλά και η αρθρογραφία σε κάθε είδους έντυπα για θέµατα οµορφιάς, 

καλλωπισµού και περιποίησης των σώµατος- κυρίως σε εφηµερίδες, περιοδικά και 

ετήσια ηµερολόγια. 

Εκτός όµως από την προφανή κοινωνική και πολιτισµική διάσταση που φαίνεται 

να έχει αποκτήσει η κοσµητική, δεν περνά αυτή απαρατήρητη ούτε από το βλέµµα των 

παρατηρητών και µελετητών της οικονοµικής ζωής της χώρας, παρά το γεγονός πως η 

συνολική ανάπτυξή της, συγκριτικά µε αυτή πολλών άλλων τοµέων της οικονοµικής 

δραστηριότητας, βρίσκεται ακόµη στα σπάργανα και το µεγαλύτερο µέρος των 

προϊόντων και των υπηρεσιών της θα είναι περιβεβληµένα για πολύ ακόµη µε το στάτους 

των πολυτελών και απλησίαστων για τις κατώτερες τάξεις αγαθών. Ωστόσο, η σταθερά 

διογκούµενη παρουσία στο κέντρο της Αθήνας από τις αρχές του 20ου αιώνα, ενός 

δικτύου καταστηµάτων, όπως µυροπωλείων, κουρείων και κοµµωτηρίων, φαρµακείων, 

πολυκαταστηµάτων, ειδών νεωτερισµού και «Ινστιτούτων καλλονής», τα οποία θα 

επαγγελµατοποιήσουν την ενασχόληση µε την οµορφιά και τη βελτίωση της σωµατικής 

εµφάνισης ανδρών και γυναικών, αλλά και η σχεδόν ταυτόχρονη δηµιουργία µιας 

πρώτης, έστω και ισχνής παραγωγικής βάσης για κάποια καλλωπιστικά και καλλυντικά 

είδη, θα ωθήσει τους ειδικούς να καταγράψουν τα δεδοµένα της σε στατιστικούς πίνακες 
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και να ενδιαφερθούν για τη δυνατότητα της χώρας µας να αναπτύξει µια βιοµηχανία 

εφάµιλλη µε τις ευρωπαϊκές οµόλογες της.7 Σ’ αυτή την κατηγορία πηγών ανήκουν 

κυρίως οι απογραφές των ‘βιοµηχανικών’ και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και οι 

επαγγελµατικοί οδηγοί των πόλεων.  

Την ίδια περίπου περίοδο, η κοσµητική αρχίζει να αναγνωρίζεται σαν φαινόµενο 

της καταναλωτικής µανίας των αστών γυναικών και ως µια απτή ένδειξη της εισβολής 

του νεωτερισµού στη νεοελληνική κοινωνία που κλονίζει τους παραδοσιακούς αρµούς 

της. Σχεδόν ταυτόχρονα, επισύρει τα σκωπτικά σχόλια ή τις ειρωνικές νύξεις των όσων 

θεωρούν πως η κατάσταση έχει µπει σε τροχιά µη ελέγξιµη και το κακό έχει παραγίνει, 

καθώς, κατά την αντίληψη τους, η εικόνα της «γυναίκας» αφίσταται πολύ από τα όρια 

που θέτει η ηθική οικονοµία της περιόδου. Τέλος, ενώ όλα αυτά βαίνουν παράλληλα µε 

κοινωνικούς και οικονοµικούς µετασχηµατισµούς που αλλάζουν µερικά τη θέση των 

γυναικών στην εργασία και στην οικογένεια τον 20ο αιώνα, η κοσµητική έρχεται να 

εγκατασταθεί στο επίκεντρο των αντρικών ανησυχιών για τον κλονισµό της τάξης 

πραγµάτων που διέπει τις σχέσεις των δύο φύλων. Άλλωστε, τόσο η µόδα, όσο και η 

κοσµητική και ο γυναικείος καλλωπισµός -συχνά λειτουργώντας στην ανδρική φαντασία 

σαν ένα ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο- θα αποτελέσουν την πιο ισχυρή µεταφορά για 

ό,τι απειλητικό επιφέρει η έλευση του µοντερνισµού και ταυτόχρονα θα καταστούν 

συστατικά -και αναπόσπαστα- στοιχεία της µορφής της «Μοντέρνας Γυναίκας» του 

µεσοπολέµου.   

Καθόλου τυχαία, αυτές οι φοβικές αναπαραστάσεις εκκινούν από ένα πραγµατικό 

γεγονός: µε την είσοδο κιόλας στον 20ο αιώνα, η κοσµητική γίνεται αντιληπτή ως µια 

καθαρά ‘θηλυκή’ δραστηριότητα, µια σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση του ‘αδύνατου’ 

και ‘εύθραυστου’ φύλου · αυτό θα χρεωθεί στον απόλυτο βαθµό εκείνα τα 

χαρακτηρολογικά γνωρίσµατα που υποτίθεται ότι πήγαζαν από τις σχολαστικές 

κοσµητικές φροντίδες, δηλαδή την φιλαρέσκεια και την µαταιοδοξία. Στο εξής δε, όλο 

και περισσότερο η χρήση των κοσµητικών από µέρους των γυναικών θα συγχέεται 

αδιάκριτα µε την κατάχρηση τους στους λόγους της περιόδου. 

Με την ίδια κίνηση και µε ακριβώς αντίστροφη φορά, οι άνδρες θα επιχειρήσουν 

να αποσυσχετίσουν την παρουσία τους από αυτό το τόσο ευδιάκριτα πια θηλυκό 

                                                 
7 Χαρακτηριστικές αυτής της ενασχόλησης µε το παραγωγικό µέλλον της ελληνικής µυροποιίας είναι η 

δηµοσιογραφική έρευνα της εφηµερίδας Ακρόπολις στα 1909, όπου γίνεται λόγος για την ανάγκη 
συστηµατικής καλλιέργειας για την παραγωγή «ροδελαίου», όπως γινόταν στη Βουλγαρία. (Γ. 
Αναστασόπουλος, Ιστορία της ελληνικής βιοµηχανίας 1840-1940, τ. Β΄, Αθήνα 1947, σ. 831-832). 
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περιβάλλον και την περίοδο µάλλον του Α’ παγκοσµίου πολέµου, ή λίγο αργότερα, θα 

αποσυρθούν στα φανερά από αυτό. Ο λόγος νοµίζουµε πως είναι απλός: περισσότερο και 

από τον ‘παραδοσιακό’ ανδρικό φόβο του ταυτόσηµου ή της σύµπτωσης των έµφυλων 

καλλωπιστικών πρακτικών, των κινήτρων, των συνεπειών και των συµβολικών τους 

συνεκδοχών, η κοσµητική, όλο και πιο καθαρά από τις αρχές του εικοστού αιώνα, παύει 

να έχει απλώς το χαρακτήρα της τεχνικής βοήθειας για την επίτευξη των κυρίαρχων 

προτύπων οµορφιάς µε το να ‘διορθώνει’ το έργο της ‘φύσης’ και τείνει να µετεξελιχθεί 

σε ένα µετασχηµατισµό της εικόνας του εαυτού, σε µια σκηνοθεσία της παρουσίασης 

του σώµατος στο δηµόσιο χώρο. Το πάλαι ποτέ περιφρονηµένο, άτεχνο και 

αντιαισθητικό ‘φκιασίδωµα’ της πόρνης, της ηθοποιού και της ‘εύκολης’ γυναίκας του 

περιθωρίου ή των κατώτερων τάξεων, µεταβάλλεται σε µακιγιάζ, δηλαδή σε µια 

επιµεληµένη καλλιτεχνική ανακατασκευή του προσώπου για τις γυναίκες της καλής 

κοινωνίας, που παίζουν µε τα όρια της ηθικής, της αστικής ευπρέπειας και του καλού 

γούστου. Η πλάνη εγκαθίσταται έτσι στην καρδιά του κοσµητικού τεχνήµατος · όχι όµως 

πια µε τη χοντροκοµµένη µορφή που κανένα άντρα δεν ξεγελά, καθώς εκδηλώνει 

φανερά τις προθέσεις της, όπως συνέβαινε µε το ‘µπογιάτισµα’ των πορνών, αλλά µε την 

υπεκφυγή, τον υπαινιγµό και την εσκεµµένη προβολή ενός εαυτού, που, αν και 

‘ψεύτικος’, µπορεί άνετα να παίρνει τη θέση του ‘αληθινού’- όπως απαντάται στις 

φιγούρες της ‘κοκέτας’ και της κοσµικής κυρίας των σαλονιών.  

Αυτό το παιχνίδι των µεταµφιέσεων και η δυνατότητα αλλαγής των ταυτοτήτων 

που προσφέρει η σχεδόν ώριµη πια κοσµητική τέχνη στις γυναίκες, µπορεί να γοητεύει 

το ανδρικό φύλο, που σε ένα βαθµό ‘αφήνεται’ να εξαπατηθεί, αλλά ταυτόχρονα το 

κρατάει σε απόσταση και σε µια διαρκή κατάσταση απορίας και αδυναµίας να δώσει µια 

απάντηση στο ποιο ακριβώς είναι το ‘αυθεντικό’ του προσώπου και του χαρακτήρα και 

από πού αρχίζει η προσποίηση.8 Από αυτό το είδος της κοσµητικής θα αποδράσουν οι 

άνδρες προς το τέλος της περιόδου που µελετούµε- όχι πάντως χωρίς νωρίτερα να 

οικειοποιηθούν ορισµένα από τα διακριτικά γνωρίσµατα της, τις ιδεολογικές βάσεις που 

                                                 
8 Ένα εύστοχο υπόδειγµα των όσων αναλύουµε για το ‘αίνιγµα’ της γυναικείας ταυτότητας λόγω της 

χρήσης του µακιγιάζ, δίνεται από ένα σατιρικό ποίηµα που φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Εις Κυρίαν 
Επεσκευασµένην» και υπογράφεται από κάποιον µε το ψευδώνυµο «Σατανάς». Το παραθέτω ολόκληρο: 
«∆εν είσαι ότι φαίνεσαι…./δεν βρίσκω εσέ σε σένα... /Πούχεις το εγώ σου σε εκατό κουτάκια 
κλειδωµένα…./Αλλού έχεις τα µατάκια σου κι αλλού τα µάγουλα σου…/Πρέπει να ψάξω :δω κι εκεί να 
βρω τα θέλγητρα σου…/Στο ένα συρτάρι της δροσιές, στ’ άλλο το κοκκινάδι/ Και τη µορφή σου που 
φορείς, ξαλλάζεις πρωί-βράδυ», (Σατανάς, «Εις Κυρίαν Επεσκευασµένην», στο Κωνσταντίνος Σκόκος 
(επιµ.), Εθνικόν ηµερολόγιον του έτους 1912, Αθήνα 1912, σ. 296).  
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τη νοµιµοποιούν και κάποιες από τις ψυχολογικές αντιδράσεις που βιώνουν όσοι-ες την 

εξασκούν, όπως θα φανεί από το παράδειγµα των βαφών τριχών.  

Ωστόσο, παρά τις όποιες παρεκκλίνουσες τροχιές ακολούθησε πρόσκαιρα ο 

κοσµητικός καλλωπισµός των ανδρών, σε γενικές γραµµές το ανδρικό φύλο δεν 

µπορούσε να απαρνηθεί το σοβαρό και ορθολογικό ιδεώδες του ανδρισµού, που 

στηριζόταν αξιωµατικά σε µια πίστη στη διχοστασία ανάµεσα στο ‘φυσικό’ που είναι 

αληθινό και αναλλοίωτο και αρµόζει στην ανδρική ιδιοσυστασία και στο τέχνηµα που 

εξισώνεται µε την προσποίηση και την πλαστότητα και εγγράφεται, τώρα περισσότερο 

από ποτέ, στο σύµπαν της θηλυκότητας. Αυτό εξηγεί γιατί όλοι οι κανονιστικοί λόγοι 

της περιόδου, ενώ επιχειρούν να προδιαγράψουν –και παράλληλα να περιχαρακώσουν- 

τις επιθυµητές ιδιότητες που συνιστούν την επιτοµή του ανδρικού χαρακτήρα, όταν 

ασχολούνται µε τα ζητήµατα της κοσµητικής, δεν κάνουν τίποτα άλλο από τα να 

προσπαθούν να αποµακρύνουν κάθε υποψία εµπλοκής των ανδρών στις φιλάρεσκες 

καλλωπιστικές πρακτικές, οι οποίες θεωρούνταν τµήµα της επικράτειας του γυναικείου 

φύλου.  

Έτσι κι αλλιώς πάντως αυτές οι προσπάθειες καθόλου απλές, ούτε και εύκολες 

ήταν: η σαγήνη που εξάσκησε ο επιτηδευµένος καλλωπισµός και η καλλυντική 

περιποίηση στο ανδρικό φύλο, ελάχιστα υστέρησε από αυτή του γυναικείου. Όλα δε τα 

τεκµήρια που έχουµε στα χέρια µας, δείχνουν πως ο αρωµατισµός των µαλλιών και των 

προσωπικών τους αντικειµένων, οι ποικίλες φροντίδες για το µουστάκι, τα γένια και τα 

µαλλιά τους, η βαφή αυτών και, επιπρόσθετα, η επιδίωξη της κοµψής ενδυµασίας σε 

συνδυασµό µε την κατοχή ενδυµατολογικών αξεσουάρ της µόδας, όπως τα µπαστούνια, 

οι γραβάτες και τα γάντια, απασχολούσαν ένα µεγάλο αριθµό αστών και µικροαστών 

ανδρών, κυρίως -αλλά όχι µόνο- νεανικής ηλικίας.  

Αλλά και αυτή η εξέλιξη έµενε µάλλον αθέατη από τους περισσότερους 

δηµοσιολογούντες λογίους της εποχής. Το σίγουρο ήταν πως ακόµη και αν το έβλεπαν, 

θα δυσκολεύονταν πολύ να µιλήσουν για ένα φαινόµενο που υπερέβαινε ή θρυµµάτιζε 

τις βεβαιότητες για µια αυστηρά πολωµένη έµφυλη πραγµατικότητα, όπου ο ιδεώδης 

ανδρισµός όφειλε να απουσιάζει από το πεδίο κυριαρχίας της θηλυκότητας – και κάτι 

τέτοιο δε φαινόταν να συµβαίνει, τουλάχιστον στο βαθµό που το επιθυµούσαν. Αυτές τις 

δυσκολίες, τα χάσµατα, τα λογικά κενά και τις ηθεληµένες σιωπές ή τις αµήχανες 

αποκρύψεις για τον ανδρικό καλλωπισµό θα παρακολουθήσουµε µέσα από κείµενα της 

εποχής. Αυτά είναι συνήθως κάποια χρονογραφήµατα και λιγοστές αναφορές, σχόλια και 

άρθρα στον τύπο για τη σχέση του ανδρικού φύλου και της µόδας, µικρές ιστορίες που 



 14 

δηµοσιεύονται στους ετήσιους οδηγούς που συµβουλευτήκαµε, διαφηµίσεις αυτής της 

περιόδου και οπτικό υλικό (εικόνες) που τις συνοδεύουν. Πολύτιµη βοήθεια για τη 

µελέτη µας προσέφερε και η προσφυγή στα λογοτεχνικά έργα της περιόδου: 

µυθιστορήµατα, σατιρικά ποιήµατα, θεατρικά έργα και επιθεωρήσεις µας παραδίδουν 

πολλές φορές στοιχεία για την καθηµερινή ζωή και τις νοοτροπίες των ανθρώπων, τα 

οποία ήταν αδύνατο να συλλέξουµε από άλλες πηγές. 

Είναι αυτονόητο πως δεν ήταν δυνατό να καταπιαστούµε µε όλες τις όψεις που 

άπτονται του πελώριου αυτού θέµατος. Αναγκαστήκαµε να κάνουµε κάποιες επιλογές, 

που άλλες φορές µας προέκυπταν από τις διαθεσιµότητες των τεκµηρίων, αλλά και τα 

ερωτήµατα που θέταµε σ’ αυτά και άλλες από τις ιεραρχήσεις και τις αναλυτικές 

προτεραιότητες που προτάξαµε σαν αναγκαίες ή εντελώς απαραίτητες στην 

πραγµάτευση του θέµατος. Έτσι, από το σύνολο εκείνων των φορέων που συνέργησαν 

στη διαµόρφωση του φαινόµενου της ελληνικής κοσµητικής, επιλέξαµε να σταθούµε 

στους κουρείς/ κοµµωτές και συνάµα µυροπώλες και να αγνοήσουµε ή να αναφερθούµε 

εντελώς επιγραµµατικά σε άλλους δρώντες πρωταγωνιστές της, όπως τα φαρµακεία, τα 

πολυκαταστήµατα κλπ. Θεωρήσαµε πως είχε µεγαλύτερη σηµασία να αναδείξουµε τη 

συνεισφορά των όσων προπορεύτηκαν και σχεδόν µονοπώλησαν τις εξελίξεις σ’ αυτό το 

πεδίο για µεγάλο χρονικό διάστηµα, από το να παρουσιάσουµε ένα αναγκαστικά ατελές 

πανόραµα εκείνων των οργανωτικών φορέων και των παραγωγικών δυνάµεων, που 

µπορεί να έβαλαν και τη δική τους σφραγίδα στο πεδίο - και µάλιστα να έθεσαν τις 

βάσεις για τον εκσυγχρονισµό, την ποιοτική αναβάθµιση και τη µελλοντική µετεξέλιξη 

του - αλλά, µέχρι και την εποχή του πρώτου παγκόσµιου πολέµου, βρέθηκαν ουσιαστικά 

ουραγοί και δευτεραγωνιστές σ’ αυτό. 

Στην πρώτη γραµµή του ενδιαφέροντος µας τοποθετήθηκαν οι καλλωπιστικές και 

καλλυντικές περιποιήσεις των µαλλιών της κεφαλής και των τριχών του προσώπου, 

όπως και όσες σχετίζονται µε την επιδερµίδα του προσώπου και του σώµατος. Στην 

επιλογή των ‘τριχοβαφών’ και των άλλων καλλυντικών παρασκευασµάτων για τα 

µαλλιά οδηγηθήκαµε εξαιτίας του ότι θελήσαµε να εξετάσουµε ένα ‘παράδειγµα’ χρήσης 

των ίδιων κοσµητικών µέσων και για τα δύο φύλα, το οποίο θα µας επιτρέψει να δούµε 

µε ποιους τρόπους συνυφαίνονται οι γυναικείες και οι ανδρικές καλλωπιστικές 

πρακτικές και αν υπάρχουν συγκλίσεις ή διαφοροποιήσεις µεταξύ τους. ∆εν 

καταπιαστήκαµε ‘αφ’ εαυτού’ µε τις κοσµητικές περιποιήσεις στα µάτια, στα βλέφαρα, 

στα φρύδια, στα χείλη και στα µάγουλα, παρά µόνο στο βαθµό που προέκυπτε από την 

ενασχόληση µας µε τα «ψιµύθια» και τα θεµελιώδη για τη µελέτη µας ζητήµατα που 
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σχετίζονται µε την ύπαρξη τους: τα ‘έγχρωµα’ αυτά καλλυντικά προµηθεύουν την πρώτη 

ύλη για τη δηµιουργία φοβικών αναπαραστάσεων της θηλυκότητας, οι οποίες 

συµπυκνώνονται στη µορφή της ‘βαµµένης’ γυναίκας, ενώ παίζουν και ένα κρίσιµο ρόλο 

στη µετάβαση από την προνεωτερική, ‘παραδοσιακή’ κοσµητική της Ανατολής στη 

νεωτερική, εµπορευµατική και δυτική οµόλογο της.  

  Ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο εστιάσαµε την πραγµάτευση µας πρωτίστως 

στην κολόνια, στα αρωµατικά υγρά και στις βαφές τριχών, οφείλεται στο ότι αυτά τα 

προϊόντα παρήχθησαν και στη χώρα µας από αρκετές επιχειρήσεις µικρού και µεσαίου 

µεγέθους · φιλοξενούνται ακόµη συχνότερα µέσα στις διαφηµιστικές στήλες των 

εφηµερίδων απ’ ότι τα υπόλοιπα καλλυντικά βοηθήµατα.    
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Κεφάλαιο 1 

Η κοσµητική από τον 19ο στον 20ό αιώνα 

 

 

Η έννοια της «κοσµητικής» και τα «ψιµύθια» 

Ποια ήταν όµως η έννοια της κοσµητικής τον 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου; 

Ποιον θεωρούσε η εποχή αυτή τον ενδεδειγµένο καλλωπισµό και ποια καλλυντικά είχε 

υπόψη της όταν έκανε λόγο για αυτά; Ποια µέρη του ανθρώπινου σώµατος θεωρούνταν 

κατάλληλα για κοσµητικού τύπου επεµβάσεις; Ποια ήταν τα όρια της καλλωπιστικής 

παρέµβασης µέσα στα οποία έπρεπε να κινηθούν οι άνδρες και οι γυναίκες της εποχής, 

αποφεύγοντας την παραβίαση τους; Ακόµη, ποια ήταν τα αισθητικά εκείνα κριτήρια που 

αποτιµούν την οµορφιά, ποιον τύπο γυναίκας εκτιµούσαν ως καλλονή και ποια µέσα 

πίστευαν ότι ήταν χρήσιµα για την επίτευξη αυτής της ιδεώδους µορφής; Τέλος, ποιες 

αλλαγές γνώρισαν στην πορεία του χρόνου και στο πέρασµα από τον 19ο στον 20ο αιώνα 

αυτές οι έννοιες, οι θεωρήσεις, οι πρακτικές και τα καλλυντικά µέσα που 

χρησιµοποιούνταν και µε ποιο τρόπο έγινε δυνατό να αποδοθεί στην κοσµητική το status 

µιας διακριτά έµφυλης οντότητας, σηµατοδοτώντας τον ανοιχτά ‘θηλυκό’ χαρακτήρα 

της, ήδη από τις αρχές του 20ου; Ερωτήµατα µε τα οποία είναι αναπόφευκτο να 

αναµετρηθεί κανείς εξαρχής, αν θελήσει να εκτιµήσει τη δυναµική και τις όποιες υλικές 

και σηµασιολογικές µετατοπίσεις αυτού του φαινοµένου και να συλλάβει τους τρόπους 

µε τους οποίους εκφράζονταν κοσµητικά οι άνθρωποι στα χρόνια πριν από το 

µεσοπόλεµο.  

Περισσότερο κατάλληλη µέθοδος για την εκκίνηση αυτής της διερεύνησης µας 

φαίνεται πως είναι το να ανατρέξει κανείς στα λεξικά και στις εγκυκλοπαίδειες της 

εποχής, όπως, επίσης, και στα διάφορα επίσηµα έγγραφα της περιόδου (π.χ. δασµολόγιο) 

για να αναζητήσει τα λήµµατα, τις ορολογίες και τις ταξινοµήσεις που σχετίζονται µε 

τον καλλωπισµό και την κοσµητική, έτσι ώστε να αποκτήσει µια πρώτη γνώση για το 

πώς η εποχή προσλαµβάνει την κοσµητική και τις σχετικές µε αυτή έννοιες, ποιες 

σηµασίες της αναδεικνύει και ταυτόχρονα ποιες επιχειρεί να υποβαθµίσει συστηµατικά ή 

να αγνοήσει. Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα φανερωθεί, έστω και σχηµατικά, το πώς 

αποτυπώνεται η πολυσύνθετη πραγµατικότητα της κοσµητικής στους καταγεγραµµένους 

ορισµούς και στα επίσηµα κείµενα της περιόδου.  
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Στο λεξικό του Σκαρλάτου Βυζάντιου του 1882, συναντούµε τον εξής ορισµό της 

κοσµητικής: «η τέχνη του κοσµητού (2),- κοµµωτική», ενώ «κοσµητικός-ή -όν» είναι «ο 

χρησιµεύων ή επιτήδειος εις το κοσµείν». Ταυτόχρονα, σαν κοσµητής αναφέρεται ο 

κοµµωτής και σαν κοσµήτρια το θηλυκό του κοµµωτής, η κοµµώτρια.9 Στο επίτοµο 

λεξικό του ιδίου στα 1889, το «κόµµωµα» περιγράφεται σαν «στόλισµα, στολίδι· 

φυκιασίδι» και επιπρόσθετα, µεταφορικά, όπως δηλώνεται, «ο επιτηδευµένος 

καλλωπισµός».10 Λίγο παρακάτω, η κοµµωτική ορίζεται ως «η τέχνη του κοµµωτού- 

Κοσµητική (εις τους παλ. απετέλει µέρος της ιατρικής), Κοµµωτικά, τα χρησιµεύοντα ή 

αναγόµενα εις την τέχνην αυτήν». Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι στην κοµµώτρια, η 

οποία «έχουσα τέχνην επάγγελµα το καλλωπίζειν τας γυναίκας», προστίθενται από δίπλα 

δύο ακόµη συνώνυµες λέξεις στην καθοµιλουµένη: «χνουδίστρα, φυκιασιδού», ενώ 

αµέσως µετά παρατίθεται και η γαλλική απόδοση: (γαλλ): coiffeuse.11   

Από αυτή την πρόχειρη ακόµη λεξικογραφική περιδιάβαση φανερώνεται η 

αναντίρρητη συγγένεια της κοσµητικής µε την κόµµωση και την κοµµωτική τέχνη. Οι 

κοµµωτές και οι κοµµώτριες φαίνεται να αναλαµβάνουν την υπόθεση του καλλωπισµού 

του προσώπου και φροντίζουν να το διακοσµήσουν, να το στολίσουν, να το 

διευθετήσουν σύµφωνα µε κάποιους κανόνες.12 Η µεγάλη σηµασία που αποκτά η κόµη 

στην κοσµητική περιποίηση του 19ου κυρίως αιώνα, αποδεικνύεται από πανσπερµία 

πηγών, διαφηµίσεων της εποχής, υγιεινιστικών κειµένων, αρθρογραφίας σε έντυπα κλπ., 

όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. Καθώς η κόµµωση συσχετίζεται µε τον επιτηδευµένο 

καλλωπισµό, φαίνεται πως τα µαλλιά γίνονται το µόνο ίσως σηµείο του ανθρώπινου 

προσώπου που υπόκεινται στη στυλιστική επεξεργασία, την τεχνική διευθέτηση, την 

εµφανή αλλαγή της µορφής τους. Η µετατροπή αυτή µάλιστα θεωρούνταν στα µάτια 

όλων σαν µια νοµιµοποιηµένη πρακτική.  

Όσο το πρόσωπο θεωρούνταν ο καθρέφτης της ψυχής, παρέµενε σε µεγάλο βαθµό 

αναλλοίωτο ή οι όποιες επεµβάσεις πάνω σε αυτό έπρεπε να είναι διακριτικές, αθέατες 

στους άλλους και προπάντων θα έπρεπε να υπηρετούν το ‘φυσικό’ ιδεώδες της 

                                                 
9 Λήµµα «Κοσµητική», Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης / συντεθέν υπό Σκαρλάτου ∆. του Βυζαντίου και 

πλουτισθέν διαφόροις πίναξι χρονοµετρικοίς οις προσετέθη εν τέλει και λεξικόν επίτοµον των εν τοις 
ελληνικοίς συγγράµµασιν απαντώντων κυρίων ονοµάτων. Εν Αθήναις: Α. Κοροµηλάς, 1882, σ. 746. 

10 Λήµµα «Κόµµωµα», Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης / συνταχθέν υπό Σκαρλάτου ∆. του Βυζαντίου και 
πλουτισθέν διαφόροις πίναξι χρονοµετρικοίς νοµισµατολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι νενοµοθετηµένον 
µετρικόν σύστηµα οις προσετέθη εν τέλει και λεξικόν επίτοµον των εν τοις ελληνικοίς συγγράµµασιν 
απαντώντων κυρίων ονοµάτων. Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των καταστηµάτων Ανέστη 
Κωνσταντινίδου, 1889, σ. 740. 

11 Στο ίδιο, σ. 740. 
12 «Κόσµησις, η, το κοσµείν ή κοσµείσθαι, διευθέτησις, διακόσµησις, στολισµός», (στο ίδιο, σ. 746). 



 18 

οµορφιάς.13 Αυτές οι διαρκείς προσαρµογές των κοµµώσεων στις τροποποιηµένες ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα απαιτήσεις της εκάστοτε µόδας εξηγούν τους άρρηκτους 

δεσµούς των κουρέων και των κοµµωτών µε την περιποίηση του προσώπου, την περίπου 

προνοµιακή ενασχόληση τους µε το σύνολο των αναγνωρισµένων πρακτικών για την 

απόκτηση ή διατήρηση της ‘οµορφιάς’ και την από µέρους τους µονοπώληση σχεδόν 

όλων εκείνων των καλλωπιστικών φροντίδων του σώµατος που διεξάγονταν από 

επαγγελµατίες· τα συνώνυµα της «χνουδίστρας, φυκιασιδούς» που αποδίδονται στην 

κοµµώτρια, δείχνουν πως η τελευταία αναλάµβανε και την «αποψίλωση», όσο και τη 

βαφή του προσώπου της γυναίκας µε «φυκιασίδια», δηλαδή τα ψιµύθια. Το ότι 

διασώθηκαν αυτές οι σηµασίες της λέξης µε τη λαϊκή τους ονοµασία, αποδεικνύει πως η 

βαφή του προσώπου και η αποτρίχωση δεν ήταν άγνωστες στις γυναίκες της εποχής, 

ωστόσο ήταν ελάχιστα αποδεκτές από την επίσηµη, καθιερωµένη και συµβατική 

κοσµητική περιποίηση που παρέµενε δέσµια των κανόνων ευπρέπειας και των 

αποδεκτών ηθικών αντιλήψεων για την γυναικεία εµφάνιση. Για ολόκληρο τον 19ο 

αιώνα το κοµµωτήριο µαζί µε το µυροπωλείο παραµένουν οι αδιαφιλονίκητοι 

πρωταγωνιστές του γυναικείου, αλλά και του αντρικού καλλωπισµού. Η θεωρητική 

συνάφεια των όρων θα εκφραστεί αναγκαστικά και σε πρακτικό επίπεδο: οι κοµµωτές, 

κοµµώτριες θα καταστούν οι πρώτοι ειδικοί που θα συµβουλέψουν τις γυναίκες για την 

οµορφιά τους, θα αναλάβουν τη φροντίδα των µαλλιών και της επιδερµίδας τους του 

προσώπου τους και του σώµατός τους και θα επιδιώξουν να επιλύσουν τα δυσάρεστα 

προβλήµατα της ανεπιθύµητης υπερτρίχωσής τους.14 

Πριν προσπεράσουµε τη συµβολή του Σκαρλάτου, ας σταθούµε σε µια ακόµη 

πολύτιµη ένδειξη για το βαθµό και τον τρόπο που οι ιδιότητες του καλλωπισµού 

απέρρεαν από την έµφυλη σύσταση του υποκειµένου που κάνει χρήση των κοσµητικών 

µέσων· αποδίδοντας ο συγγραφέας στον όρο καλλωπισµός την έννοια του «καλλύνω την 

όψιν, στολίζω (µε πολλήν επιτήδευσιν)», προσθέτει αµέσως παρακάτω: «καλλωπιστής: ο 

                                                 
13 Kathy Peiss, Hope in a jar: the making of America’s beauty culture, Henry Holt and Company, Νέα 

Υόρκη 1998, σ. 39. Η ίδια συγγραφέας πραγµατεύεται τη θεώρηση του προσώπου στην κουλτούρα του 
19ου αιώνα ως ενιαίου τόπου έκφρασης, οµορφιάς και χαρακτήρα. Σε αυτόν τον τρόπο σκέψης υπάρχει 
σαφής αναλογία ανάµεσα στην εξωτερική εµφάνιση και τον εσωτερικό εαυτό (Kathy Peiss, “Making up, 
making over. Cosmetics, consumer culture and women’s identity”, στο Victoria De Grazia και Ellen 
Furrlough (επιµ.), The sex of things. Gender and consumption in historical perspective, University of 
California Press, Λονδίνο 1996, σ. 313). Γνωρίζουµε ακόµη ότι οι γυναίκες της βικτοριανής εποχής, 
κυρίως στην Αµερική, αντιτίθονταν σε κάθε υπόθεση αλλαγής του προσώπου τους µε κοσµητικά µέσα 
(Teresa Riordan, Inventing beauty. A history of the innovations that have made us beautiful, Broadway 
Books, Νέα Υόρκη 2004, σ. 1-2). 

14 «Ψιλωτικός: ο χρησιµεύων προς ψίλωσιν (µάδηµα των τριχών), Γαλλ. Depilatoire», Λεξικόν της 
ελληνικής γλώσσης / συνταχθέν υπό Σκαρλάτου ∆. του Βυζαντίου, ό.π., Αθήνα 1889, σ. 1570). 
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καλλωπιζόµενος (στολιζόµενος ως αν γυναίκα), αγαπών µε υπερβολήν τα στολίδια».15 

Αυτή η ερµηνεία µας δίνει µάλλον και το σηµασιολογικό κλειδί για να κατανοήσουµε το 

βαθµό πρόσδεσης των νοηµάτων και των πρακτικών του καλλωπισµού σε έµφυλα 

υποκείµενα, σύµφωνα µε τις ιδεολογικές αντιλήψεις της εποχής. Η ‘υπερβολή’ και η 

‘επιτήδευση’ θεωρούνταν οι χαρακτηριστικές ιδιότητες της θηλυκής κοσµητικής, άρα η 

έλλειψη υπερβολής και το ανεπιτήδευτο ‘φυσικό’ ύφος φαινόταν να προσιδιάζουν στην 

κοσµητική των αντρών.  

 Το δασµολόγιο του 1867 µας εισάγει στην επίσηµη κρατική ταξινόµηση και 

περιγραφή των κοσµητικών προϊόντων. Έτσι, αυτά αναφέρονται ως: «ΜΥΡΩ∆ΙΚΑ, ή 

µύρα και κοµµωτικά παντός είδους, πνευµατώδη, υδατώδη, ελαιώδη, οξώδη στεατώδη, 

σάπωνες και κόνεις ευώδεις, πούδρα, χόρτα και ξύλα ευώδη, ψιµµίθιον, ανθόνερον, 

τριανταφυλλέλαιον κλπ».16 Καταγράφονται ακόµη το «σαπώνιον κοσµητικόν (της 

τουαλέτας)» σε αντιδιαστολή µε το «σαπώνιον κοινόν εν γένει», όπως και τα 

«αρώµατα», για τα οποία ο συντάκτης του εγγράφου µας παραπέµπει στα «Μύρα και 

µυρωδικά».17 Η γενική κατηγορία µε την οποία ονοµατίζονται όλα τα σχετικά προϊόντα 

(«µυρωδικά, ή µύρα και κοµµωτικά»), επιβεβαιώνει τα προηγούµενα συµπεράσµατά µας 

για τη συνάφεια των όρων της κοσµητικής µε την κοµµωτική, αλλά, επιπρόσθετα, µας 

επισηµαίνει τον πολύ πιο βαθύ και πρωταρχικό δεσµό αυτών µε το άρωµα. Άλλωστε και 

στο τελωνειακό δασµολόγιο του 1887 υπάρχει η ένδειξη: «αρώµατα, οία δήποτε είδη 

κοµµωτικής»,18 ενώ στους στατιστικούς πίνακες εισαγωγών και εξαγωγών που 

παραθέτει, τα κοσµητικά προϊόντα φαίνεται να ενσωµατώνονται στην κατηγορία 

«Σάπωνες και Αρώµατα».19 Βλέπουµε λοιπόν πως τα κοσµητικά ή «κοµµωτικά» 

προϊόντα, άλλοτε θεωρούνται συµπληρωµατικά των αρωµατικών και υπάγονται όλα µαζί 

στην ευρύτερη ταξινόµηση των «µυρωδικών» και άλλοτε φαίνεται να χάνουν κάθε 

                                                 
15 Στο ίδιο, σ. 653. 
16 «Τελωνιακόν δασµολόγιον συµπεπληρωµένον και επιδιορθωµένον µε τας µέχρι του 1874 

τροποποιήσεις, Νόµος ΡΟΣΤ΄ της 13 Φεβρουαρίου 1867», στο Μιλτιάδης Μπούκας, Οδηγός εµπορικός, 
γωγραφικός και ιστορικός των πλείστων κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος του έτους 1875, Αθήνα 1875, σ. 
51. 

17 Στο ίδιο, σ. 61 και σ. 31. 
18 Βλάσης Γαβριηλίδης, Πανελλήνιος Σύντροφος: ετήσιον πολιτειακόν, οικονοµολογικόν και στατιστικόν 

ηµερολόγιον 1890, Αθήνα 1890, σ. 401. 
19 Στο ίδιο, σ. 338. Είναι ενδιαφέρον ότι στην Ελλάδα δεν είναι ακόµη ξεκάθαρος ο διαχωρισµός 

ανάµεσα στα σαπούνια (αρωµατικά και µη) και στα αρώµατα-καλλυντικά στις δασµολογικές κλάσεις 
ταξινόµησης αυτών των προϊόντων, όπως συµβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, (βλ. Geoffrey Jones, 
“Blonde and blue-eyed: Globalizing beauty, c. 1945-1980”, Economic History Review 61/1 (2008), σ. 126. 
Αυτή η διάκριση θα γίνει σαφής το µεσοπόλεµο. 



 20 

αυτόνοµη υπόσταση και να συγχωνεύονται µέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο µε την 

επονοµασία «αρώµατα». 

Ξαναγυρνώντας στο πεδίο των λεξικογραφικών επισηµάνσεων, θα πρέπει 

οπωσδήποτε να κάνουµε λόγο για τα ψιµύθια: ως τέτοια θα καταχωρηθούν διάφορες 

κοσµητικές ουσίες που θα παίξουν έναν σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξή της καλλυντικής 

φροντίδας του σώµατος και στους πολιτισµικούς καθορισµούς στους οποίους αυτή 

παραπέµπει. Κατεξοχήν γυναικείο καλλυντικό µε χρωστικές επί της επιδερµίδας 

ιδιότητες, θα συγκεντρώσει πάνω του σχεδόν την καθολική αποδοκιµασία όσων κρίνουν 

τις κοσµητικές φιλοδοξίες των γυναικών. Θα εγείρει ζητήµατα ηθικής τάξεως και 

δέουσας συµπεριφοράς, καθώς η χρήση του αντέβαινε τους παραδεκτούς κανόνες 

εµφάνισης στην αστική κοινωνία του 19ου αιώνα µε την ‘υπερβολική’ έµφαση που 

απέδιδε στο τέχνηµα και στον µετασχηµατισµό της φυσικής οµορφιάς µε τα 

«φκιασίδια». Επιπρόσθετα, θα αποτελέσει και έναν αξιόπιστο δείκτη της ταξικής 

σήµανσης και της έµφυλης διαφοροποίησης: τα ψιµύθια, από ένα σηµείο και µετά, θα 

θεωρηθούν ταυτισµένα µε τις δήθεν απαρχαιωµένες και οπισθοδροµικές πρακτικές των 

γυναικών των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, οργανικά κοµµάτια µιας ‘παράδοσης’ 

που θα συγκροτηθεί ως το αντεστραµµένο αξιολογικά είδωλο του αστικού πολιτισµού 

και της προόδου.20 Επιπρόσθετα, όλοι σχεδόν οι επίσηµοι λόγοι της περιόδου θα 

αντιµετωπίσουν αυτές τις καλλυντικές ουσίες ως  µία εξωτερική ηθική προσβολή στα 

ιδεώδη της αρµονίας, του µέτρου και της καλαισθησίας της αστικής τάξης και ως µια 

ύπουλη επίθεση στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισµού, αφού η συνεχής χρήση 

τους φαινόταν να ‘δηλητηρίαζε’ και να ‘έφθειρε’ το γυναικείο σώµα.21 

Είναι πάντως πιθανό να µην είχαν ακόµη διαµορφωθεί ή διαδοθεί ευρύτερα οι 

ηθικές και ιατρικές αιτιάσεις ενάντια στα ψιµύθια στα πρώτα µετεπαναστατικά χρόνια 

                                                 
20 Είναι χαρακτηριστικό πως η µυθιστορηµατική αφήγηση για τη γυναίκα που κατασκευάζει και πουλά 

η ίδια τα ψιµύθια της, την θέλει µε τη µορφή µιας αποτρόπαιης στην όψη «µάγισσας», που έµοιαζε 
µάλιστα µε «ερµαφρόδιτη». Η Καρκαλού κατέφευγε στη βοήθεια των ψιµυθίων και των βαφών της, κάθε 
φορά που δεν είχαν επιτυχία τα µαγικά της. (Ιωάννη Κονδυλάκη, «Οι άθλιοι των Αθηνών», στο Άπαντα, τ. 
Β΄, εκδ. Π. Οικονόµου, Αθήνα χ.χ., σ. 111). Ο σκοτεινός κόσµος των προλήψεων, των δεισιδαιµονιών, και 
των αρρωστηµένων παθών που φιλοτεχνεί ο συγγραφέας για ένα µέρος των γυναικών των κατώτερων 
τάξεων της πρωτεύουσας, αποτυπώνεται έξοχα και στις γυρολόγες «πωλήτρες», που µαζί µε τα υφάσµατα 
που πουλούσαν φανερά, «πωλούσαν κρύφα και ψιµµύθια και αρσενικόν δια τους ποντικούς και τας 
απελπισµένας» (στο ίδιο, σ. 118).  

21 Περισσότερα για το θέµα θα αναφερθούν στο 3ο Κεφάλαιο, όταν θα πραγµατευτούµε το ζήτηµα του 
πώς αντιµετωπίζει η υγιεινή τα κοσµητικά µέσα. Να προσθέσουµε µόνο πως ο Κονδυλάκης στο 
προαναφερθέν µυθιστόρηµά του κάνει λόγο για τον υδράργυρο και «άλλα δηλητηριώδη συστατικά» που 
περιείχαν τα ψιµύθια, παραθέτοντας µάλιστα και τις σοβαρότατες επιπτώσεις που είχε η χρήση τους στην 
υγεία της κόρης της Καρκαλούς: «έπαθεν εξελκώσεις των ούλων σκορβουτικάς, αι οδόντες της 
διεσαλεύθησαν και έπιπτον…και το σπουδαιότερον, η αρκούντως άφθονος και µακρά κοµη της…έπεσε 
και παρ’ ολίγον να µείνει το κρανίον της γυµνόν, ως κολοκύνθη…» (στο ίδιο, σ. 111).  
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στην πρωτεύουσα. Αν η εικόνα που µας προσφέρει ο ∆. Βυζάντιος στη «Γυναικοκρατία» 

του για τις αρχές της δεκαετίας του 1840 ανταποκρίνεται στα ιστορικά δεδοµένα, 

φαίνεται πως µε µεγάλη άνεση µπορούσαν οι νεόπλουτες κυρίες των ευκατάστατων 

οικογενειών να προµηθευτούν από τα επίσηµα εµπορικά δίκτυα της πόλης τα 

«φκιασίδια» τους, όπως και τα «κοκκινάδια», τις «ποµάτες», τις «λεβάντες» και τις 

κολόνιες τους.22 Σύµφωνα µε τα όσα λέγονται εκεί, το «φκιασίδι» χρησιµοποιούνταν 

βέβαια για το «άσπρισµα» της επιδερµίδας των γυναικών και πωλούνταν ‘χύµα’, µάλλον 

σε υγρή µορφή και κάποτε νοθευµένο από το «αργαστήρι» κάποιου «πραµατευτή».23 Το 

«φκιασίδωµα» γίνονταν είτε από τις ίδιες τις κυρίες, είτε µε τη βοήθεια των φιλενάδων ή 

των υπηρετριών τους, επαλείφοντας τη λευκή βαφή µε επιδεξιότητα στο πρόσωπό τους 

µε τα δυο τους χέρια.24 Γίνεται ακόµη λόγος στο έργο και για τη «φκιασιδού», η οποία δε 

θα πρέπει λογικά να ήταν το ίδιο πρόσωπο µ’ αυτό που ασχολούνταν µε τα «κουρέµατα» 

και την περιποίηση των µαλλιών της Φανούς.25 

Η εικόνα ενός ‘αστικού’ κοσµητικού καλλωπισµού που γίνεται στο φως της µέρας, 

χωρίς αναστολές ή προφυλάξεις από γυναίκες της «καλής κοινωνίας», οι οποίες µπορούν 

να συνδυάζουν τα φκιασίδια µε την ευρωπαϊκή µόδα και την αγορά πολυτελών 

ενδυµάτων, έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε το περιφρονηµένο, ύποπτο και ανυπόληπτο 

«φκιασίδωµα» των φτωχών γυναικών, όπως µας το διασώζει ο Κονδυλάκης µερικές 

δεκαετίες αργότερα. Όλα εδώ φαίνονται να είναι διαφορετικά από ότι στο καλλωπιστικό 

πρότυπο του Βυζάντιου: οι φιγούρες των ενδιαφερόµενων γυναικών, η παρασκευή και η 

εµπορία των σχετικών προϊόντων, η ίδια η πράξη της πώλησης, όπως και τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν οι «ψιµυθιωµένες».  

 Στις σκηνές που περιγράφει ο Κονδυλάκης δεν µεσολαβεί καµία ανδρική 

παρουσία από τη στιγµή που παράγεται το προϊόν µέχρι τη στιγµή που θα περάσει στα 

χέρια αυτών που θα το καταναλώσουν· η «µάγισσα» Καρκαλού κατείχε τα µυστικά της 

τέχνης της παρασκευής εξαιρετικών ψιµυθίων και βαφών για τα µαλλιά και τα πουλούσε 

η ίδια στις γειτονιές της πόλης. Αλλά, και όταν εµφανίζονται εµπορικοί ενδιάµεσοι που, 

                                                 
22 ∆ηµήτριος Βυζάντιος, «Γυναικοκρατία», στο Βαβυλωνία, Γυναικοκρατία, Πάπυρος Πρες ΕΠΕ, 

Αθήνα χ.χ., σ. 117. 
23 Ο υπηρέτης της Φανούς αγοράζει ‘φκιασίδι’ για τρεις δραχµές. Καθώς όµως η ποσότητα που πήρε 

δεν ήταν αρκετή για το πρόσωπο της, τον ξαναστέλνει για να αγοράσει κι άλλο (στο ίδιο, σ. 117-119). 
Στην επόµενη σκηνή, η φίλη της Μυρσίνη της εξοµολογείται το δικό της πάθηµα µε τα φκιασίδια: «και δε 
ξέρω τι είχανε ανακατωµένο µέσα, και πρώτα όσο ήτανε βρεµένο, φαινουντάνε άσπρο…και καθώς 
εστέγνωξε κυρά µου, εµαύρισε σαν το Χάρο…» (στο ίδιο, σ. 120). Για το «αργαστήρι» του πραµατευτή 
βλέπε: στο ίδιο, σ. 170. 

24 Στο ίδιο, σ. 122-123. 
25 Στο ίδιο, σ. 171. 
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όπως όλα δείχνουν, δεν ταυτίζονται µε τα πρόσωπα που τα παράγουν, είναι και πάλι 

γυναίκες, οι «πωλήτρες» που, όπως είδαµε, επισήµως εµπορεύονται υφάσµατα, ενώ στα 

κρυφά διαθέτουν ψιµύθια και ισχυρά δηλητήρια.26 Στον Βυζάντιο, αντίθετα, 

εµφανίζονται να µεσολαβούν δύο άντρες µέχρι να καταλήξει το προϊόν στη γυναίκα που 

θα το καταναλώσει: ο έµπορος και πιθανός παραγωγός του ψιµυθίου και ο υπηρέτης της 

κυρίας που θα αναλάβει να το αγοράσει και να της το παραδώσει.  

Τίποτα όµως δε φανερώνει καλύτερα τους δύο αντίθετους καλλωπιστικούς 

κόσµους, από τη µία των πλούσιων και από την άλλη των φτωχών γυναικών, όσο τα 

διαφορετικά συγκείµενα που πλαισιώνουν την πράξη της κατανάλωσης των ψιµυθίων 

και των συνεπειών που επιφέρει η χρήση τους. Πιο συγκεκριµένα, ενώ η «αρχόντισσα» 

Φανώ της «Γυναικοκρατίας» αντιµετωπίζει ‘απλώς’ το πρόβληµα της γελοιοποίησης ή 

της λοιδορίας των άλλων λόγω της κακής εφαρµογής του ψιµυθίου στο πρόσωπο της, για 

τις φτωχές γυναίκες, τα προβλήµατα ξεκινούν την ίδια κιόλας στιγµή που θα σχετιστούν 

µε το ψιµύθιο και θα το κάνουν τµήµα της καθηµερινότητας τους και θα διαρκούν για 

όσο καιρό του κάνουν χρήση. Οι συνθήκες µιας άτυπης παρανοµίας στο καθεστώς της 

αγοράς του, η απόκρυψη της κατοχής του από τους άλλους ή τις άλλες και το φάσµα των 

πολύ σοβαρών συνεπειών στην υγεία που ενδέχεται να αντιµετωπίσουν οι 

«φκιασιδωµένες», µας δείχνει πως για τις ‘Άθλιες των Αθηνών’ διακυβεύονταν πολύ 

σοβαρότερα πράγµατα από την ενασχόληση τους µε το ψιµύθιο, απ’ ό,τι συνέβαινε µε 

τις γυναίκες των ανώτερων τάξεων.  

Για τις τελευταίες, η «ψιµυθιωµένη» µορφή ενεργοποιούσε βέβαια τα αντρικά 

ανακλαστικά της ήπιας αποδοκιµασίας, της ειρωνείας ή του σκεπτικισµού, ωστόσο 

φαινόταν να είναι απόλυτα συναφής µε τις κατεστηµένες έµφυλες διαγνώσεις της εποχής 

περί της ‘αιώνιας’ φιλαρέσκειας των γυναικών και της ‘αθεράπευτης’ ροπής τους προς 

το στολισµό. Έδειχνε ακόµη να προκύπτει απολύτως φυσιολογικά από την υποτιθέµενη 

αχαλίνωτη µαταιοδοξία τους να θέλουν να υποβληθούν σε κάθε είδους θυσίες 

προκειµένου να επιβεβαιωθούν ως όµορφες. Έτσι, αν βασιστούµε στη λογοτεχνική 

απεικόνιση της «ψιµυθίωσης» των αστών γυναικών, καθώς απουσιάζουν άλλες ιστορικές 

µαρτυρίες που να την επιβεβαιώνουν ή να την αναιρούν, ο καλλωπισµός του βαµµένου 

γυναικείου προσώπου, τουλάχιστον στις πρώτες µεταπελευθερωτικές δεκαετίες, έµοιαζε 

να είναι οργανικό και αναπόσπαστο τµήµα της καθηµερινότητας και των ενδιαφερόντων 

των κυριών της καλής κοινωνίας, όση δυσφορία κι αν προκαλούσε αυτό το γεγονός στο 

                                                 
26 Ιωάννης Κονδυλάκης, Οι άθλιοι των Αθηνών, ό.π., σ. 111, σ. 118 και σ. 120. 
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επικριτικό αντρικό βλέµµα, καθώς παρέπεµπε στην αποσταθεροποιητική εισβολή της 

πολυτέλειας και της ξενοµανίας στην ‘παραδοσιακή’ ελληνική κοινωνία. Οι 

«φκιασιδωµένες» όµως φτωχές έρχονταν αντιµέτωπες µε τον κίνδυνο ενός πολύ 

βαρύτερου καταλογισµού - αυτόν της υπέρβασης των ορίων της ηθικότητας που έπρεπε 

να διέπει µια ανεπίληπτης διαγωγής γυναίκα των λαϊκών τάξεων. Στην περίπτωση αυτή 

το ψιµύθιο και το «µπογιάτισµα» του προσώπου, από τις τελευταίες τουλάχιστον 

δεκαετίες του 19ου αιώνα, συνδέθηκαν συνειρµικά µε την εικόνα της πόρνης ή 

τουλάχιστον µε µια ασυγχώρετα ‘χαλαρή’ σεξουαλική ηθική.27 Με µεγάλη καχυποψία 

αντιµετωπίστηκαν ακόµη και εκείνες  οι καλλωπιστικές πρακτικές των φτωχών γυναικών 

που φαινόταν να µιµούνται τις ‘πολυτελείς’ συνήθειες των ανώτερων τάξεων.28    

Μια διαφορετική, ωστόσο, εικόνα της σχέσης των γυναικών της ευυπόληπτης 

κοινωνίας µε τα ψιµύθια µας προσφέρεται µέσα από µία ακόµη λογοτεχνική µαρτυρία: 

σε ένα από τα πρώτα ελληνικά µυθιστορήµατα του πρώτου µισού του 19ου αιώνα, τον 

«Πίθηκο Ξουθ» του Ι. Πιτζιπίου, παρουσιάζεται µια άλλη πλούσια και όµορφη 

‘αρχόντισσα’, η φαναριώτικης προέλευσης και διαµένουσα επί δεκαετία στην ελληνική 

πρωτεύουσα Σουλτανίτζα, να περιφρονεί τα ψιµύθια, αν και δεν υπολείπεται καθόλου 

                                                 
27 Η µορφή της πόρνης συσχετίζεται σχεδόν πάντοτε µε το ψιµύθιο και τον επιτηδευµένο κοσµητικό 

καλλωπισµό. Στον Κονδυλάκη παρατηρούµε δύο πόρνες, η µία µε «άφθονον κοκκινάδι επί των µήλων των 
ωχρών αυτής παρειών…» και η άλλη µε «ψιµµύθιον» που άρχισε να λιώνει εξαιτίας της θερµοκρασίας του 
δωµατίου. Στην περιγραφή δε της «τσατσάς Αννέτας», δεν παραλείπει να την απεικονίσει ως «στολισµένη 
και ψιµυθιωµένη», (στο ίδιο, σ. 173, σ. 177 και σ. 215). Στο ίδιο διανοητικό κλίµα κινείται και ο 
Χρηστοµάνος στην «Κερένια κούκλα» του, που εκδόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1910. Οι 
γυναικείες φιγούρες του έργου, που τοποθετούνται σε µια λαϊκή γειτονιά της Αθήνας, σκιαγραφούνται ως 
προς το επίπεδο της ηθικής τους στάθµης µε τρόπο αντιστρόφως ανάλογο των καλλωπιστικών τους 
επιδόσεων: όσο πιο πολύ καταφεύγουν στα καλλυντικά, τόσο ελαστικότερη είναι η ηθική τους συνείδηση 
και τόσο µεγαλύτερη η συχνότητα των σεξουαλικών τους σχέσεων µε τους άνδρες. Για παράδειγµα, η 
«Ευρυδίκη η καπελλού», µια «ξεµπερδεµένη που φαινόταν πως είχε περάσει δια πυρός και σιδήρου» 
πολλούς άνδρες και «δυο φορές ζωντοχήρα» µάλιστα, εµφανίζεται µε επιτηδευµένη κόµµωση και µε 
«µάγουλα µπλου από κάτω από την πούδρα». Οι δεσποινίδες Χαρζανοπούλου, µοδίστρα και 
«ασπορρουχού» αντίστοιχα, που εµφανίζονται «αλύγιστες µές τους µοντέρνους κορσέδες» τους και «µε τα 
µαλλιά µπροστά αιγκλόν και πίσω δεµένα µε φιόγκο», χαρακτηρίζονται ως «σακαφλιόρες που είχαν 
περάσει πια τον κάβο κ’ έβγαιναν τώρα µ’ όλα τα πανιά στ’ ανοιχτά και στ’ άπατα». Όταν µαλώνουν οι 
γυναίκες της γειτονιάς, ακούγεται το εξής σχόλιο για την Ευρυδίκη: «…Η Ευρυδίκη, η αντροχωρίστρα, η 
µουντζουρωµένη!». Οι ίδιες περίπου µοµφές της αποδίδονται και παρακάτω: «…εκείνη η φτειασιδωµένη, 
η διπλοχωρισµένη η παλιογλωσσού…». (Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος, Η κερένια κούκλα, Νεφέλη, Αθήνα 
1988 (α έκδ 1911), σ. 35, σ. 41, σ. 135 και σ. 139-140).  

28 Για τις γυναίκες των κατώτερων τάξεων θεωρούνταν σπατάλη η διάθεση χρηµάτων για τη βελτίωση 
της εµφάνιση τους, για στολίδια, είδη πολυτελείας, κοσµητικά και αρώµατα και κάτι τέτοιο προκαλούσε 
αναστάτωση γιατί αντέβαινε τους κανόνες ηθικής και τα αποδεκτά πρότυπα της εργατικής οικογένειας. 
(Ζιζή Σαλίµπα, Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιοµηχανία και στη βιοτεχνία (1870-1922), Ιστορικό 
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2002, σ. 137 και σ. 286-
287). Άλλωστε µια από τις πιο σταθερές επαναλαµβανόµενες µοµφές των Επιθεωρητών Εργασίας για τις 
φτωχές εργάτριες στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα ήταν πως ξοδεύουν τα χρήµατά τους για ‘λούσα’, 
πολυτελή αντικείµενα και καλλυντικά και πως αυτή η σπατάλη τις οδηγεί στην ηθική κατάπτωση (Έφη 
Αβδελά, «Αµφισβητούµενα νοήµατα: προστασία και αντίσταση στις εκθέσεις των Επιθεωρητών Εργασίας 
(1914-1936)», Τα Ιστορικά 28/29 (1998), σ. 188-189).  
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στην ενασχόλησή της µε λεπτολόγες κοσµητικές και καλλωπιστικές σωµατικές 

φροντίδες. Σε µια συνοµιλία που έχει µε τη Χιώτισσα υπηρέτρια της, περιγελά την 

έντονη ψιµυθίωση του προσώπου των συµπατριωτισσών της.29 Η τελευταία το 

παραδέχεται, της αντιτείνει ωστόσο πως και «η φραγκοµαθηµέναις πολίτισσαις» δεν 

υπολείπονται καθόλου στη χρήση µεγάλων ποσοτήτων κοσµητικών, όπως η κυρία της 

που έκανε το δωµάτιο της να έµοιαζε µε φαρµακείο.30  

Μια σηµαντική, κατά τη γνώµη µας, διαπίστωση της αφελούς υπηρέτριας για το τι 

ουσιαστικά χωρίζει τη λαϊκή κοσµητική των γυναικών της Χίου από την 

«φραγκοµαθηµένη» Πολίτικη αντίστοιχή της, είναι πιθανό να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιµη 

στις µελλοντικές έρευνες για τη ρωγµή που υπήρχε ανάµεσα σ’ αυτά τα δύο 

καλλωπιστικά πρότυπα και για τις αλλαγές που επήλθαν στην κοσµητική νοοτροπία των 

ευκατάστατων γυναικών µετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους: «Είν’ αλήθεια πως τα 

δικά σας µυρίζουνε, µα και τα δικά τους δε βροµούνε».31 Ίσως, η αποστροφή που 

νιώθουν οι µεγαλοαστές κυρίες µε το εκλεπτυσµένο γούστο για τα καλλυντικά των 

γυναικών της επαρχίας ή των λαϊκών τάξεων, να µην οφείλεται µόνο σε ό,τι 

αντιλαµβάνονταν ως οπτική ασχήµια που εµφανίζεται στο πρόσωπο, εξαιτίας του 

υπερβολικού ‘πασαλείµµατός’ του µε τις ‘µπογιές’, αλλά να πηγάζει και από την 

απουσία µιας λεπτής οσφρητικής ευχαρίστησης από την επαφή µαζί τους. 

Αν οι καλλωπιστικές πρακτικές των λογοτεχνικών αυτών γυναικείων υποκειµένων, 

όπως της Φανούς και της Σουλτανίτζας, εδράζονται σε υπαρκτές κοινωνικές τάσεις της 

εποχής, τότε γεννάται το ερώτηµα για ποιο λόγο η µία ψιµυθιώνεται τακτικότατα, ενώ η 

άλλη αισθάνεται αηδία ακόµη και στη θέα τους; Πιστεύουµε πως οι εκ διαµέτρου 

αντίθετες στάσεις τους απέναντι στο ψιµύθιο οφείλονται στα διαφορετικά πολιτισµικά 

περιβάλλοντα που ανατράφηκαν οι δύο κυρίες, ή καλύτερα, στη διαφορετικού τύπου 

κοσµητική διαπαιδαγώγηση που έλαβαν. Σε κάθε περίπτωση, οι σχέσεις που διατηρούν 

µε το σύγχρονο δυτικό κοσµητικό παράδειγµα φαίνεται να είναι ο καθοριστικός εκείνος 

παράγοντας που θα κάνει τις επιλογές τους αποκλίνουσες: η φαναριώτισσα Σουλτανίτζα 

του Πιτζιπίου, που κινείται µε άνεση µέσα στο αυλικό περιβάλλον της Αθήνας και 

σχετίζεται µε τους διπλωµατικούς κύκλους των ξένων δυνάµεων, σίγουρα επηρεάζεται 

                                                 
29 «Και ψιµµιθίζονται ως µορµολύκια», (Ιάκωβος Γ. Πιτζιπίος, «Ο Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του αιώνος», 

Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1995, σ. 320). Και παρακάτω: 
«∆ηλαδή αλείφονται σουλουµάν και κοκκινάδι ώστε προξενούσιν αηδία (στο ίδιο, σ. 321). 

30 «…λάδια, αλείµµατα, νερά πράσινα και κόκκινα, αµουλάκια, γυαλάκια, µπουρνιδάκια, θαρρείς πως 
είναι του ∆οµίνικου η σπετζαρία», (στο ίδιο). 

31 Στο ίδιο. 
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πολύ περισσότερο από τις τρέχουσες ευρωπαϊκές εξελίξεις, απ’ ό,τι η νεόπλουτη και 

µάλλον ταπεινής κοινωνικής καταγωγής Φανώ του Βυζαντίου, που παρέµενε πιστή σε 

ένα παλαιάς κοπής κοσµητικό πρότυπο, το οποίο καταγγέλλεται ως ακαλαίσθητο από τις 

εξευρωπαϊσµένες ελίτ των µέσων του 19ου αιώνα.    

Οι λεξικογραφικές καταγραφές του 19ου αιώνα για το ψιµύθιο δεν συµπίπτουν 

ακριβώς µε την εικόνα που µας παραδίδουν οι λογοτεχνικές µαρτυρίες που είδαµε 

παραπάνω. Πιο συγκεκριµένα, δεν αναφέρουν καθόλου το «κοκκινάδι» για τα µάγουλα 

και ίσως για τα χείλη, περιορίζοντας την έννοια του ψιµυθίου µόνο στη λευκή βαφή της 

επιδερµίδας. Έτσι, στο λεξικό του Σκαρλάτου του 1889, το ψιµύθιο δηλώνεται ως ένα 

είδος χηµικής κατασκευής· αµέσως µετά καταγράφονται τα συνώνυµα του στην 

καθοµιλουµένη: «στουµπέτσι» ή «σουλιµάς». ∆ίνονται επιπρόσθετα οι ονοµασίες: 

«άσπρο φυκιασίδι», «ασπράδι», όπως και «σαµµιαµύθι», του οποίου η κόπρος, όπως 

επεξηγείται, χρησίµευε και ακόµη σε κάποια µέρη χρησιµεύει «προς τον αυτόν 

σκοπόν».32 Λίγα χρόνια αργότερα, στο Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν του 1896-8, ο 

συντάκτης του σχετικού λήµµατος ήταν περισσότερο κατατοπιστικός: αφού ανατρέξει 

στην προέλευση του από τα αρχαία χρόνια, περιγράφει το ψιµύθιο ως δηλητηριώδη 

αλοιφή που χρησίµευε και τότε «όπως φιλάρεσκαι γυναίκες επιτρίβωσιν το πρόσωπον 

αυτών όπως τούτο λευκόν φαίνηται». Αναφέρει ακόµη, ότι τα ψιµύθια είναι «διαφόρων 

ειδών κόνεις», συχνά αρωµατικές, που χρησίµευαν από τον 16ο ως τον 18ο αιώνα για 

«κατάπασµα της κόµης και της φενάκης». Η συνήθεια όµως αυτή εγκαταλείφτηκε τον 

18ο αιώνα και «σήµερον µεταχειρίζονται ταύτη αι γυναίκες, ως επί το πλείστον, προς 

λευκοτέραν και τρυφερωτέραν του δέρµατος αυτών παράστασιν».33 

Βλέπουµε λοιπόν ότι τα ψιµύθια χρησιµοποιούνται το 19ο αιώνα µε σκοπό να 

διατηρήσουν τη λευκότητα του δέρµατος ή να µεταβάλουν ένα περισσότερο 

σκουρόχρωµο δέρµα σε λευκό. Αυτό, άλλωστε παραµένει αναντίρρητα το ιδανικό χρώµα 

για το πρόσωπο για όλο το 19ο αιώνα σε ολόκληρο τον δυτικό κόσµο.34 Η λευκή, 

‘διαφανής’ επιδερµίδα θεωρούνταν όχι µόνο έµβληµα του αστικού ιδεώδους της 

                                                 
32 Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης / συνταχθέν υπό Σκαρλάτου ∆. του Βυζαντίου, ό.π., Αθήνα 1889, σ. 

1570. 
33 Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν τη συµπράξει των κυρίων ∆. Αραβαντινού, εκδιδόµενον επιµελεία Ν. Γ. 

Πολίτου. Αθήνησι: Μπαρτ και Χιρστ εκδόται, 1889-1898, τ. 6, σ. 933. 
34 Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 39. Για τα αισθητικά πρότυπα του 19ου αιώνα δες Madeleine 

Ogilvie, The semiotics of visible face. Make up: the masks women wear, ανέκδοτη διδακτορική διατριβή, 
Edith Cowan University, Μπάνµπερι 2005, σ. 19-20.  
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θηλυκής οµορφιάς,35 αλλά συµβόλιζε και την ένταξη κάποιας γυναίκας σε µια ανώτερη 

κοινωνική τάξη, απ’ όπου απουσίαζαν η οικονοµική αναγκαιότητα, η στέρηση και η 

χειρωνακτική εργασία κάθε µορφής.36 Μάλιστα, όσο περισσότερο εντατικοποιούνται οι 

ρητές ή άρρητες πιέσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος για να συµπέσει η ‘πραγµατική’ 

απόχρωση της επιδερµίδας µε την θεωρούµενη ως ιδανική, τόσο πιο πολύ γίνεται 

αναγκαία η προσφυγή στο τέχνασµα, προκειµένου να καλυφτεί το χάσµα ανάµεσα στην 

πραγµατικότητα και την ιδεατή µορφή.37  

Η αναφορά του «ως επί το πλείστον», όταν γίνεται λόγος για τη γυναικεία 

καταφυγή στα ψιµύθια, µας κάνει να υποψιαστούµε ότι και κάποιες κατηγορίες ανδρών 

εκτιµούσαν τις ‘µεταµορφωτικές’ δυνατότητες του. Γνωρίζουµε, άλλωστε ότι στη ∆ύση, 

η εξεζητηµένη και εκλεπτυσµένη ανδρική διακόσµηση του σώµατος και του προσώπου, 

που είναι γνωστή σαν δανδισµός, έπαιζε µε τα όρια της θηλυπρέπειας και δεν 

υποτιµούσε καθόλου τα θέσφατα της γυναικείας κοσµητικής.38 Ωστόσο, δεν έχουµε 

εντοπίσει ανάλογα παραδείγµατα στην Ελλάδα και µας είναι άγνωστος ο βαθµός στον 

οποίο οι άντρες, εκτός των ηθοποιών, κάνουν χρήση των ψιµυθίων στην καθηµερινότητα 

τους.39 

Τα λεξικά και οι εγκυκλοπαίδειες των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα 

φανερώνουν µια διεύρυνση του έννοιας του ψιµυθίου προς άλλα σηµεία της κοσµητικής 

θεµατολογίας. Έτσι, σαν ψιµύθια αναγνωρίζονται, όχι µόνο οι λευκαντικές βαφές, αλλά 

και τα καλλυντικά εκείνα παρασκευάσµατα που αναλαµβάνουν τη βαφή των παρειών, 

των χειλιών, των µατιών, των βλεφάρων και των φρυδιών των γυναικών. Οι κοσµητικές 

αυτές πρακτικές, για τις οποίες σιωπούν, όπως είδαµε, τα λεξικά του 19ου αιώνα, δεν 

                                                 
35 Ο Κορµπέν σηµειώνει πως το λευκό, σαν του κρίνου, ‘αστραφτερό’ δέρµα είναι το κυρίαρχο δυτικό 

πρότυπο οµορφιάς αυτού του αιώνα. (Alain Corbin, The foul and the fragrant , ό.π., σ. 177).  
36 Στην Αµερική οι γυναίκες κατά τον 19ο αιώνα έκαναν χρήση «λευκής πούδρας» και λευκαντικών 

υγρών για να αποκτήσουν ένα παρουσιαστικό που να συµφωνεί µε το αισθητικό ιδεώδες του λευκού 
προσώπου. Πρόθεση τους ακόµη ήταν να εµποδίσουν το µαύρισµα και να µειώσουν τη γυαλάδα και τις 
κοκκινάδες, έτσι ώστε να παράγουν για τον εαυτό τους την εικόνα της «αργόσχολης ευγένειας». Το λευκό 
πρόσωπο που δείχνει απαλλαγµένο από το µόχθο της εργασίας, επικυρώνει την «αστική εκλέπτυνση» και 
την ανωτερότητα της λευκής φυλής, (Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 40-41).  

37 Στο ίδιο, σ. 40. 
38Madeleine Ogilvie, The semiotics of visible face, ό.π., σ. 19, όπου η συγγραφέας τονίζει ότι οι 

δανδήδες αντέγραφαν το µακιγιάζ των γυναικών.  
39 Μία αναφορά του Φωκίωνα Πανά στην ψιµυθίωση µιας ολόκληρης επαγγελµατικής οµάδας, αυτής 

των κουρέων, δε νοµίζω πως µπορούµε να την εκλάβουµε ως ιδιαίτερα σοβαρή, παρά το γεγονός πως οι 
κουρείς ήταν γνώστες και πιθανότατα θιασώτες ενός εκλεπτυσµένου ανδρικού καλλωπισµού. Πιο 
συγκεκριµένα, ο Πανάς γράφει στο σατιρικό του ποίηµα για αυτούς: «Την εβδοµάδα όλη σχεδόν 
κοπροσκυλιάζοντες και σαν κοκκόταις σολιµά στα µούτσουνα σας βάζοντες», Φωκίων Πανάς, «Εις τους 
σφαγιαστάς της κόµης µου», Τα Λυρικά Άπαντα, Αθήνα 1904, σ. 344-345. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Νίκο 
Ποταµιάνο για την υπόδειξη του σχετικού χωρίου, αλλά και για την πολύτιµη βοήθεια που µου πρόσφερε 
στα σχετικά µε τους κουρείς της πρωτεύουσας ζητήµατα που απασχόλησαν αυτή την εργασία. 
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ήταν βέβαια καθόλου άγνωστες στο γυναικείο κοινό ούτε του 19ου, ούτε και του 20ου 

αιώνα.40 Απλώς, απ’ ότι φαίνεται, η σχετικά πρόσφατη καταγραφή τους υποδηλώνει και 

τη χρονική φάση της επίσηµης ένταξη τους στον κοσµητικό Κανόνα, δίνοντας ένα 

οριστικό τέλος σε έναν ιδιότυπο, αλλά τόσο επίµονο εξοστρακισµό τους. 

 Στην εγκυκλοπαίδεια Πυρσός του 1934, γίνεται αναφορά στη διάκριση των 

ψιµυθίων σε λευκά, ερυθρά και µαύρα και τονίζεται ότι «τίθεται επί της επιδερµίδος δια 

να την καταστήσει λευκήν ή να εντείνει την εύχροιαν αυτής (φύκος, κοκκινάδι) ή και δια 

να καλύψει τυχόν ελαττώµατα της».41 Κάνοντας µια µικρή ιστορική διαδροµή, ο 

συντάκτης του σχετικού άρθρου (υπογράφει σαν Τ. ∆.) παρατηρεί ότι κατά τον 19ο 

αιώνα η χρήση του ψιµυθίου «είχε σχεδόν περιορισθή εις τους ηθοποιούς αµφοτέρων 

των φύλων. Κατά τον Κ αιώνα η χρήσις του εγενικεύθη τοσούτον, ώστε η γυνή θέτει 

ψιµύθιον και δηµοσία ακόµη, ιδίως κατά τας εσπερινάς ώρας».42  

Αυτή η γενίκευση της χρήσης τους δείχνει πως τα πάλαι ποτέ απορριπτέα ψιµύθια 

βγαίνουν στο φως της µέρας και αποκτούν έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στον κοσµητικό 

µετασχηµατισµό του γυναικείου προσώπου που θα λάβει χώρα στο πρώτο µισό του 20ου 

αιώνα σε παγκόσµια κλίµακα. Ανοιχτά πια και χωρίς υπεκφυγές, θα αναλάβουν να 

‘βάψουν’ την περιοχή των µατιών τους, τα φρύδια τους, τα χείλη τους και τα µάγουλα 

τους - αρχικά απλώς εντείνοντας τους φυσικούς χρωµατικούς τόνους τους, αλλά 

γρήγορα θα περάσουν στην καλλιτεχνική διασκευή των γραµµών και των σχηµάτων 

τους.43 Η βαφή του προσώπου - «µπογιάτισµα» ή «φτιασίδωµα» σύµφωνα µε πολλούς 

αυτόπτες µάρτυρες αυτού του µετασχηµατισµού - θα µετατραπεί µ’ αυτόν τον τρόπο σε 

µακιγιάζ, δηλαδή σε τεχνικές, µέσα και πρώτες ύλες της οπτικής παρουσίασης του 

                                                 
40 Ο ηθοποιός Ταβουλάρης µας προσφέρει πληροφορίες για τη χρήση των µη λευκαντικών ψιµυθίων 

από τις γυναίκες της Πόλης σε µια αρκετά πρώιµη εποχή. Γράφει στην αυτοβιογραφία του πως για να 
υποδυθεί ένα γυναικείο ρόλο για τις ανάγκες µίας παράστασης του στην Πόλη λίγο πριν το 1860, ζήτησε 
τη συµβουλή κάποιας κοπέλας για να του πει πώς να γίνει «θηλυκός». Η νεαρή του απαντά: «…τρίψε τ’ 
αυτάκια σου και τα µαγουλάκια µε λίγο µπαµπάκι καρµίνιο ανακατεµένο µε πούδρα, χρωµάτισε ελαφρά 
τα χειλάκια σου….». Και λίγο παρακάτω µας γνωστοποιεί τις σχετικές µε αυτή τη µεταλλαγή πράξεις του 
ως εξής: «Κοκκιναδοτρίφτηκα, φρυδοµαυρίστηκα…», (∆ιονύσιος Ταβουλάρης, Αποµνηµονεύµατα, Τύποις 
Πυρσού Α.Ε., Αθήνα 1930, σ. 57).  

41 Εγκυκλοπαίδεια, Πυρσός, τ. 24, Αθήνα 1934, σ. 854. Στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του 
Παύλου ∆ρανδάκη (τ. 14, Αθήνα, χ.χ., σ. 954-955) στο λήµµα «Κοσµητικά» αναφέρονται τα ψιµύθια ως 
«λευκού, ερυθρού κυανού κιτρίνου και µέλανος χρώµατος». ∆ιακρίνονται µάλιστα ως «υγρά ή κόνεις ή 
λιπαρά».  

42 Εγκυκλοπαίδεια, Πυρσός, τ. 24, Αθήνα 1934, σ. 854 
43 Αυτή η ‘καλλιτεχνική’ διάσταση της διαφοροποιηµένης πια χρήσης του ψιµυθίου γίνεται αντιληπτή 

από πολύ νωρίς και σχολιάζεται ως αξιοπερίεργη (Ι. Α. Βρεττού, «Κεφάλαιον δια τας κυρίας. Το 
ψιµµύθιον», στο Εγκυκλοπαιδικόν Ηµερολόγιον του δισέκτου έτους 1908, έτος Η΄, Εν Αθήναις 1907, σ. 
269-271, όπου γίνεται λόγος για την «παλέττα» που χρειάζεται η γυναίκα για το πρόσωπο της).  
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εαυτού που θα αντληθούν από το θέατρο και θα τελειοποιηθούν πάνω στη σκηνή από 

τους επαγγελµατίες ηθοποιούς «αµφοτέρων των φύλων».44 

Η υπό διαµόρφωση όµως κοσµητική πραγµατικότητα όφειλε να ξεκαθαρίσει τους 

λογαριασµούς της µε το παρελθόν. Μια επιχείρηση αποκάθαρσης του παλιού 

κοσµητικού χάρτη φαινόταν αναγκαία, πριν την ‘επισηµοποίηση’ της χρήσης των 

ψιµυθίων από τις κυρίες της καλής κοινωνίας. Προτού λοιπόν προλάβουν να 

µετατραπούν τα παλιά ‘φκιασίδια’ της θεατρίνας, της πόρνης και της ‘εύκολης’ γυναίκας 

των κατώτερων τάξεων, στα υψηλής αισθητικής αξίας ρουζ, κραγιόν και µάσκαρα της 

‘µοντέρνας’ αστής του µεσοπολέµου, έπρεπε να µεσολαβήσει µία περίοδος 

‘φιλτραρίσµατος’ των υπαρχόντων σκευασµάτων και εξοβελισµού των όσων δεν 

πληρούσαν τις προϋποθέσεις ένταξης τους σε µια αστική, βιοµηχανοποιηµένη και 

‘επιστηµονική’ κοσµητική επικράτεια. Έτσι, γιατροί και φαρµακοποιοί παρωθούν σε 

κρατικές επεµβάσεις στα θέµατα της δηµόσιας υγείας, δραστηριοποιούνται στη σύσταση 

των κατάλληλων γι’ αυτό το σκοπό θεσµών και στελεχώνουν εκείνα τα κρατικά όργανα 

που σαν αποστολή τους έχουν τον έλεγχο των συστατικών των ύποπτων βαφών, την 

αδειδότηση της παραγωγής και της κυκλοφορίας τους ή της απαγόρευσής τους, αν 

θεωρούνταν επικίνδυνα.45 Οι παραγωγοί, από τη µεριά τους, πιέζονται να 

                                                 
44 Η καταγωγή των τεχνικών του µακιγιάζ από τον κόσµο του θεάτρου, όπως επίσης και η 

απενοχοποιηµένη προς το τέλος του µεσοπολέµου χρήση του ψιµυθίου φανερώνεται και από την 
εκτεταµένη κάλυψη της «ψιµυθίωσης» στο σχετικό λήµµα του Πυρσού. Αφού ο όρος συµπληρωθεί µε την 
συνώνυµη έννοια του ‘φκιασιδώµατος’ στην κοινή ελληνική, θα διατυπωθεί ρητά πως πρόκειται για την 
«διασκευή προσώπου ηθοποιού προς εξυπηρέτησιν υποκριτικήν». Άκρως ενδιαφέρον είναι ότι διακρίνει 
δύο στοχεύσεις στην πρακτική της ψιµυθίωσης: η πρώτη είναι η απλή διασκευή προσώπου και η δεύτερη η 
πλήρης µεταµόρφωση του προσώπου, ήτοι η «αλλοίωσις» του, όπως δηλώνεται. ∆ηλώνεται ακόµη ότι 
«δια του ψιµυθίου επιδιώκεται η…τόνωσις του χρώµατος του δέρµατος, το οποίον καθίσταται δια των 
φώτων της σκηνής πελιδνόν, χλωµόν, άτονον», (Εγκυκλοπαίδεια, Πυρσός, τ. 24, ό.π., σ. 854-855). Στην 
λεπτοµερειακή περιγραφή της τεχνικής της ψιµυθίωσης εντυπωσιάζει ακόµη το πολυσύνθετο του 
πράγµατος και ο πλούτος των εργαλείων («προσόψιο», «µολυβδίδα», «πτίλος», «σπόγγος») που 
χρησιµοποιούνται για αυτό το σκοπό. Και από αυτή τη σκοπιά έχει διανυθεί µεγάλη απόσταση από τον 19ο 
αιώνα και τα περιορισµένα τεχνικά µέσα καλλωπισµού του γυναικείου προσώπου. 

45 Στην Αµερική, στα 1906 ψηφίστηκε µια νοµοθετική διάταξη για τα «Τρόφιµα και τα Φάρµακα». Με 
την κυβερνητική αυτή ρύθµιση, απαγορεύτηκε η χρήση προϊόντων που είχαν σα βάση τους επικίνδυνα 
συστατικά, όπως ο µόλυβδος. Η διάταξη απαγόρευε επίσης τα µη νόµιµα κοσµητικά προϊόντα και ζητούσε 
από τους παραγωγούς τους να αποδεικνύουν τη θεραπευτική τους αξία. Αυτά τα µέτρα ανάγκασαν 
πολλούς παρασκευαστές καλλυντικών να αλλάξουν τη σύσταση των προϊόντων τους, προκειµένου να 
αποφύγουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης τους, (Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 99). Στα καθ’ ηµάς, 
µερικά χρόνια αργότερα, ψηφίζεται το Βασιλικό ∆ιάταγµα της 31 Μαρτίου 1914 «Περί µυστηρίων 
φαρµάκων». Σαν «µυστήρια» και επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία χαρακτηρίζονται µεταξύ άλλων οι 
«τριχοβαφές», τα «οδοντοτρίµµατα» και τα καλλυντικά που δεν είναι εγκεκριµένα από Ιατροσυνέδριο ή 
από κάποια Ιατρική Ακαδηµία «της αλλοδαπής». Σ’ αυτό το διάταγµα προβλέπεται η απαγόρευση της 
διαφήµισης, της κυκλοφορίας και της πώλησης όσων από αυτά δεν έχουν την απαιτούµενη άδεια του 
Υπουργείου Εσωτερικών. Η αίτηση δε για τη χορήγηση της άδειας αυτής θα πρέπει να αναφέρει τα 
συστατικά του προϊόντος και τις ακριβείς ποσότητες αυτών. Ορίζεται ακόµη να αναγράφονται τα 
κυριότερα συστατικά σε κάθε διαφήµιση των σκευασµάτων και, τέλος, να πωλούνται αυτά µόνο σε 
εγκεκριµένα φαρµακεία. (∆αµβέργης Αναστάσιος, Τα πεπραγµένα µιας εικοσαετίας. 1892-1917, Αθήνα 
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ευθυγραµµιστούν µε τις επίσηµες κρατικές πολιτικές για να παραµείνουν εντός των 

νόµιµων εµπορικών κυκλωµάτων και έτσι τροποποιούν τα σκευάσµατά τους.  

Θεωρούµε όµως πως η επιχειρούµενη από ποικίλους φορείς αποκάθαρση του 

κοσµητικού πεδίου δεν εκκινεί µόνο από ιατρικές και υγιεινής υφής αιτιάσεις κατά των 

«µυστηρίων» καλλυντικών και δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στην αντικατάσταση των 

συστατικών των βαφών µε άλλα αβλαβή ή ακόµη και στην αλλαγή των µεθόδων 

παρασκευής τους · σ’ αυτήν την επιχείρηση αποκάθαρσης ενέχονται εξίσου υπόρρητες 

ιδεολογικές αιτίες και καθόλου λιγότερο σοβαρά συµβολικά διακυβεύµατα που έχουν να 

κάνουν, όχι τόσο µε το περιεχόµενο και τη µορφή των ψιµυθίων, όσο µε τα ίδια τα 

ονόµατά τους. Αναφερόµαστε βέβαια στις ονοµασίες αυτές, όπως σουρµές, σουλιµάς, 

φκιασίδι, κινά, στίµµι κλπ, που ανακαλούσαν µνήµες οθωµανικού παρελθόντος, 

γυναικείας ‘επιστηµονικής’ γνώσης, εµπειρίας και επαγγελµατικής ανεξαρτησίας των 

παλιών ειδικών της οµορφιάς («στολίστρες», «φυκιασιδούδες») και µιας κοσµητικής των 

κατώτερων τάξεων και του περιθωρίου46 - όλα αυτά, δηλαδή, που αποτελούσαν 

βδέλυγµα και παράδειγµα προς αποφυγή του αστού λογίου πάσης ιδεολογικής 

απόχρωσης, του υγιεινιστή γιατρού και φαρµακοποιού, του νέου εµπόρου και 

επιχειρηµατία του καλλωπισµού που αναδύθηκε στο προσκήνιο προς το τέλος του 19ου 

αιώνα, του ευκατάστατου καταναλωτικού κοινού των αστικών κέντρων, των 

φεµινιστριών του κύκλου της Παρρέν,47 των κοσµικών κυριών των σαλονιών και των 

                                                                                                                                                 

1917, σ. 51). Θα πρέπει ακόµη να αναφέρουµε πως «κατ’ εντολήν του Ιατροσυνεδρίου», ο φαρµακοποιός 
και συγγραφέας εγχειριδίου της φαρµακευτικής, ∆αµβέργης, εξέτασε στα 1914-15 τις γνωστές βαφές 
τριχών του Παπαζήτη, του Σουβλή και του Χριστόπουλου, (στο ίδιο, σ. 129)  

46 Και στο µεσοπόλεµο θα εξακολουθήσει να παρατηρείται η ίδια έλξη που ασκούν αυτές οι µπογιές 
στα κοινωνικά στρώµατα που αναφέραµε, αλλά και να ασκείται εναντίον τους η ίδια πολεµική από 
τους/τις εκπροσώπους της ‘σοβαρής’ κοσµητικής, µε χρήση επιχειρηµάτων παρµένων από την υγιεινή. 
Χαρακτηριστικά, από το περιοδικό «Μπουκέτο» µαθαίνουµε πως «το γνωστόν στουπέτσι των 
υποδηµάτων» χρησιµοποιείται από «δεσποινίδες σε µερικές επαρχίες της Ελλάδος» για τη «δροσερότητα» 
της επιδερµίδας τους, (Μπουκέτο, 4.5.1924, σ. 21). Κάποια χρόνια αργότερα, στο ίδιο περιοδικό 
διαιωνίζεται η άποψη για την κακή φήµη αυτών των βαφών: «Ξέρετε τι χαλάει το δέρµα; Τα φτιασίδια. Οι 
διάφοροι σουλιµάδες, πέτρες της κολάσεως κλπ θαυµατουργά φάρµακα τα οποία διαφήµιζαν οι 
γυναικούλες της γειτονιάς…», («Η συµβουλές µου», Μπουκέτο, 13.1.1938, σ. 5). 

47 Θα πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί µία αµφιρρέπεια της Παρρέν σε σχέση µε αυτό το ζήτηµα: παρά 
την πανθοµολογούµενη αποστροφή της για ό,τι σχετίζεται µε την «Ανατολή» και τον κόσµο της αµάθειας, 
της δουλικότητας και της οπισθοδροµικότητας που αυτή αντιπροσωπεύει, το ζήτηµα της ‘οθωµανικής’ 
κοσµητικής - παρά την ‘επί της αρχής’ εναντίωση της στα ψιµύθια - είναι ίσως το µοναδικό που την κάνει 
να αµβλύνει κάπως τη στάση της αδιάλλακτης απόρριψης και να εκτιµήσει ένα στοιχείο του πολιτισµού 
που προέρχεται από εκεί. Το ότι αυτές οι καλλυντικές εκφράσεις της ‘ανατολής’ αφοµοιώνονται εν τέλει 
οργανικά στις εµπορευµατικές εκφάνσεις της ‘δυτικής’ κοσµητικής και υπηρετούν τις (εµπορικές) 
στοχεύσεις της, καθόλου δεν αναιρεί τον συλλογισµό µας. (Βλέπε: «Ανοικτή επιστολή Οθωµανίδος», 
Εφηµερίς των Κυριών, 29.1.1906, τχ 862, σ. 3-4). («∆ια την ωραιότητα», Εφηµερίς των Κυριών, 19.2.1906, 
τχ. 865, σ. 8). («Επιτυχία 25 ετών-Βαλσαµίνη Κρεµ Καντζούκ», διαφήµιση στην Εφηµερίς των Κυριών, 
26.2.1906, σ. 8). Για τη στάση της απέναντι στην Ανατολή βλ. Αγγέλικα Ψαρρά, «Το δώρο του Νέου 
Κόσµου: Οι ελληνίδες φεµινίστριες µεταξύ ∆ύσης και Ανατολής (1880- 1930)», στο Τσαλάρ Κεϋντέρ, 
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φορέων της µόδας. Αυτή τη δύσπεπτη για τις αστικές ευαισθησίες ‘ανατολίτικη’ 

καταγωγή των ψιµυθίων έπρεπε να εξαλείψουν ή να απωθήσουν, προκειµένου να ανοίξει 

διάπλατα ο δρόµος προς την εµπορευµατική εκµετάλλευση του καλλωπισµού και των 

κοσµητικών αναγκών των γυναικών.    

 

 

«Οικιακά» ή «παραδοσιακά» καλλυντικά 

Ένα µεγάλο τµήµα των κοσµητικών και καλλωπιστικών περιποιήσεων των 

γυναικών του 19ου αιώνα κυρίως δεν έχει καταγραφεί πουθενά και παραµένει αθέατο από 

την έρευνα. Αναφερόµαστε βέβαια στα καλλυντικά των γυναικών που παρασκευάζονταν 

στα σπίτια µε φυτικά υλικά ή αποστάγµατα που παράγονταν σε µικρά οικιακά 

εργαστήρια στις αγροτικές κοινωνίες, σε προβιοµηχανικά αστικά κέντρα ή στους 

συνοικισµούς των µεγάλων πόλεων, όπου κατοικούσαν εκείνες οι τάξεις που 

διατηρούσαν ακόµη ζωντανή µια συµβιωτική σχέση µε τους µακρούς χρόνους του 

‘παραδοσιακού’ πολιτισµού.48 Σε µια λίγο µεταγενέστερη εποχή, κάποια από τα υλικά 

που χρειάζονταν για να παρασκευαστούν τα οικιακά καλλυντικά, τα προµηθεύονταν από 

το φαρµακείο,49 τα αναµίγνυαν µε άλλες πιο απλές ουσίες, σύµφωνα µε κάποιες 

συνταγές που µεταδίδονταν από στόµα σε στόµα, όσο ακόµη διαρκούσε ένας πολυσχιδής 

‘γυναικείος πολιτισµός’ της καθηµερινής ζωής και ήταν ακµάζοντα τα δίκτυα της 

γυναικείας κοινωνικότητας.50  

                                                                                                                                                 

Άννα Φραγκουδάκη (επιµ.), Ελλάδα και Τουρκία: πορείες εκσυγχχρονισµού. Οι αµφίσηµες σχέσεις τους µε 
την Ευρώπη, 1850-1950, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2008, σ. 237-238 και σ. 242-243.  

48 Η Ε. Ρουµπινστάιν, η οποία θα δηµιουργήσει µια µεγάλη εταιρεία παραγωγής καλλυντικών στην 
Αµερική στις αρχές του 20ου αιώνα, τονίζει πως σε ολόκληρο τον 19ο αιώνα κυριαρχούσαν τα φυτικά 
καλλυντικά, όπως τα ‘τροφικά εδώδιµα’, ο χυµός του αγγουριού και του σταφυλιού, τα ραπάνι για τη 
λεύκανση του προσώπου, το κρεµµύδι για µαλακτικό, (Helena Rubinstein, Η γυναίκα γοητευτική και 
θηλυκιά, χ.τ., χ.χ., σ. 21). Η Kathy Peiss επισηµαίνει πως ακόµη και στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 
στην Αµερική πολλές γυναίκες παρασκεύαζαν µόνες τους τα καλλυντικά τους, ακολουθώντας κάποιες 
οικογενειακές συνταγές ή άλλες που τους τις έδιναν γειτόνισσες ή φίλες τους. Προσθέτει δε πως δεν ήταν 
ασήµαντος ο αριθµός όσων φοβούνταν τα καλλυντικά του εµπορίου. (Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 
172-173).  

49 Η Teresa Riordan τονίζει πως στην Αµερική, οι γυναίκες, είτε παρασκεύαζαν τα καλλυντικά στο 
σπίτι τους, είτε τα αγόραζαν στα τοπικά φαρµακεία και τα εφάρµοζαν µε πονηριά στο πρόσωπο τους, 
(Teresa Riordan, Inventing beauty, ό.π., σ. 7). 

50 Για τις συνταγές που κληροδοτούνται από τις γιαγιάδες κάνει λόγο ο Καιροφύλας, (Γιάννης 
Καιροφύλας, Η Αθήνα της Μπελ Επόκ, Φιλιππότης, Αθήνα 1983, σ. 32). Σε µια µελέτη της Edith Snook 
για τις γυναικείες κοσµητικές πρακτικές στην Αγγλία του πρώιµου µοντερνισµού, τονίζεται πως οι 
οικιακές συνταγές των γυναικών αναφέρονταν σε θέµατα µαγειρικής, ιατρικής και καλλωπισµού, καθώς ο 
καλλωπισµός του παρουσιαστικού θεωρούνταν αναπόσπαστο τµήµα της διάγνωσης και της θεραπείας του 
ατόµου, (Edith Snook, “‘The beautifying part of physic’: Women’ s cosmetic practices in early modern 
England”, Journal of Women’s History 20/3 (2008), σ. 12-13). Η Βαρίκα διερευνά τις µορφές και τους 
τρόπους της υποβάθµισης της κοινωνικής θέσης και του ρόλου των γυναικών των µεσαίων στρωµάτων 
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Για τις κοσµητικές πρακτικές που επικρατούσαν στην Αθήνα των αρχών του 19ου 

αιώνα θα πρέπει να βασιστούµε στις µαρτυρίες των περιηγητών. Αυτοί περιγράφουν τη 

συνήθεια των Αθηναίων γυναικών να βάφουν τα φρύδια τους µε ‘σουρµέ’, µια µαύρη 

µπογιά, τα νύχια τους µε χέννα και το πρόσωπο τους µε φκιασίδια.51 Το «φκιασίδωµα 

της νύφης» το επιτελούσε η στολίστρα που ήταν ειδικευµένη στα ψιµύθια. Η ίδια 

γνώριζε πώς να παρασκευάζει µια µαύρη βαφή για τα φρύδια και τις βλεφαρίδες, που 

προορίζονταν για τις γυναίκες που παντρεύονταν.52  

Οι ξένοι περιηγητές του ελληνικού χώρου µας διασώζουν και άλλες περιοχές όπου 

απαντώνται τέτοιες γυναικείες καλλωπιστικές και κοσµητικές συνήθειες. Στη Χίο και 

στην Πάτµο σηµείωναν τη χρήση του λευκού ψιµυθίου και των ψεύτικων µαλλιών.53 Στα 

Γιάννενα είχε διαδοθεί η µαύρη βαφή των µαλλιών στις γυναίκες και η προσφυγή στα 

ψιµύθια στις τελετές των γάµων και στα πανηγύρια.54 Έντονο φκιασίδωµα µε άσπρο 

ψιµύθιο που αλείφεται κυρίως γύρω από το στόµα αναφέρεται και για τις γυναίκες της 

Ζακύνθου στην πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα.55 Τέλος, οι Σιατιστινές 

χρησιµοποιούσαν κόκκινα και άσπρα φκιασίδια για το πρόσωπο και το λαιµό, αλοιφές 

για να γυαλίζει το πρόσωπό τους και κιννάβαρι.56 Ως προς τον 18ο αιώνα, υπάρχουν 

µαρτυρίες για τα άφθονα ψιµύθια που χρησιµοποιούσαν οι Ελληνίδες της Πόλης και της 

Σµύρνης στο πρόσωπο και στο σώµα τους.57  

Θα πρέπει να παρατηρήσουµε πως οι τόποι που σηµειώνονται από τους περιηγητές 

ως κοσµητικά αναπτυγµένοι, ήταν ακµάζοντα εµπορικά κέντρα, όπου είχε ήδη 

διαµορφωθεί µια τάξη ευκατάστατων εµπόρων µε συχνές επαφές µε τη ∆ύση και τον 

                                                                                                                                                 

στο νέο αστικό περιβάλλον που διαµορφώνεται στην Αθήνα µετά το β µισό του 19ου αιώνα. Αναλύει τη 
διάσπαση του πλέγµατος της παλιάς γυναικείας κοινωνικότητας και την αποµόνωση τους, την υποτίµηση 
της εργασίας τους, την επιβεβληµένη αεργία και τη διακοσµητική θέση τους στη νέα αστική 
κοινωνικότητα της εποχής, (Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των Κυριών, ό.π., σ. 49-66, ιδιαίτερα σ. 54-55). 
Θεωρούµε πως η εξαφάνιση των παλιών γυναικείων δικτύων συµπαρασύρει στο χαµό τις ειδικές γνώσεις, 
τις µακραίωνες πρακτικές και το ανάλογο περιβάλλον εξάσκησης της παραδοσιακής γυναικείας 
κοσµητικής, ανοίγοντας έτσι το δρόµο στην εµπορευµατοποίηση της οµορφιάς προς το τέλος του 19ου 
αιώνα. 

51 Κυριάκος Σιµόπουλος, «∆ηµόσιος και ιδιωτικός βίος, λαϊκός πολιτισµός, εκκλησία και οικονοµική 
ζωή από τα περιηγητικά χρονικά», στο Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα (1810-1821), τ. Γ2, Στάχυ, Αθήνα 
στ1999, σ. 226.  

52 Στο ίδιο, σ. 243. 
53 Στο ίδιο, σ. 205. Για τη Χίο γίνεται πολλές φορές λόγος για το έντονο ‘φκιασίδωµα’ των γυναικών 

της, οι οποίες χρησιµοποιούσαν σε µεγάλη ποσότητα το «σουλιµά» και το «κοκκινάδι», στο ίδιο, σ. 145 
και σ. 152. 

54 Στο ίδιο, σ. 183. 
55 Στο ίδιο, σ. 318. 
56 Στο ίδιο, σ. 353. 
57 Κυριάκος Σιµόπουλος, «∆ηµόσιος και ιδιωτικός βίος, λαϊκός πολιτισµός, εκκλησία και οικονοµική 

ζωή, από τα περιηγητικά χρονικά», στο Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα (1810-1821), τ. Β΄, Στάχυ, Αθήνα 
η 1999, σ. 154. 
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πολιτισµό της. Ωστόσο, οι περιηγητές µένουν συχνά έκπληκτοι για την πρωτοτυπία και 

την επιδεικτικότητα του στολισµού των γυναικών στον ελληνικό χώρο. Αφήνουν δε να 

εννοηθεί πως ‘ξεπερνούσαν’ σ’ αυτόν τον τοµέα τις δυτικές και πως αυτές οι κοσµητικές 

τους πρακτικές ήταν διαδεδοµένες σε ολόκληρο τον κόσµο της Ανατολής.58 Αγνοούµε 

παντελώς, αν τα ψιµύθια και τα άλλα κοσµητικά προϊόντα παρασκευάζονταν από µικρά 

τοπικά βιοτεχνικά εργαστήρια ή παρασκευάζονταν κατ’ οίκον από την κάθε 

οικοδέσποινα, ή, ακόµη, αν κάποιες από αυτές τις ποσότητες εισάγονταν από το 

εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε πως είναι παρακινδυνευµένο να κατατάσσουµε 

συνολικά αυτά τα καλλυντικά στην κατηγορία των ‘παραδοσιακών’ ή των ‘οικιακών’. 

Μια πολύτιµη πηγή πληροφοριών µπορεί να αποτελέσει για µας η ιστορική και 

λαογραφική µελέτη του Φ. Κουκουλέ για την καθηµερινή ζωή των Βυζαντινών, όπου 

µας προσφέρει ένα χρησιµότατο και απολύτως κατατοπιστικό οδηγό για τον καλλωπισµό 

ανδρών και γυναικών για τη συγκεκριµένη περίοδο. Ωστόσο η σηµασία του ξεπερνά τα 

πλαίσια της βυζαντινής ιστορίας, καθώς συχνά προβαίνει σε διαπιστώσεις για την 

επιβίωση ή τη µετεξέλιξη αυτών των πρακτικών τόσο για την οθωµανική περίοδο, όσο 

και για την εποχή που ζούσε και έγραφε το έργο του, το οποίο εκδόθηκε λίγο µετά την 

περίοδο του β’ παγκοσµίου πολέµου. 

Ο συγγραφέας µας δίνει ένα πανόραµα των φυτικών και ζωικών βαφών που 

χρησιµοποιούσαν οι γυναίκες για τα φρύδια τους, τα βλέφαρα και τις βλεφαρίδες αλλά 

και τα µάγουλά τους. Για τη µαύρη βαφή των φρυδιών τονίζει ότι το έθιµο συνεχίστηκε 

και σε όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας «και κατά τόπους διατηρείται µέχρι και 

σήµερα».59 Μιλώντας για το στίµµι, το θειούχο αντιµόνιο όπως το αναφέρει, προσθέτει 

ότι «µέλαν παρέχον χρώµα και διαστέλλων τα βλέφαρα» θεωρούνταν στο µεσαίωνα, ότι 

ανήκε, µαζί µε τον µόλυβδο, στα «καλλιβλέφαρα».60 Για το µαύρο χρωµατισµό των 

βλεφάρων και των βλεφαρίδων «χάριν ωραιότητος» χρησιµοποιούσαν τη «χολά», της 

οποίας η χρήση επιβίωσε και µετά την άλωση «και σήµερον δε πολλαχού, όπου και οι 

λέξεις ακόµη σώζονται».61 Περνώντας κατόπιν στα γνωστά µας ψιµύθια, αναφέρει ότι 

είναι το λευκό χρώµα µε το οποίο οι γυναίκες άλειφαν το πρόσωπο, το µέτωπο και το 

                                                 
58 Κυριάκος Σιµόπουλος, «∆ηµόσιος και ιδιωτικός βίος», τ. Γ2΄, ό.π., σ. 353. 

59 Φαίδων Κουκουλές, Βυζαντινών Βίος και πολιτισµός, τ. ∆΄, Φωτοµηχανική ανατύπωση της 
έκδοσης του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, 1948-1955, Παπαζήσης, χ.χ., σ. 374-375 [η πλαγίαση δική 
µας]. 

60 Στο ίδιο, σ. 377. 
61
Στο ίδιο, σ. 378 [η πλαγίαση δική µας]. Όπως δηλώνει ο συγγραφέας, η «χολά» εµφανίζεται στην 

Καππαδοκία, στην Ήπειρο µε την ονοµασία «χόχλος», στη Θράκη, στην Κωνσταντινούπολη και στη 
Ζαγορά. Στην Κύπρο παρατηρεί ότι «χολλά» λέγεται το στίµµι. 
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λαιµό τους ακόµη, ενώ το κόκκινο χρώµα µε το οποίο χρωµάτιζαν τα µάγουλά τους, το 

παρείχε ο φύκος ή φυκάριο ή κόκκινο, το οποίο «λέγεται νυν κοινώς κοκκινάδι» 62 

Οι καλλωπιστικές όµως συνέχειες δε σταµατούν εδώ · αντλώντας πληροφορίες από 

βυζαντινούς συγγραφείς για τα υλικά και τα µέσα µε τα οποία περιποιούνταν το δέρµα 

τους, κάνει λόγο για την επάλειψη του µε τα «αποπατήµατα του χερσαίου κροκοδείλου, 

ήτοι σαύρας», καθώς πίστευαν πως αυτό ενισχύει «την εύχροια και την στίλβωση του 

προσώπου». Ο Κουκουλές προσθέτει παράλληλα πως δε θα γνωρίζαµε τι εννοούν οι 

βυζαντινοί συγγραφείς, αν δεν είχαµε τη σηµερινή χρήση τους.63 Επιπρόσθετα, παρατηρεί, 

ότι «νυν δε οι γυναίκες δίνουν τρυφερότητα στο δέρµα και το αλοίφουν µε αφρόν 

σεσηπότος σίτου ή σεσυπίας ορύζης ή µε µίγµα αλεύρου µετ’ ύδατος φυραθέντος». ∆εν 

είµαστε ωστόσο σε θέση να ταυτοποιήσουµε τα κοσµητικά µέσα που αναφέρει ο 

Κουκουλές, εκτός ίσως από το τελευταίο· θα πρέπει να είναι κάτι παρόµοιο µε τη 

«γαλατιά», που την άπλωναν οι γυναίκες στο πρόσωπο τους στα Βουρλά της Μικράς 

Ασίας, όπως θα δούµε αµέσως παρακάτω.  

Η κίνα ή χεννά είναι µια βαφή που προέρχεται από τα φύλλα ενός φυτού και η 

χρήση της ήταν εξαπλωµένη σε όλο τον αραβοµουσουλµανικό, οθωµανικό, περσικό και 

ινδικό κόσµο. Χρωµάτιζαν µε αυτήν τα µαλλιά τους και διακοσµούσαν τα νύχια τους, 

αλλά και το πίσω µέρος της παλάµης τους. Συνδέθηκε κυρίως µε µια τελετουργική 

πρακτική την ηµέρα του γάµου: έβαφαν τα χέρια και τα πόδια της νύφης µε χεννά, όχι 

τόσο για να την κάνουν πιο όµορφη, όσο για να την προστατεύσουν από το ‘κακό µάτι’, 

µιας και το κόκκινο χρώµα της πίστευαν ότι είχε προφυλακτικές δυνατότητες.64  

Ανάλογες γαµήλιες πρακτικές τελούνταν και από τους ελληνόφωνους 

χριστιανικούς πληθυσµούς του οθωµανικού χώρου το 19ο και τις αρχές του 20ο αιώνα. 

Όπως µνηµονεύεται από τις πηγές, το «κίνιασµα της νύφης» συνηθίζονταν στα Γρεβενά, 

στον Έβρο, στη Χαλκιδική στον Πόντο και στην Καππαδοκία.65 Καθώς βλέπουµε η 

                                                 
62 Στο ίδιο, σ. 380 [η πλαγίαση δική µας]. 
63 Στο ίδιο, σ. 381-382 [η πλαγίαση δική µας].  
64 B. Lewis, V. L. Ménage, Ch. Pellat και J. Schacht (επιµ.), The Encyclopedia of Islam: A dictionary of 

the geography, ethnography and biography of the Muhammadan peoples, vol. 3, Λέιντεν 1971, σ. 461. 
65 Σε Γρεβενά έβαφαν τα µαλλιά, τα νύχια και τις παλάµες της νύφης (Κώστας Καραπατάκης, 

Λαογραφικά της περιοχής Γρεβενών, Αθήνα 1976, σ. 45· Συνεργασία δασκάλων δηµοτικού σχολείου, 
«Λαογραφικά ∆αδιάς Σουφλίου», Θρακικά 41 (1967), σ. 164-178· Νικόλαος Καρελλάς, «Λαογραφικά 
Σαύρας ∆ιδυµοτείχου», Θρακικά 41 (1967), σ. 217· Βγένα Βαρθολοµαίου «Λαογραφικά στοιχεία της 
Μικράς Ασίας που καταγράφονται στους έξι πρώτους τόµους των Μικρασιατικών Χρονικών», 
Μικρασιατικά Χρονικά 20 (1998), σ. 426, όπου λέγεται ότι το «κίνιασµα της νύφης», δηλαδή το βάψιµο 
της µε κινά, απαντά σε πολλά µέρη της Μ. Ασίας, τόσο στις Μουσουλµάνες όσο και στις χριστιανές. 
Ωστόσο τονίζεται ότι, εκτός της Σµύρνης, όπου οι γυναίκες της «βάφονταν καθηµερινά», στα υπόλοιπα 
«ηµιαστικά κέντρα….βάφονταν σπάνια και πάντως µόνο στις επίσηµες εξόδους» (στο ίδιο, σ. 403). Οµέρ 
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χρήση της κινάς ως διακοσµητικής βαφής του γυναικείου σώµατος δεν ήταν άγνωστη, 

αλλά δεν µας είναι σαφές αν και σε ποιο βαθµό είχε απογυµνωθεί από την τελετουργική 

της διάσταση για να υποστηρίξει τις καλλωπιστικές συνήθειες των γυναικών σε 

καθηµερινή βάση ή σε διαφορετικές κοινωνικές εκδηλώσεις της ζωής τους.  

Στη Θεσσαλονίκη πάντως η κινά γνωρίζει µια θεαµατική µεταστροφή στη χρήση 

της, καθώς θα συνδεθεί µε ένα ελάχιστα αξιοσέβαστο γυναικείο κοινό: στη συνοικία της 

Μπάρας, όπου ήταν συγκεντρωµένη η πορνεία της πόλης, οι πόρνες συνήθιζαν να 

βάφουν τα νύχια τους κόκκινα µε κινά.66 Η έντονη κόκκινη βαφή και ο χρωµατισµός των 

νυχιών συνεχίζουν να προκαλούν αντιστάσεις και να συµβολίζουν τον κόσµο της 

παραβατικής σεξουαλικότητας, της ανοιχτής και δηµόσιας εκδήλωσης µιας σεξουαλικής 

ταυτότητας που έχει καταχωρηθεί σαν ανήθικη. 

Για τις κοσµητικές και καλλωπιστικές συνήθειες των γυναικών στα Βουρλά της 

Μικράς Ασίας αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά. Και αυτό γιατί οι λαογραφικές 

πληροφορίες που µας διασώζει ο συντάκτης του έργου, αντληµένες από τις προσωπικές 

του µνήµες και από συνεντεύξεις µε τους υπερήλικες συµπατριώτες του, µας µεταφέρουν 

την εικόνα µιας κοσµητικής, όπου αναµιγνύονται στοιχεία του παραδοσιακού λαϊκού 

πολιτισµού, αγροτικής µάλλον προέλευσης, µε τον κόσµο της νεωτερικότητας και µε τον 

υλικό πολιτισµό µιας κοινωνίας όπου έχουν αναπτυχθεί οι εµπορευµατικές σχέσεις. ∆εν 

είναι µάλιστα απίθανο, τέτοιου τύπου αναµίξεις και ‘συνδυασµοί’ στοιχείων που 

προέρχονται από διαφορετικά ιστορικά συµφραζόµενα, να χαρακτηρίζουν την 

κοσµητική πραγµατικότητα πολλών άλλων περιοχών του ελληνικού χώρου κατά τον 19ο 

και τις αρχές του 20ου αιώνα - ιδιαίτερα όταν αναφερόµαστε σε µικρές πόλεις ή σε 

απόµακρα επαρχιακά κέντρα.   

Ας δώσουµε όµως το λόγο στο Μηλιώρη. Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας ήταν λίγο 

πριν το διωγµό των Ελλήνων κατοίκων της, ένα µεσαίο αστικό κέντρο 30 έως 35 

χιλιάδων κατοίκων, αρκετά συντηρητικό στα ήθη και στη νοοτροπία.67 Από τα µέσα του 

                                                                                                                                                 

Asan, «Ο πολιτισµός του Πόντου», Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 212· Εµµανουήλ 
Τσαλίκογλου, «Λαογραφικά των Φλαβιανών (Ζιντζί-Ντερέ) Καισαρείας της Καππαδοκίας», Μικρασιατικά 
Χρονικά 13 (1967), σ. 301-302, όπου λέγεται ότι το έθιµο της βαφής των χεριών και των ποδιών κατά τη 
διάρκεια των τελετών του γάµου άρχισε να εγκαταλείπεται από τις χριστιανές προς το τέλος του 19ου 
αιώνα· οι γυναίκες προ του γάµου έβαφαν τα µαλλιά και τα νύχια τους µε «ουκνά», παραφθορά της λέξης, 
«κινάς» ή «κνα» (Ιωάννης Παπαγεράκης, «Έθιµα και τραγούδια του γάµου ‘Βάβδου’», Χρονικά της 
Χαλκιδικής 1 (1961), σ. 78).  

66 Γεώργιος Σταµούλης, Η ζωή των Θεσσαλονικέων πριν και µετά το 1912. Λαογραφικά-ήθη-έθιµα. 
Αφιέρωµα στα 2300 χρόνια της Θεσσαλονίκης, 315-1985, ∆ιόσκουροι, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 432-434. 

67 Νίκος Μηλιώρης, Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας. Μέρος Β΄. Λαογραφικά, εκδόσεις Σµυρναίων, Αθήνα 
1965, σ. 11. Η Βαρθολοµαίου θεωρεί τη µικρασιατική κοινωνία συντηρητική, πιστή στις παραδόσεις και 
δύσπιστη στους νεωτερισµούς. (Βγένα Βαρθολοµαίου, ό.π., σ. 406). 



 35 

19ου αιώνα φαίνεται πως αρχίζει να σχηµατίζεται στην πόλη µια ανώτερη κοινωνική 

τάξη, της οποίας η υπεροχή εκφράζεται µε την κατασκευή καινούριων αστικών σπιτιών, 

όπως αυτά της Σµύρνης, που διέθεταν µπάνια µε αποχωρητήρια.68 Οι γυναίκες της πόλης 

περιποιούνταν το πρόσωπο τους µε τη «γαλατιά», ένα υπόλειµµα του ζυµώµατος που το 

ανακάτευαν µε νερό και µε αυτό έπλεναν το πρόσωπο τους «για να γίνουνε όµορφες».69 

Σε κάποια σπίτια της περιοχής υπήρχαν αυτοσχέδιοι άµβυκες στους οποίους 

παρασκευάζονταν τα αρωµατικά αποστάγµατα οικιακής χρήσης: ροδόσταµο, ανθόνερο 

και λεβάντα. Την τελευταία την ανακάτευαν µε άλλα λουλούδια και απόσταζαν απ’ αυτό 

το µείγµα ένα αρωµατικό σκεύασµα, ένα «είδος καλλυντικού» κατά τον συγγραφέα, που 

επειδή περιποιούνταν µε αυτό το πρόσωπο τους το βράδυ, το ονόµαζαν «νυχτικό».70 

Γίνεται λόγος και για ένα άλλο καλλυντικό, τον «σουλµά»,71 που τον παρασκεύαζαν 

κάποιες «έµπειρες γυναίκες, οι σουλµαδούδες» µε υλικά που τα προµηθεύονταν από τα 

φαρµακεία και τα αρωµατοποιία της περιοχής. Ωστόσο, αυτά τα υλικά δεν 

κατονοµάζονται. Αναφέρει απλά τα αυγά και το ροδόσταµο σαν κάποιες από τις πρώτες 

ύλες της παρασκευής του. Η «τρεµεντίνα» ή «τραµουντίνα» ήταν ένα ιδιότυπο 

αποτριχωτικό µέσο: µια ρητινώδης ουσία που µε αυτήν άλειφαν µια κλωστή και την 

εφάρµοζαν στο µέρος του προσώπου που ήθελαν να αποτριχώσουν. Ο συγγραφέας 

αποδεικνύεται καλός γνώστης των σχετικών ζητηµάτων, µιας και προτείνει δύο 

κοσµητικές συνταγές για το πρόσωπο.  

Οι γυναίκες που ασκούσαν τις καλλωπιστικές αυτές πρακτικές φαίνεται ότι 

ταυτίζονται µε τις προξενήτρες ή «καλέστρες» που τη µέρα του γάµου αποτρίχωναν τις 

γυναίκες που ήταν καλεσµένες σ’ αυτόν.72 ∆ίνεται µία ένδειξη για τη λειτουργία των 

δικτύων της γυναικείας κοινωνικότητας και τον τρόπο που ανταλλάσσονταν οι 

πληροφορίες και οι γνώσεις για τα κοσµητικά ζητήµατα: κάποιες έµπειρες γυναίκες 

αποτελούσαν ένα ιδιότυπο ιερατείο που εξειδικεύονταν στις ‘τελετές’ τις σχετικές µε την 

περιποίηση του σώµατος και του προσώπου και συγκέντρωναν στα χέρια τους το 

απόθεµα των πρακτικών γνώσεων και της επιδεξιότητας που απαιτούνταν για να 

διεκπεραιώσουν τις καλλωπιστικές πρακτικές. Ήταν ένα είδος αισθητικών συµβούλων 

                                                 
68 Νίκος Μηλιώρης, ό.π., σ. 30-31. 
69 Στο ίδιο, σ. 57. 
70 Στο κεφάλαιο µε τον τίτλο «Αρωµατικά παρασκευάσµατα», απ’ όπου και οι πληροφορίες που 

ακολουθούν για την κοσµητική των Βουρλών (στο ίδιο, σ. 64-65). 
71 Πρόκειται προφανώς για το «σουλιµά» που αναφέρει το λεξικό του Σκαρλάτου στο λήµµα 

«Ψιµµύθιο» - µαζί µε το στουµπέτσι - ως τις ιδιωµατικές ονοµασίες του ψιµµυθίου, Λεξικόν της ελληνικής 
γλώσσης / συνταχθέν υπό Σκαρλάτου ∆. του Βυζαντίου, ό.π., Αθήνα 1889, σ. 1570. 

72 Νίκος Μηλιώρης, ό.π., σ. 107. 
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και πρακτόρων της προνεωτερικής ‘κουλτούρας της οµορφιάς’. Από ότι φαίνεται, οι 

άντρες ήταν αποκλεισµένοι από την παρασκευή, τη διάθεση και τη νοµή των σχετικών 

προϊόντων και δεν αναµιγνύονταν κατά κανένα τρόπο στην τέλεση αυτών των 

πρακτικών. Ήταν ένας καθαρά γυναικείος χώρος έκφρασης και χρησίµευε µάλλον ως 

στοιχείο της συγκρότησης της γυναικείας ταυτότητας.  

Στις συνταγές της ‘παραδοσιακής’ αυτής κοσµητικής µαγειρικής που µας διασώζει 

ο Μηλιώρης, βλέπουµε πως χρησιµοποιούνται προϊόντα της φαρµακευτικής και της 

χηµείας, όπως το βισµούθιο και η γλυκερίνη, αλλά και δηµοφιλή σε αστικά κέντρα 

παρασκευάσµατα της φαρµακοποιίας, όπως το «παρθένιο γάλα».73 Η εισαγωγή 

στοιχείων της σύγχρονης επιστήµης και τεχνολογίας σε µια κατά βάση αµετακίνητη 

δοµή ηθών, εθίµων, πολιτισµικών και κοινωνικών πρακτικών δείχνει τον τρόπο, τα µέσα 

και τα στάδια που διάνυσε η εµπορευµατική κουλτούρα της οµορφιάς, από τον αρχικό 

εναγκαλισµό των προνεωτερικών µορφών καλλωπισµού, µέχρι τη σχεδόν ολοκληρωτική 

κατίσχυση της επί αυτών. Η πολύ ενδιαφέρουσα πάντως σύµµιξη της νέας κουλτούρας 

µε υλικά και πρακτικές ενός πολιτισµού που έφθινε, φαίνεται πως πιθανότατα 

χαρακτηρίζει την κοσµητική των κατώτερων τάξεων, και σε µεγάλο βαθµό των 

µικροαστικών στρωµάτων, για όλη την περίοδο της µελέτης µας, αλλά και για 

µεγαλύτερο ίσως χρονικό διάστηµα.  

 

 

Η εγχώρια παραγωγή των καλλυντικών 

 

∆εν µπορεί να γίνει σοβαρά λόγος για εγχώρια παραγωγή σε καλλυντικά προϊόντα 

µέχρι να τελειώσει ο 19ος αιώνας. Ακριβέστερα, µόνο προς την τελευταία δεκαετία 

αυτού εµφανίζονται κάποιες σποραδικές βιοτεχνικές/ βιοµηχανικές προσπάθειες για την 

παρασκευή προϊόντων της κοσµητικής που να ανταποκρίνονται στην ζήτηση και να 

µπαίνουν σφήνα στην κυριαρχία των ελάχιστων εισαγόµενων, αλλά και των 

«αυτοσχέδιων» ή παραδοσιακών καλλυντικών που αναλύσαµε παραπάνω. Οι πρώτες 

αρχικές απόπειρες εξαντλούνται στην παραγωγή αρωµατικού σαπουνιού και 

αρωµατικών αποσταγµάτων. 

                                                 
73 Ο γιατρός Βεγκλίδης το αναφέρει ως καλλωπιστικό του δέρµατος, το οποίο παρασκευάζεται µε την 

ανάµιξη βάµµατος βενζόης µε ανθόνερο ή «αµυγδαλόγαλα» (lait d’ amandes) (Ν. Ι. Βεγκλίδης, 
Οικογενειακή Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια: εικονογραφηµένον λεξικόν γνώσεων, συµβουλών και οδηγιών 
υγιεινής και ιατρικής δια υγιείς και ασθενείς, Τυπογραφικά καταστήµατα «Ο Φοίνιξ», Κωνσταντινούπολη, 
χ.χ., σ. 184, στο λήµµα «Βενζόη»). 
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Στο διάστηµα της πρώτης τριακονταετίας (1850-1884),74 σε µια Ελλάδα που κάνει 

τα πρώτα δειλά βήµατα της εκβιοµηχάνισής της, θα πρέπει να τονίσουµε την αρκετά 

σηµαντική ανάπτυξη της σαπουνοβιοµηχανίας· σχετικά γρήγορα αυτή θα αρχίσει να 

εξερευνά τις δυνατότητες της να παρασκευάσει και αρωµατικό σαπούνι - ένα είδος 

πολυτελείας που εµπίπτει στα είδη προσωπικής καθαριότητας και καλλωπισµού του 

σώµατος (είδη τουαλέτας).75 Ανάµεσα στα πολλά εργοστάσια παραγωγής σαπουνιών 

«νίψεως» κοινής χρήσης και άλλων που ήταν κατάλληλα για την πλύση των ρούχων, τα 

οποία αποτελούν την πλειοψηφία, υπάρχουν και δύο επιχειρήσεις, µία στην Άµφισσα και 

µία στη Ζάκυνθο, οι οποίες παρασκευάζουν αρωµατικά σαπούνια.76  

Την ίδια περίοδο, αναφέρεται και ένα ‘µυρεψείο’ ανάµεσα στα περίπου 850 

καταγεγραµµένα εργοστάσια στην Ελλάδα, το οποίο παράγει «σάπωνας και µύρα αξίας 

80.000 δρχ ετησίως».77 Λογικά, θα πρέπει να το ταυτίσουµε µε το ‘εργοστάσιο’ 

ιδιοκτησίας του Ιωάννη Ζούλου, ο οποίος φέρεται σαν «κατασκευαστής αρωµατικών 

υδάτων, ελαίου, σαπώνων κλπ εφαµίλων των Ευρωπαϊκών» στην Κέρκυρα.78 Φαίνεται 

ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που έχει λάβει µέρος στην παγκόσµια έκθεση στο 

Παρίσι το 1878 ως ένας από τους εκθέτες του ελληνικού τµήµατος και µάλιστα εκεί 

βραβεύτηκε για τα προϊόντα του στα κοσµητικά ύδατα και στα σαπούνια.79 

Λίγα χρόνια µετά την ψήφιση του δασµολογίου του 1884, ο Βλάσης Γαβριηλίδης 

ιδιοκτήτης της εφηµερίδας «Ακρόπολις», δηµοσιεύει ένα «Ηµερολόγιον», όπου και 

παραθέτει τα πορίσµατα της βιοµηχανικής απογραφής του 1889. Αν και η εικόνα που 

                                                 
74 Υιοθετούµε αυτήν την επιλογή ακολουθώντας σ’ αυτό το σηµείο την σχετική χρονολογική διαίρεση 

που προκρίνει ο Γ. Αναστασόπουλος, Ιστορία της Ελληνικής Βιοµηχανίας, 1840-1940, τ. Α΄, Αθήνα 1947. 
Άλλωστε, αυτή η τοµή δεν είναι καθόλου αυθαίρετη, αλλά προκύπτει από το ότι το 1884 είναι ο χρόνος 
ψήφισης του νέου δασµολογίου, που δηµιουργεί αρκετά ευνοϊκές συνθήκες για την τόνωση της 
βιοµηχανικής παραγωγής στον τόπο µας.  

75 Χαρακτηριστικά στο τελωνειακό δασµολόγιο του 1867 που συµπεριλαµβάνει τις µέχρι του 1874 
τροποποιήσεις, το «σαπώνιον κοσµητικόν (της τουαλέττας)» έχει δεκαπλάσιο εισαγωγικό δασµό από το 
«σαπώνιον κοινόν εν γένει» (2 δρχ. η οκά αντί των 20 λεπτών για την ίδια ποσότητα αντιστοίχως) και 
συµπεριλαµβάνεται στη γενικότερη κατηγορία «Μυρωδικά…σάπωνες…ευώδεις», µε την ένδειξη 
«Μυρωδικά» (Μιλτιάδης Μπούκας, Οδηγός εµπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός των πλείστων 
κυριοτέρων πόλεων της Ελλάδος του έτους 1875, Αθήνα 1875, σ. 51 και σ. 61). 

76 Γ. Αναστασόπουλος, ό.π., σ. 343.  
77 Αθανάσιος Βερναρδάκης, Περί του εν Ελλάδι εµπορίου, Αθήνα 1884, σ. 51. Βέβαια ο Βερναρδάκης 

αντιγράφει τα στοιχεία που άντλησε από άλλες µελέτες - στην περίπτωση µας του Ν. Χ. ∆εµάθα, Περί της 
βιοµηχανικής προόδου στην Ελλάδα, Αθήνα 1876. Ωστόσο, είναι επιφυλακτικός απέναντι σε αυτά, 
θεωρώντας ότι ο συγγραφέας τους δεν διασταύρωσε τις πληροφορίες που του έδωσαν οι ίδιοι οι 
ενδιαφερόµενοι (στο ίδιο, σ. 52). 

78 Ταξινοµείται ως βιοµήχανος στον πίνακα µε τίτλο «Βιοµήχανοι και Βιοµηχανικά καταστήµατα» 
στην Κέρκυρα (Μιλτιάδης Μπούκας, Οδηγός εµπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός, ό.π., σ. 206). 

79 Στη Μυρεψική (κλάση 28) απονεµήθηκε έπαινος στον Ιωάννη Ζούλα για τα κοσµητικά του ύδατα, 
ενώ στην κλάση 47 που παραπέµπει στα Χηµικά και φαρµακευτικά προϊόντα ο ίδιος κατακτά το χάλκινο 
µετάλλιο µε το σαπούνι του (Γ. Αναστασόπουλος, Ιστορία της Ελληνικής βιοµηχανίας, ό.π., σ. 441 και σ. 
444-445). 
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µας προσφέρει δεν είναι πλήρης, καθώς δεν έχουν προλάβει να συγκεντρωθούν τα 

αποτελέσµατα από 7 νοµούς - ανάµεσα στους οποίους και της Κέρκυρας - στην 

απογραφή αυτή δεν παρουσιάζεται κανενός είδους βιοµηχανική δραστηριότητα για τα 

είδη που µας ενδιαφέρουν.80 

Πριν περάσουµε όµως στην τοµή που αποτέλεσε το δασµολόγιο του 1884 για την 

είσοδο και των κοσµητικών προϊόντων στην παραγωγική σκηνή της χώρας µας, ας 

σταθούµε λίγο στην παράµετρο της εισαγωγής/ εξαγωγής καλλυντικών, προκειµένου να 

αποκτήσουµε µια περισσότερο ολοκληρωµένη εικόνα των οικονοµικών µεγεθών που 

σχετίζονται µε αυτά τα είδη. Ο Βερναρδάκης, στο προαναφερόµενο πόνηµα του, 

παρουσιάζει την εξέλιξη των εισαγωγών κατά τα έτη 1858 ως το 1875 κατά κατηγορίες 

εµπορευµάτων σύµφωνα µε τη δασµολογική κλάση τους. Στον πίνακα που παραθέτει, 

φανερώνεται ο υπερτριπλασιασµός της αξίας των εισαγόµενων καλλυντικών προϊόντων 

(«µυρωδικά εν γένει»): ενώ δηλαδή το 1859 εισάγονται κοσµητικά αξίας 50.895 

δραχµών, το 1874 το σχετικό ποσό εκτοξεύεται στις 177.812 δραχµές. 81 Για όλο αυτό το 

διάστηµα δεν παρατηρείται καµία εξαγωγή αρωµατικών υλών, πράγµα που µας κάνει να 

υποθέσουµε ότι η όποια παραγωγή τους κατευθύνεται αποκλειστικά προς την εσωτερική 

αγορά.  

Το σηµείο που, απ’ ότι δείχνουν τα πράγµατα, αποτελεί τοµή για τη µεταβολή των 

όρων του εξωτερικού εµπορίου, αλλά και τη δηµιουργία για πρώτη φορά ενός 

παραγωγικού ιστού που θα στραφεί στην παραγωγή κάποιων ειδών της αρωµατοποιίας, 

είναι, όπως προείπαµε, το δασµολόγιο του 1884. Ο υπέρογκος δασµός που προέβλεπε 

για τα είδη πολυτελείας,82 φαίνεται να είναι η κυριότερη αιτία, όχι µόνο για την ανακοπή 

                                                 
80 ∆εν είναι απίθανο πάντως η όποια παραγωγή ‘µυρεψικών’ προϊόντων (αρωµατικών αποσταγµάτων ή 

αρωµατικών σαπουνιών) να συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορία «∆ιάφορα». Στον Συγκριτικό Πίνακα των 
«βιοµηχανικών εργοστασίων κατά τα έτη 1876 και 1889» που συντάσσει ο Γαβριηλίδης, τα «διάφορα» 
είναι 7 και 14 αντίστοιχα. Ίσως λόγω µεγέθους της επιχείρησης ή της µοναδικότητας αυτής για τη χώρα 
µας ως προς τα είδη που παράγει, δεν θεωρεί χρήσιµο ο συντάκτης της έκθεσης αυτής να τη διασώσει. 
(Βλάσης Γαβριηλίδης, Πανελλήνιος Σύντροφος: Ετήσιον Πολιτειακόν, Οικονοµολογικόν και Στατιστικόν 
Ηµερολόγιον 1890, Εκ των καταστηµάτων της «Ακροπόλεως» Β. Γαβριηλίδου, Αθήνα 1889, σ. 331 και σ. 
337).   

81 Αθανάσιος Βερναρδάκης, Περί του εν Ελλάδι εµπορίου, ό.π., σ. 80. ∆υστυχώς δε γνωρίζουµε αν αυτή 
η θεαµατική αύξηση ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα ή αν είναι ψευδαισθητική εξαιτίας 
ενδεχόµενων συναλλαγµατικών ανισορροπιών. Αυτός ο κίνδυνος θα εξέλειπε, αν ο συγγραφέας παρέθετε 
και τις ποσότητες εισαγωγής που αντιστοιχούν στις παραπάνω αξίες των εµπορευµάτων. Μόνο για την 
τελευταία χρονιά, το 1874, δίνεται η σχετική ποσότητα εισαγωγής (11.871 οκάδες).  

82 «Οι ευώδεις σάπωνες και τα αρώµατα µέχρι σήµερον απέτινον εισαγόµενα 2 δρ κατ’ οκάν και όµως 
δια του νέου δασµολογίου το τέλος αναβιβάζεται από 2 δρ εις 5 δρ!», σε Αθανάσιος Βερναρδάκης, «Το 
νέον δασµολόγιον», σ. 325-6, στο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος (επιµ.), Κείµενα για την ελληνική βιοµηχανία τον 
19ο αιώνα. Φυσική εξέλιξη ή προστασία;, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1994. Ωστόσο, 
υπάρχει κάποιο στοιχείο που σχετικοποιεί κατά πολύ τα ‘αυτονόητα’ περί της δασµολογικής επιβάρυνσης 
των εισαγόµενων κοσµητικών µετά το 1884: η «Προσωρινή Εµπορική Σύµβασις µεταξύ Ελλάδος και 
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της προηγούµενης αυξητικής πορείας της εισαγωγής των κοσµητικών προϊόντων, αλλά 

και για τη σοβαρή µείωση της εισόδου αυτών των ειδών στην ελληνική επικράτεια. Πιο 

συγκεκριµένα, ενώ στα 1882 η εισαγωγή σαπουνιών και αρωµάτων είχε αγγίξει την αξία 

των 379.140 δρχ., στα 1887 καταποντίστηκε στις 99.253 και την επόµενη χρονιά στις 

110.602 δρχ.83  

Για να φανεί καλύτερα η σύγκριση µε το παρελθόν, θα πρέπει να κάνουµε την 

πρόσθεση στις εισαγόµενες αξίες σαπουνιών και «µυρωδικών» που µας δίνει ο 

Βερναρδάκης για το 1875. Σ’ αυτή την περίπτωση θα έχουµε: σαπούνια και µυρωδικά: 

250.644 δρχ. Βλέπουµε λοιπόν µια αύξηση της τάξης του 51% ανάµεσα στα 1875 και 

στα 1882, που είναι η τελευταία καταγεγραµµένη χρονιά των εισαγωγών που 

πραγµατοποιήθηκαν προ της εφαρµογής του νέου δασµολογίου. Αν λάβουµε δε υπόψη 

µας, ότι λογικά ο µεγαλύτερος όγκος αυτής της εισαγωγής (µιλάµε πάντα για ποσότητα 

αξιών) αφορά τα αρώµατα και όχι τα σαπούνια, όπως προκύπτει από την ολοένα 

µειούµενη ποσότητα εισαγόµενου σαπουνιού στην ελληνική αγορά, αλλά και την 

σηµαντική πρόοδο της σαπωνοποιείας στη χώρα µας, θα πρέπει να συµπεράνουµε ότι τα 

καλλυντικά είδη διευρύνουν σηµαντικά το κοινό τους, ήδη από τη δεκαετία του ’70. 

∆υστυχώς όµως δε γνωρίζουµε τίποτα για τη ζήτηση συγκεκριµένων κοσµητικών 

ειδών, όπως της πούδρας, του ψιµυθίου ή της κολόνιας, αφού όλα αυτά υπάγονται σε µια 

ευρύτερη ταξινόµηση που αποκαλείται «Μυρωδικά» ή «αρώµατα» και απορροφά εντός 

της κάθε επιµέρους κοσµητικό. Οι πίνακες δε αυτοί δεν µπορούν να µας αποκαλύψουν 

βέβαια τίποτε για το κοινωνικο-οικονοµικό προφίλ των αγοραστών αυτών των 

προϊόντων. 

Η ραγδαία µείωση των εισαγωγών στα προϊόντα της µυρεψικής (περίπου κατά τα 

2/3) µετά το 1884, µας οδηγεί σε κάποιες υποθέσεις για την υποκατάσταση των 

εισαγωγών από όµοια προϊόντα που παράγονται από ελληνικές επιχειρήσεις. Ο 

Βερναρδάκης στο άρθρο του το 1885 κάνει την πρόβλεψη ότι «η κατανάλωσις θαρκεσθή 

εις κατώτερα είδη και εις όσα δύνανται να κατασκευασθώσιν ενταύθα». Προσθέτει 

                                                                                                                                                 

Γαλλίας» που υπογράφηκε το 1886 προβλέπει µε το άρθρο 3 τα εξής: «Τα της µυρεψικής (αρι 
90)….γαλλικής προελεύσεως θέλουν υποβάλλεσθαι εις τέλη κατά 50% κατώτερα των αναγεγραµµένων εν 
τω γενικώ δασµολογίω 1884» και θα απολαµβάνουν τις ατέλειες εκείνες που έχει παραχωρήσει η Ελλάδα 
«εις τα µάλλον ευνοούµενα ξένα κράτη». (Παρατίθεται σε: Μιλτιάδης Η. Πανάς, Εγκόλπιον Ηµερολόγιον 
του έτους 1887, Τύποις Αθηναΐδος, Αθήνα 1886, σ. 301-302). Με δεδοµένο πως το µεγαλύτερο µέρος των 
εισαγόµενων κοσµητικών προέρχεται από τη Γαλλία, είναι µάλλον ευνόητο, πως το δασµολόγιο του 1884 
δε θα επηρέασε, όσο θα περίµενε ίσως κανείς, το εµπόριο αυτών των προϊόντων. 

83 Τα στοιχεία παρατίθενται στο: Βλάσης Γαβριηλίδης, Πανελλήνιος Σύντροφος, ό.π., σ. 338. 
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µάλιστα ότι η δυνατότητα να λειτουργήσει στον τόπο ένα εργοστάσιο, το οποίο θα 

παράγει κοσµητικά, µέτριας πάντως ποιότητας, είναι µεγάλη.84  

Καθώς και οι δασµολογικές τροποποιήσεις που ακολουθούν, όπως του 1887 και 

του 1892, κινούνται στην ίδια γραµµή πλεύσης µε αυτήν του 1884,85 γίνονται πιο 

ισχυρές οι ωθήσεις, αλλά και πιο ρεαλιστικές οι δυνατότητες να παρασκευάζονται στην 

Ελλάδα, προϊόντα όπως τα αρωµατικά σαπούνια και οι κολόνιες.86 Το ‘προστατευτικό’ 

δασµολόγιο, σε συνδυασµό µε την υποτίµηση της δραχµής, που θα διαρκέσει από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’90 µέχρι το 1904, θα κάνει απαγορευτικό το κόστος των 

εισαγόµενων προϊόντων και θα προετοιµάσει το έδαφος για τη δηµιουργία εγχώριας 

βιοµηχανίας καταναλωτικών αγαθών.87 Αντίθετα, η παραγωγή των αιθέριων ελαίων, η 

πρώτη ύλη της αρωµατοποιίας, δε θα καταφέρει µέχρι και το µεσοπόλεµο να οργανωθεί 

σε βιοµηχανικές βάσεις. Όσες προσπάθειες έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση - ανάµεσα 

στις οποίες αξίζει να αναφερθεί η βιοµηχανική εγκατάσταση του Ορτεντζάτου στα 1916 

στην Κέρκυρα - θα µείνουν ατελέσφορες.88 

Στην απογραφή των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων του 1920 θα 

καταγραφούν 13 βιοµηχανίες που απασχολούν µέχρι 5 εργάτες στην κατηγορία 

«Εξαγωγή αιθερίου ελαίου δι’ αρώµατα και ηδύποτα. Κολώνια, αρώµατα και 

καλλυντικά είδη». Καµία από αυτές δεν έχει µηχανικούς κινητήρες και στο σύνολο τους 

απασχολούν 44 εργαζόµενους.89 Ο δέκα από αυτές βρίσκονται στην Αττικοβοιωτία, µία 

σχετικά ασήµαντη µε δύο µόνο εργαζόµενους λειτουργεί στη Ζάκυνθο, ενώ τις δύο 

τελευταίες τις συναντάµε στην Κέρκυρα.90 Εκτός αυτών, έχουν καταγραφεί δύο ακόµη 

µεγαλύτερου µεγέθους βιοµηχανίες, η µία στην Αττική και η άλλη στον Νοµό «Αχαΐας 

και Ήλιδος», µε 13 και 19 αντίστοιχα άτοµα προσωπικό. Ανήκουν σε εταιρείες, που δεν 

είναι όµως ανώνυµες και, επίσης, δεν χρησιµοποιούν, ούτε αυτές µηχανικούς 

                                                 
84 Αθανάσιος Βερναρδάκης, «Το νέον δασµολόγιον», ό.π., σ. 340. 
85 Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο 

Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1986, σ. 257-258. 
86 «Προ ολίγων δε ετών ήρξατο και η κατασκευή αρωµατικού σάπωνος και αρωµατικών ρευστών, 

ένεκα του βαρέος αυτού δασµού» (Θεοχάρη Σταµατίου, Λεξικόν του εµπορίου, Αθήνα 1901, σ. 37). 
Ακόµη, στο Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν τη συµπράξει των κυρίων ∆. Αραβαντινού, εκδιδόµενον επιµελεία Ν. 
Γ. Πολίτου, ό.π., τ. ∆΄, σ. 784-789 γράφεται στο λήµµα «Ύδωρ Κολωνίας»: «Από τινός δε και εν Αθήναις 
υπό πολλών µυροποιών αξιολόγου ποιότητος».  

87 Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, ό.π., σ. 339.  
88 ∆ες λήµµα «Αιθέρια έλαια» του Μιχ. Όθ. ∆έφνερ, στο Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν, τ. Α΄, 

Ήλιος, σ. 793-794. Σύµφωνα µε άλλη πηγή το χηµικό εργοστάσιο του Ορτεντζάτου ιδρύθηκε το 1908 
(Εικονογραφηµένη Ελλάς. Τράπεζαι, βιοµηχανία, εµπόριον, γεωργία, ναυτιλία, συγκοινωνία, τ. Α΄, Αθήνα 
1935, σ. 193). 

89 Απογραφή των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων κατά την 18 
∆εκεµβρίου 1920 (π. ηµ.), 

Υπουργείον Εργασίας/Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αθήνα 1926, σ. ιδ΄.  
90 Στο ίδιο, σ. 20, σ. 36-37 και σ. 54-55. 
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κινητήρες.91 Λογικά, θα πρέπει η δεύτερη βιοµηχανία να αναφέρεται στο «Χηµικόν 

Εργοστάσιον Επαµ. Μενούνου» που ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1900 και 

µετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 192192, ενώ αυτή που εδρεύει στην Αττική θα πρέπει 

να είναι είτε η Oriental των Κοκορέµπα και Κάζου,93 είτε η Royal (Ζαχαρία, Κοκορέµπα 

και Σία).94 Τέλος, στο υπό ελληνική διοίκηση σαντζάκι της Σµύρνης, µια απογραφή των 

βιοτεχνικών και βιοµηχανικών εγκαταστάσεων που επιχειρήθηκε την ίδια εποχή, 

σηµειώνει την ύπαρξη 5 «Μυροποιείων», από τις συνολικά 482 ‘βιοµηχανίες’ που 

λειτουργούσαν εκεί.95 

 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για µια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση 

παρασκευής κοσµητικού προϊόντος στη Ζάκυνθο του 19ου, αλλά και των πρώτων 

δεκαετιών του 20ου: αυτό της πούδρας. Γνωρίζουµε ότι στο νησί αυτό λειτουργούσε 

«είδος τι οικιακής βιοµηχανίας» αρωµατικής πούδρας,96 η οποία οργανώνεται γύρω από 

την επιχείρηση της κυρίας Βισβάρδη «την έχουσαν το µονοπώλιον αυτής…» και η 

εµβέλεια της ξεπερνά κατά πολύ τα τοπικά πλαίσια.97 Η φηµισµένη και ποιοτική αυτή 

πούδρα της κυρίας Βισβάρδη, συνοδεύει στις αρχές του αιώνα τον καλλωπισµό των 

Αθηναίων κυριών της ‘µεσαίας τάξης’.98 Ωστόσο, και οι υπόλοιπες, ‘ανώνυµες’ 

ζακυθινές πούδρες, βρίσκουν το δρόµο τους στις αθηναϊκές αγορές από τους πλανόδιους 

στην πρωτεύουσα Ζακυνθινούς που εµπορεύονται την πούδρα και τα αρώµατα του 

νησιού τους.99  

Οι µόνες πληροφορίες που έχουµε για την οργάνωση και τις µεθόδους της 

παραγωγής, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται, τις ποιοτικές διαβαθµίσεις και τις 

ποσότητες της παραγόµενης πούδρας προέρχονται από τη µελέτη του αυστριακού 

Αρχιδούκα Λουδοβίκου Σαλβατόρε. Σύµφωνα µε αυτόν, η βιοτεχνία της Βισβάρδη είναι 

                                                 
91 Στο ίδιο, σ. ιδ΄, σ. 12 και σ. 16-17. 
92 ∆ιαφήµιση, εφ. Ελεύθερον Βήµα, 30.6.1925. 
93 ∆ιαφήµιση, εφ. Καθηµερινή, 19.9.1919. 
94 ∆ιαφήµιση εφ. Εµπρός, 25.11.1916 
95 Γεώργιος Π. Τρακάκης, Η βιοµηχανία εν Σµύρνει και εν τη ελληνική Μικρασία, Τροχαλία, Αθήνα 

21994 (α΄ έκδοση 1920), σ. 80. 
96 Φαίνεται πως πολλές οικογένειες της Ζακύνθου ασχολούνταν µε την παραγωγή της πούδρας ή 

“µπούτρας” κατά το τοπικό ιδίωµα, (Λουδοβίκος Σαλβατόρ (Αρχιδούκας της Αυστρίας), Ζάντε, τ. Α΄, 
Μπάστα), Ζάκυνθος 2007 (α΄ έκδοση 1904) , σ. 555. 

97 «Η Ζάκυνθος της σήµερον», εφηµ. Ακρόπολις, 2.12.1892 (παρατίθεται στο Γ. Αναστασόπουλος 
Ιστορία της ελληνικής βιοµηχανίας 1840-1940, τ. Β΄, Αθήνα 1947, σ. 680). Η πούδρα της Ζακύνθου 
εξάγονταν σε «όλη την Ανατολή και την Αίγυπτο, επίσης τώρα ένα µέρος προς την Αµερική και την 
Ευρώπη» (Λουδοβίκος Σαλβατόρ, ό.π., σ. 556). 

98 Μαριάννα Γεωργαντή, «Η Αθηναία και το χρονικό της µόδας», Αθηναϊκά 31/32 (1965), σ. 78. 
99 Κώστας Μπίρης, Αι Αθήναι. Από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Μέλισσα, Αθήνα 41999, σ. 248. 
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εγκατεστηµένη σε ένα «µικρό περιβολάκι», όπου συγκεντρώνεται ο «γύψος» για να 

υποστεί επεξεργασία «µε ένα βαρούλκο και µε το χέρι» και κατόπιν αποθηκεύεται σε µία 

στέρνα για να ζυµωθεί µε την έκθεση της στον ήλιο. Η συγκέντρωση και η επεξεργασία 

του γύψου διαρκεί από το Μάη ως το Σεπτέµβρη. Το χειµώνα θρυµµατίζουν, 

κοσκινίζουν τη «ζύµη» και την κάνουν λεπτή «µ’ ένα πέτρινο χειροκύλινδρο». ∆εν 

παρασκευάζεται πούδρα από «καθαρό ριζάλευρο», γιατί δε γίνεται να συγκρατηθεί αυτή 

στο πρόσωπο και γι’ αυτό το λόγο αναµειγνύουν την «σκόνη του ρυζιού» µε βισµούθιο 

και ανθρακικό µόλυβδο σε ίση περίπου αναλογία. Ο αυστριακός µελετητής της 

οικονοµικής παραγωγής της Ζακύνθου διαπιστώνει πως το σύνολο της παραγόµενης 

πούδρας στο νησί ξεπερνά τις 50.000 λίµπρες και µερικές φορές αγγίζει τις 80.000 

λίµπρες. Οι 15-17.000 λίµπρες εξ’ αυτών παρασκευάζονται από την οικοτεχνία της 

Βισβάρδη. Να σηµειωθεί πως παρασκευάζεται και «κόκκινη σκόνη» µε την ανάµιξη της 

«ορυζόκονης» µε καρµίνιο, καθώς επίσης και κίτρινη.100 Αρκετές ακόµη πηγές 

αναφέρονται στην επιτυχηµένη διαδροµή και µακροηµέρευση της επιχείρησης της 

Βισβάρδη - της µοναδικής άλλωστε γυναικείας επιχείρησης στον χώρο της κοσµητικής 

µεταποίησης µέχρι τα χρόνια του µεσοπολέµου.101  

Τέλος, το γεγονός πως η Ζάκυνθος σχετίστηκε τόσο έντονα µε την παραγωγή 

πούδρας, αλλά και άλλων αρωµατικών ειδών, δε θα πρέπει να είναι άσχετο µε την 

µακραίωνη Ενετοκρατία που γνώρισε το νησί. Γνωρίζουµε πως, από το µεσαίωνα ήδη, οι 

ιταλικές πόλεις, και ιδιαίτερα η Βενετία, έγιναν βιοτεχνικά κέντρα της αρωµατοποιίας 

στην Ευρώπη - σε µια εποχή που το µεσογειακό εµπόριο φέρνει σε επαφή τους 

εµπορικούς αυτούς λαούς µε τον ισλαµικό κόσµο.102 

 

 
                                                 

100 Λουδοβίκος Σαλβατόρ, ό.π., σ. 555-556.  
101 Οι Μ. Μπούκας και Βλ. Γαβριηλίδης στα συγγράµµατα τους δεν κάνουν λόγο για αυτή. Σε Οδηγό 

του 1901 («Ελλάς, ήτοι Ιστορική, γεωγραφική και τοπογραφική περιγραφή των ταξειδιωτών και 
περιηγητών» υπό Ευαγγελίδου και Μαυρογένη (κατά τον Μπέντεκερ), Αθήνα 1901, σ. 534) όπου 
αναλύεται η εµπορική και βιοµηχανική κίνηση της Ζακύνθου, γίνεται αναφορά στη 
«βιοµηχανία…σάπωνος,…πούδρας…» του τόπου. Για τη Βισβάρδη πληροφορίες αντλούµε και από τις 
διαφηµίσεις: το 1893 δηλώνεται ως «Εργοστάσιον Πούδρας Σοφίας Βισβάρδη», εκθειάζεται η βράβευση 
της σε Έκθεση Παρισιού του 1889 και προστίθεται η τιµητική διάκριση της ως «Προµηθεύτριας της 
Βασιλικής Αυλής της Ελλάδος» (Εφηµερίς των Κυριών 4.4.1893, σ. 7). Το 1907 αναφέρεται ως «Πούδρα 
Ζακύνθου της Σοφίας Βισβάρδη» και παραθέτονται και πάλι οι βραβεύσεις της σε Ευρώπη και Ελλάδα. 
Μαθαίνουµε ακόµη ότι η εταιρία έχει προσθέσει στις παραγωγικές της επιτεύξεις και ένα «επανορθωτικό 
της κόµης» και ότι έχει δηµιουργήσει ένα δικό της δίκτυο διανοµής µε τη λειτουργία υποκαταστήµατος 
στην Αθήνα, (Κωνσταντίνος Σκόκος, Ηµερολόγιον Εθνικόν. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν, και 
γελοιογραφικόν του έτους 1907, Αθήνα 1907).    

102 Geoffrey Jones, Beauty Imagined: A History of the Global Beauty Industry, Oxford Uuniversity 
Press, Οξφόρδη 2010, σ. 16. 
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Η ελληνική εκδοχή της «κουλτούρας της οµορφιάς» 

  

Αν οι πρώτες δύο δεκαετίες του β’ µισού του 19ου αιώνα χαρακτηρίζονται τόσο 

από την ένδεια των πηγών για ό,τι έχει σχέση µε τον καλλωπισµό, όσο και από την 

απουσία των κοινωνικοοικονοµικών και ιδεολογικών προϋποθέσεων που είναι αναγκαίες 

για να βγάλουν τον καλλωπισµό και την κοσµητική από το περιθώριο και τις µάλλον 

σκιώδεις µορφές ύπαρξης τους,103 η επόµενη δεκαετία, αυτή του ’70, µπορεί να 

θεωρηθεί ως µεταβατική για την ανάπτυξη της εµπορευµατοποιηµένης κοσµητικής και 

της αντίστοιχης κουλτούρας που τη νοµιµοποιεί και ανατροφοδοτεί τις φιλοδοξίες της.104 

Από εκείνη τη δεκαετία αρχίζουν να πυκνώνουν τα σηµάδια της παρουσίας των υλικών 

δυνατοτήτων, των οργανωτικών φορέων και εκείνου του κοινωνικού πλαισίου που 

καθιστούν δυνατό, αλλά και αναγκαίο, τον κοσµητικό καλλωπισµό µε τη µορφή του 

εµπορεύµατος στις ανώτερες και στις ‘µεσαίες’ τάξεις της νεοελληνικής κοινωνίας.  

Η εισροή του οµογενειακού κεφαλαίου στην Αθήνα105 και η συσσώρευση πλούτου 

από τη λειτουργία του εµπορικού καπιταλισµού106 ωθούν στο µετασχηµατισµό του 

τοπίου της πόλης και επιφέρουν µεταβολές στα ήθη και στις νοοτροπίες της αστικής 

τάξης της εποχής. Στο εµπορικό κέντρο της Αθήνας, στην Αιόλου και την Ερµού 

συγκεντρώνονται τα καταστήµατα αντρικών ειδών και γυναικείας µόδας αντίστοιχα, ενώ 

η περιοχή του Συντάγµατος και οι γύρω δρόµοι γίνονται χώροι περιπάτου, συνάθροισης 

                                                 
103 Για τις δεκαετίες του ’50 και του ’60 δεν έχουµε καµία σαφή ιδέα για τα καταστήµατα που 

διαθέτουν καλλυντικά ή αρώµατα. Ακόµη δεν έχουµε ευκρινείς πληροφορίες για τα κουρεία της εποχής 
και για το αν διέθεταν αυτά κάποια κοσµητικά µέσα και δε φαίνεται να υπήρχαν ειδικά µυροπωλεία -
τουλάχιστον στην Αθήνα. Μπορούµε να εικάσουµε πως το µεγαλύτερο µέρος των εισαγόµενων και 
σίγουρα πανάκριβων καλλυντικών κατέληγε στις προθήκες των καταστηµάτων µε είδη νεωτερισµού. 
Άλλωστε ο Προυστ απαριθµεί 62 καταστήµατα νεωτερισµών για γυναίκες στην Αθήνα του 1858-1859 (A. 
Proust, Ένας Χειµώνας στην Αθήνα του 1857, Ειρµός, Αθήνα 1990, σ. 71). 

104 Ο εµπορικός Οδηγός του Μπούκα του 1875 (ό.π., σ. 112-113) αποτυπώνει εν µέρει αυτή την 
εξέλιξη: εκεί καταγράφονται έξι «Κωµµοταί», εκ των οποίων οι τέσσερις εµφανίζονται ταυτόχρονα και ως 
Μυροπώλες (Λιποανντεβίν Ι., Ξύδης Π., Σπαγόπουλοι Αφοι, Φαλκονέ Α.). Ταυτόχρονα µπορούµε να 
δούµε δύο τουλάχιστον καταστήµατα «Ψιλικών πολυτελείας και Νεωτερισµού» που πουλάνε 
καλλωπιστικά και καλλυντικά είδη, αυτά του Βουγά Γ. και του Βουγά Γ. Ι. (στο ίδιο, σ. 104). Είναι 
σηµαντικό πως εµφανίζεται και ένας κουρέας, ο Κουτούζης Ι., που διαθέτει «αρώµατα αρίστης ποιότητος» 
(στο ίδιο, σ. 118-119). Στον εν λόγω Οδηγό περιλαµβάνονται και διαφηµίσεις κοσµητικών ειδών, όπως του 
«Ύδωρ των Ανθέων του Κρίνου» του Rigaud, της «Γλυκερίνης» του Grimault, αλλά και σαπούνια, 
αρωµατικά είδη, παχύµυρα, γαλακτώµατα και βαφές για τα µαλλιά και το πρόσωπο που βρίσκονται στο 
Κουρείο του Ξύδη και στα Κουρεία/ Κοµµωτήρια των Αδελφών Σπαγόπουλων (στο ίδιο, σ. 169, σ. 163 
και σ. 159). 

105 Για τους οµογενείς και την οικονοµική ανάπτυξη που σηµατοδότησαν, βλ. Κώστας Μπίρης, Αι 
Αθήναι. Από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, ό.π., σ. 179-183. 

106 Ήδη στις αρχές του ‘70 στην Πάτρα παρατηρείται αξιοσηµείωτη συσσώρευση πλούτου στα χέρια 
πέντε µε έξι οικογενειών. Σε καµιά εκατοστή ακόµη βρίσκονταν περιουσίες της τάξης των 150.000- 
500.000 φράγκων, (Χριστίνα Αγριαντώνη, Οι απαρχές της εκβιοµηχάνισης στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα, 
ό.π., σ. 144-145).  
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και αγορών της ανώτερης τάξης της πόλης.107 Η επιδεικτική νοοτροπία, ο µιµητισµός 

των ευρωπαϊκών ‘συρµών’, η ξενοµανία, η κυριαρχία της γαλλικής γλώσσας και 

πολιτισµού, η διαρκής φροντίδα για την εξωτερική εµφάνιση του ατόµου και οι 

προσπάθειες των ‘µεσαίων στρωµάτων’ να αντιγράψουν τους τρόπους ζωής των 

κυρίαρχων τάξεων, δεν ξεφεύγουν από την προσοχή παρατηρητών της εποχής,108 ενώ 

ταυτόχρονα καταγράφεται µια σηµαντική αύξηση των µορφών της αστικής 

κοινωνικότητας και των νέων ψυχαγωγικών πρακτικών των ανθρώπων της πόλης·109 

θέατρα, χοροί, απογευµατινές δεξιώσεις, οικογενειακές επισκέψεις κατόπιν 

προσκλήσεως, λέσχες, café chantants, καφωδεία και καφέ αµάν,110 περίπατοι στις 

πλατείες και τους δρόµους, βόλτες για αγορές στην Ερµού κλπ. πολλαπλασιάζουν τους 

δηµόσιους και ηµιδηµόσιους χώρους κοινωνικής αλληλενέργειας, θολώνουν τα όρια της 

διάκρισης του δηµόσιου και του ιδιωτικού, προσφέρουν ευκαιρίες για την έξοδο των 

γυναικών από την οικία,111 αλλά και για την κατάλληλη για τις περιστάσεις παρουσίαση 

του εαυτού και της έκθεσης των ενδεδυµένων σωµάτων ανδρών και γυναικών υπό τα 

εξεταστικά βλέµµατα των άλλων.   

Οι εξελίξεις αυτές, από την επόµενη ήδη δεκαετία, αυτή του ’80, θα βοηθήσουν 

στο σχηµατισµό των υλικών και ιδεολογικών εκείνων παραγόντων που θα 

διαµορφώσουν την ελληνική εκδοχή της «κουλτούρας της οµορφιάς» για την περίοδο 

1880-1920. Το µέγεθος και η µορφή της ανάπτυξής της θα συναρτηθούν απολύτως µε το 

συγχρονικό και αναπόσπαστο από την ωρίµανση αυτής της ‘κουλτούρας’ φαινόµενο της 

αυξηµένης ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες κοσµητικού καλλωπισµού· ταυτόχρονα 

                                                 
107 Κώστας Η. Μπίρης, Αι Αθήναι. Από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, ό.π., σ. 249, όπου γίνεται λόγος για 

τα «παρισινά» καταστήµατα της Ερµού και της Σταδίου προς το τέλος του 19ου αιώνα, (Γιάννης 
Καιροφύλας, Οι πρώτοι έµποροι των Αθηνών, Φιλιππότης, Αθήνα 1999, σ. 50-51) · (Ματούλα Σκαλτσά, 
Κοινωνική ζωή και δηµόσιοι χώροι κοινωνικών συναθροίσεων στην Αθήνα του 19ου αιώνα, διδακτορική 
διατριβή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1983, σ. 623 και σ. 625) για τις κοινωνικές λειτουργίες της πλατείας 
Συντάγµατος. 

108 Μιχαήλ Μητσάκης, «Η ζωή εις την πρωτεύουσαν. Το θέρος», στο Έργο του, Εστία, Αθήνα 1965, σ. 
64-75. 

109 Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά. Η συγκρότηση της αστικής τάξης 1860-
1910, Νεφέλη, Αθήνα 2006, σ. 236-237. Η Γ. Γκότση κάνει λόγο για την κυκλοφορία των αστών στις λίγες 
ηλεκτροφωτισµένες λεωφόρους γύρω από το Σύνταγµα, την επιδεικτική κατανάλωση αγαθών και 
υπηρεσιών στους δρόµους αυτούς, για τα καινούρια καταστήµατα που δίνουν στην Αθήνα µια όψη 
ευρωπαϊκής µεγαλούπολης και για τις νέες µορφές ψυχαγωγίας που διαµορφώνονται - ανάµεσα στις οποίες 
περιλαµβάνονται οι περίπατοι και τα θαλάσσια λουτρά, (Γεωργία Γκότση, Η ζωή εν τη πρωτευούσης. 
Θέµατα αστικής πεζογραφίας από το τέλος του 19ου αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα 2004, σ. 213-214). 

110 Ματούλα Σκαλτσά, Κοινωνική ζωή και δηµόσιοι χώροι κοινωνικών συναθροίσεων στην Αθήνα του 
19ου αιώνα, ό.π., σ. 228-237 και σ. 581-591. Ο Ξενόπουλος στο µυθιστόρηµα του «Νικόλαος Σιγαλός» 
περιγράφει το «πνεύµα λαγνείας» που επικρατεί στο καφέ σαντάν, τις «παστρικές» και τις «γυναίκες µε τα 
ψιµµυθιωµένα πρόσωπα», (Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νικόλαος Σιγαλός. Αθηναϊκή Μυθιστορία, Ελληνικό 
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 2002, σ. 210). 

111 Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 255. 
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η ύπαρξη της δεν µπορεί να κατανοηθεί έξω από τις λειτουργίες που αναλαµβάνει η ίδια 

για την πραγµάτωση της διέγερσης αυτής της ζήτησης και του αναδιπλασιασµού της.112 

Θα συγκροτηθεί από συνήθως µικρούς, παράλληλους ή τεµνόµενους, 

συµπληρωµατικούς ή ανταγωνιστικούς µεταξύ τους ιστούς, που στην πλήρη ανάπτυξη 

τους θα υφάνουν ένα σύνθετο και χαλαρά δοµηµένο δίκτυο προσφοράς προϊόντων και 

υπηρεσιών για τη βελτίωση της σωµατικής εµφάνισης των ατόµων. Αυτό το δίκτυο θα 

συνδιαµορφωθεί από µικρές και κάποιες µεσαίου µεγέθους βιοµηχανικές, βιοτεχνικές, 

αλλά και οικοτεχνικές εγκαταστάσεις παρασκευής κολόνιας και αρωµατικών υγρών, 

βαφών τριχών, αρωµατικών σαπουνιών και πουδρών ως επί το πλείστον, από 

φαρµακοποιούς και φαρµακέµπορους που εµπορεύονται αυτά τα προϊόντα και ορισµένοι 

θα περάσουν στη φάση της παραγωγής καλλυντικών ή της αντιπροσώπευσης ξένων 

οίκων και, τέλος, από κουρεία και κοµµωτήρια που θα αποτελέσουν τους πρώτους και 

βασικότερους πρωταγωνιστές στην υπόθεση της κοσµητικής σ’ αυτή τη φάση και 

προνοµιακά θα συνδεθούν µε την περιποίηση του σώµατος, την πώληση ποικίλων 

κοσµητικών ειδών, αλλά και την παροχή συµβουλών για την οµορφιά και τον 

καλλωπισµό.  

Στο όλο κύκλωµα θα συµµετάσχουν και ορισµένα µεγάλα µυροπωλεία που θα 

διαθέσουν ακριβά και επώνυµα καλλυντικά στο καταναλωτικό κοινό, κάποια 

καταστήµατα ειδών νεωτερισµού ή πολυκαταστήµατα,113 τα οποία θα προσφέρουν 

εµπορεύµατα που σχετίζονται τόσο µε τη γυναικεία, όσο και µε την ανδρική µόδα, µε 

τον καλλωπισµό τους και µε τις σωµατικές κοσµητικές φροντίδες τους. Κατά τη δεύτερη 

δεκαετία του 20ου αιώνα, θα κάνουν την εµφάνιση τους και τα πρώτα ‘Ινστιτούτα 

Καλλονής’, είτε µε τρόπο αυτόνοµο, είτε σαν µετεξέλιξη των ‘παλιών’ κοµµωτηρίων. 

Την ίδια περίπου εποχή, θα λειτουργήσουν και ορισµένα ιατρεία, για τα οποία δύσκολα 

θα απέφευγε κανείς τον πειρασµό να τα ονοµάσει «Ιατρεία Καλλονής»114· εξειδικευµένα 

                                                 
112 Οι έννοιες της «κουλτούρας της οµορφιάς» και της «βιοµηχανίας της οµορφιάς» είναι θεµελιώδεις 

αναλυτικές κατηγορίες που χρησιµοποιεί η K. Peiss για να συλλάβει ιστορικά τη γέννηση και την 
ανάπτυξη της εµπορευµατοποιηµένης κοσµητικής στην Αµερική του 19ου και του 20ου αιώνα. Η 
συγγραφέας θεωρεί πως η κουλτούρα της οµορφιάς δηµιουργήθηκε σε µεγάλο βαθµό από γυναίκες και 
συνίσταται σε ένα δίκτυο µικρών εταιριών που διευθύνονταν από γυναίκες , αρωµατοπωλείων, γυναικείων 
περιοδικών, φαρµακοποιών και Ινστιτούτων Οµορφιάς. Αυτό επεκτάθηκε προς το τέλος του 19ου 

αιώνα και 
σχηµάτισε τις δοµές της πρωτοεµφανιζόµενης βιοµηχανίας της οµορφιάς των µεγάλων πολυεθνικών 
εταιριών, (Kathy Peiss, Hope n a jar, ό.π., σ. 60- 61). 

113 Γιάννης Καιροφύλας, Οι πρώτοι έµποροι των Αθηνών, ό.π., σ. 88-90 και σ. 130-134 και σ. 138-140, 
όπου γίνεται λόγος για τα µεγάλα καταστήµατα των Αθηνών, όπως η Πανελλήνιος Αγορά, το Όλντ 
Ίνγκλαντ, του Σίδνευ Νοέλ και του ∆ραγώνα. 

114 Για τα Ινστιτούτα Καλλονής και το «Επιστηµονικόν Ιατρείον Καλλονής» του γιατρού Σ. Ρόκκου, 
βλέπε στο Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα και οι Αθηναίες, Φιλιππότης, Αθήνα 1982, σ. 179-185. 
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σε θέµατα αισθητικής και παρεµβάσεων στο σώµα µε τη χρήση σύγχρονων 

τεχνολογικών µέσων (όπως οι ακτίνες Χ) και επιστηµονικών µεθόδων, θα αναλάβουν να 

εξαλείψουν δερµατικές κυρίως δυσλειτουργίες και να διορθώσουν κάθε είδους 

σωµατικές δυσµορφίες. Με την ύπαρξη τους δε, θα επιβεβαιώσουν τον παλιό δεσµό 

ανάµεσα στην υγεία και την οµορφιά και θα αποτελέσουν προµηνύµατα της µελλοντικής 

ανάπτυξης της αισθητικής ιατρικής και της χειρουργικής εκείνης που θα έχει σαν στόχο 

της τη βελτίωση της σωµατικής εµφάνισης του ατόµου. 

Στο δίκτυο της παραγωγής της εµπορευµατοποιηµένης οµορφιάς δε θα 

µπορούσαµε να αφήσουµε απέξω τους ‘ειδικούς’ της µόδας και του καλλωπισµού, τις 

διαφηµίσεις και την αρθρογραφία στον τύπο για ζητήµατα υγιεινής, καθαριότητας, 

ενδυµατολογικής ευπρέπειας και κοσµιότητας, καλλωπισµού του σώµατος και 

κοσµητικής. Αυτοί θα επιχειρήσουν να προσδιορίσουν, να επεξεργαστούν ή να 

τροποποιήσουν αισθητικά πρότυπα και να εκφέρουν ιδεολογικές αποφάνσεις για την 

πρέπουσα παρουσίαση του σώµατος και την ορθή κατά τη γνώµη τους χρήση των 

καλλυντικών µέσων. Σε µικρότερο βαθµό θα αποπειραθούν να προσδώσουν πολιτισµικά 

νοήµατα στα κοσµητικά και καλλωπιστικά αντικείµενα. Εδώ, οι κανονιστικής υφής και 

εµπνεύσεως Λόγοι για την Οµορφιά, άλλοτε αφελείς και ποµπώδεις, άλλοτε διστακτικοί 

και αµήχανοι ή αντιφατικοί, θα συνυπάρξουν - όχι βέβαια χωρίς προβλήµατα - µε τα 

‘παρηγορητικά’ ή ‘σωτηριολογικά’ για την εµφάνιση του σώµατος ιδεολογήµατα που 

εκπορεύονται από όσους προωθούν τα προϊόντα του καλλωπισµού. Αυτοί οι Λόγοι θα 

προσπαθήσουν να κατευθύνουν τη χρήση, ή, καλύτερα, να καθορίσουν τους όρους και 

τα όρια µέσα στα οποία οφείλουν να κινηθούν οι χρήστες/τριες τους και µέσω των 

οποίων θα αξιολογηθούν οι πρακτικές τους, όπως θα αναλυθούν στο παρακάτω 

κεφάλαιο.  

 Τέλος, θα πρέπει να επισηµάνουµε πως όταν µιλάµε για την παραγωγή του 

καλλωπισµού, δεν περιορίζουµε την οπτική µας µόνο στους φορείς που 

δραστηριοποιούνται εντός αυτού του πεδίου, ούτε αρκούµαστε ‘απλώς’ στο να 

εκθέσουµε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις κοσµητικές «τεχνολογίες του εαυτού» και τις 

ιδεολογίες που τον πλαισιώνουν. Η θέση µας είναι πως αυτό που πρωτίστως παράγεται 

είναι το ίδιο το αντικείµενο του καλλωπισµού στη νεωτεριστική διάσταση του, που είναι 

µια εντελώς νέου τύπου σχέση του εαυτού µε το σώµα του, όπως και η ανάγκη για αυτόν 

– ανάγκη, η οποία, σε κάθε περίπτωση, διαµεσολαβείται από το φορτωµένο υποσχέσεις 

και απωθηµένες επιθυµίες εµπόρευµα και κάθε φορά µορφοποιείται από την ύλη, το 

Λόγο και το πνεύµα αυτού.  
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                                                                Κεφάλαιο 2 

Πρακτικές και Ιδεολογία 

 

 

Η ‘αρωµατική’ ερωτική επικοινωνία και ο ρόλος του αρώµατος στην κατασκευή 

των γυναικείων ταυτοτήτων  

Στα ερωτήµατα του πώς σκέφτονταν τα ίδια τα υποκείµενα τις καθηµερινές 

καλλωπιστικές τους πρακτικές, πώς αισθάνονταν και σε ποιες επιλογές προχωρούσαν ή 

απέρριπταν, ποιες προσωπικές αντιστάσεις, διλήµµατα ή δυσκολίες αντιµετώπιζαν ή 

ποιες απολαύσεις βίωναν από την ίδια τη διαδικασία του καλλωπισµού - κοντολογίς το 

ζήτηµα του ποια νοήµατα απέδιδαν οι ίδιες οι γυναίκες κυρίως σ’ αυτές τις πρακτικές και 

µέσα από ποια λογικά και συναισθηµατικά φίλτρα τις προσλαµβάνανε, είναι δύσκολο να 

δώσει κανείς µία απάντηση.115 Λείπουν εκείνες οι πηγές, όπως επιστολές ή 

αυτοβιογραφίες, που θα έδιναν φωνή στα υποκείµενα και θα φώτιζαν τις επιλογές τους. 

Η επιπρόσθετη δυσκολία που δηµιουργεί η ηθεληµένη σιωπή και ο ‘πέπλος’ που 

σκεπάζει τις εµπειρίες των γυναικών, ως καταπιεσµένης κοινωνικής κατηγορίας,116 µας 

εξαναγκάζει να αναµετρηθούµε µε χάσµατα, ιστορικά κενά και δυσαναπλήρωτες 

ελλείψεις. Μοναδική εξαίρεση σ’ αυτόν τον κανόνα, από όσα µπορέσαµε να δούµε, 

αποτελεί η Πηνελόπη ∆έλτα και η αυτοβιογραφία της.117 

Ίσως, η ∆έλτα σπάζει αυτή τη σιωπή, εξαιτίας του ότι και οι αναµνήσεις της 

περιβάλλονται µε τον µανδύα της λογοτεχνικής γραφής και βυθίζονται σε έναν 

προσωπικό εξοµολογητικό τόνο, ο οποίος επιτρέπει να αναδειχτούν όψεις της 

εξωτερικής πραγµατικότητας που µεταβάλλονται σε µαρτυρίες του εσωτερικού της 

κόσµου, συµβολικές αντηχήσεις του ψυχισµού της. Επουσιώδη αντικείµενα καθηµερινής 

χρήσης αποκτούν τη δύναµη να εκφράζουν πλαγίως και υπαινικτικά µεν, µε ασυνήθιστη 

ένταση ωστόσο, την ταυτότητα της και τις συναισθηµατικές της ανάγκες σε µία κοινωνία 

εθισµένη στην κατάπνιξη της εκδήλωσης των αυθόρµητων και µύχιων επιθυµιών των 

ατόµων- και ιδιαίτερα των γυναικών. Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες της φιµωµένης 

επικοινωνίας και της ύπαρξης σχέσεων που δε γίνεται να κατονοµαστούν ανοιχτά, παρά 

                                                 
115 Kathy Peiss, Hope n a jar, ό.π., σ. 167.  
116 Ελένη Βαρίκα, Με διαφορετικό πρόσωπο. Φύλο, διαφορά και υποκειµενικότητα, Κατάρτι, Αθήνα 

2000, σ. 246-247. 
117 Πηνελόπη ∆έλτα, Αναµνήσεις 1899, α΄ ανατύπωση, Ερµής, Αθήνα 1991.  
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µόνο να υποδηλωθούν ή να αποσιωπηθούν ολωσδιόλου σα να µην υπήρχαν, το άρωµα 

καλείται να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο. 

Όταν η εικοσάχρονη Π. ∆έλτα ανακαλύπτει ότι ο αγαπηµένος της Μ. απεχθάνεται 

κάθε άλλο άρωµα και έλκεται µόνο από την «Ίριδα Φλωρεντίας», µε την οποία εµποτίζει 

κάθε αντικείµενο του, κάνει και αυτή το ίδιο· έτσι, αν και προηγουµένως δεν 

χρησιµοποιούσε κανένα απολύτως άρωµα, αποφασίζει να ανοίξει ένα δικό της, µικρό, 

άθικτο µέχρι τότε «κουτί» που περιείχε «Ίριδα Φλωρεντίας». «Ραντίζει» λοιπόν, τα 

φορέµατα της, τα ασπρόρουχα της, τη βεντάλια της και κάθε δικό της αντικείµενο µε την 

ίδια µυρωδιά118, θέλοντας να του δείξει πόσο πολύ της άρεσε ο ίδιος. Πίστευε πως ο Μ. 

θα «µάντευε» το λόγο της προτίµησης της για αυτό το άρωµα.119  

Βλέπουµε λοιπόν πως το άρωµα παίρνει το χαρακτήρα µιας ‘γλώσσας’ στην 

ερωτική επικοινωνία, ενός νοµιµοποιηµένου διάµεσου που επιτρέπει την εκδήλωση 

συναισθηµατικών παθών. Μέσω αυτού µπορεί να εκφραστεί ακόµη η αρέσκεια ή η 

απαρέσκεια προς κάποιο πρόσωπο, όπως και η κωδικοποιηµένη ανταλλαγή απόκρυφων 

µηνυµάτων.120 Καθόλου τυχαίο δεν είναι άλλωστε, πως µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν είχε 

υπάρξει κάποια ουσιώδης ή αποφασιστική χειρονοµία από κανένα τους, ώστε να 

φανερωθεί η αµοιβαία έλξη που αισθάνονταν µεταξύ τους. Η εξιστόρηση ακόµη αυτού 

του περιστατικού µας βοηθάει να διαπιστώσουµε τις καθόλου υποδεέστερες επιδόσεις 

των αντρών, συγκριτικά µε αυτές των γυναικών, στη χρήση αρωµάτων. Επιπρόσθετα, 

αναδεικνύεται ευδιάκριτα η εξοµοίωση των δύο φύλων όσον αφορά τις κοσµητικές τους 

προτιµήσεις: κανένα πρόβληµα δε φαινόταν να δηµιουργείται από την κοινή επιλογή της 

Ίριδος Φλωρεντίας, τόσο από την ∆έλτα, όσο και από τον αγαπηµένο της, ενώ και οι δύο 

αρωµατίζουν µε αυτήν τα ρούχα και τα προσωπικά τους µικροαντικείµενα.121 

Τα πράγµατα ωστόσο δεν εξελίχτηκαν όπως τα περίµενε η νεαρή ερωτευµένη. 

Ανέλπιστα για την ίδια, ο Μ. δε φάνηκε να εκτιµά ιδιαίτερα την κίνηση της. Η 

                                                 
118 Ο G. Jones αναφέρει πως κατά το µεγαλύτερο µέρος του 19ου αιώνα, οι γυναίκες δεν αρωµάτιζαν 

απευθείας την επιδερµίδα τους, αλλά ως επί το πλείστον τα µαντήλια τους, (Geoffrey Jones, Imagined 
Beauty, ό.π., σ. 32). Ο A. Corbin επισηµαίνει πως στην επιδερµίδα δεν έβαζαν αρώµατα, αλλά µόνο 
αρωµατικά ‘νερά’ τουαλέτας. (Alain Corbin, The foul and the fragrant, ό.π., σ. 183). 

119 Πηνελόπη ∆έλτα, Αναµνήσεις 1899, ό.π., σ. 66. 
120 Alain Corbin, The foul and the fragrant, ό.π., σ. 182-183 και σ. 186-187, όπου περιγράφεται το 

‘αρωµατισµένο’ ερωτικό σενάριο που εξυφαίνεται ανάµεσα στα δύο φύλα και την πληθώρα των 
συµβολισµών που εµπεριέχεται στην επιλογή και τη χρήση των αρωµάτων. 

121 Ιστορικά, στη ∆ύση, και οι άνδρες και οι γυναίκες χρησιµοποιούσαν τα ίδια αρώµατα. Από την 
εποχή όµως που αρχίζει να καλλιεργείται µια οξυµµένη συνείδηση της έµφυλης διαφοράς στο δεύτερο 
µισό του 19ου αιώνα και, κυρίως, µε τη βαθµιαία επικράτηση των νέων κανόνων καθαριότητας και την 
εµφάνιση των συνθετικών αρωµάτων, τα έµφυλα πρότυπα στην εφαρµογή των αρωµατικών προϊόντων 
αρχίζουν να αποκλίνουν σηµαντικά. (Geoffrey Jones, Imagined beauty, ό.π., σ. 24).  
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δυσαρέσκεια του θα εκφραστεί µε τη µορφή µιας επίµονης διπλής ερώτησης, η πρώτη 

από τις οποίες θα µείνει αναπάντητη, ενώ η δεύτερη θα προκαλέσει µια παραπλανητική 

και εν πολλοίς ‘προβοκατόρικη’ απάντηση από την απογοητευµένη από τη στάση του 

Πηνελόπη ∆έλτα. Αξίζει να παρακολουθήσουµε µε προσοχή τις λεπτοµέρειες αυτής της 

στιχοµυθίας που θα επισφραγίσει τη σύγχυση στο εκτυλισσόµενο ανάµεσα τους ερωτικό 

σενάριο και θα αποκαλύψει διαδοχικά τις αλληλοαναιρούµενες προσδοκίες τους. 

Όλα ξεκίνησαν από την επιθυµία της ∆έλτα να επιβεβαιώσει πως το µήνυµα που 

του έστειλε µέσω του αρώµατος της δεν πέρασε απαρατήρητο από αυτόν. Ζητά λοιπόν 

να µάθει, αν η βεντάλια της µύριζε ωραία. Ο Μ. δίνει µια κοφτή, µονολεκτική απάντηση 

και χωρίς να χάσει χρόνο διερωτάται για το λόγο που την οδήγησε να κάνει κάτι τέτοιο: 

“Yes…I wanted to ask you why you put that in your things…”. Στην προσπάθεια της 

αυτοβιογραφούµενης να υπεκφύγει, καθώς φαίνεται να συνειδητοποιεί µε οδυνηρό 

τρόπο πως το νόηµα της πράξης της όχι µόνο δεν έγινε αντιληπτό, αλλά πιθανότατα την 

ενέπλεκε και σε αναπάντεχες κατηγορίες από τον άντρα που τόσο αγαπούσε, αυτός 

επανέρχεται απαιτητικότερος στο ίδιο ζήτηµα: “Say, why did you put Iris in your 

face?”122 

Ας προσέξουµε πως η δεύτερη αυτή ερώτηση διατυπώνεται µε ελαφρώς 

διαφορετική µορφή και περιεχόµενο από αυτήν που προηγήθηκε και δεν έτυχε 

απόκρισης · πέρα από την εµφανέστατα πιο επιτακτική της χροιά, που αγγίζει τα όρια της 

αναιδούς επιµονής και, ενδεχοµένως, της αγένειας - δείγµα ίσως του µεγάλου 

εκνευρισµού που τον διακατείχε - πολύ πιο σηµαντικό ωστόσο είναι, πως αυτό που 

ισχυρίζεται, είναι ψευδές: η ∆έλτα δεν έβαλε την ‘Ίριδα’ στο πρόσωπο της, αλλά στα 

πράγµατα της - όπως σωστά παρουσιάζεται µόνο στην πρώτη ερώτηση του. ∆ύσκολα 

µπορεί κάποιος να καταλήξει στο αν το λάθος αυτό έγινε εσκεµµένα για να εµφανιστεί 

βαρύτερη η µοµφή ενάντια της, αν έγινε από παραδροµή ή αν πράγµατι γελάστηκε τόσο 

πολύ ο ίδιος.  

Η συναισθηµατική φόρτιση της νεαρής ∆έλτα από την άδικη επίθεση που δέχεται 

και οι έντονες πιέσεις του Μ. την οδηγούν στο να δώσει εκείνη ακριβώς την -αναληθή- 

απάντηση που είχε, όπως φαίνεται, ήδη σχηµατιστεί ως πεποίθηση στο µυαλό του, 

‘επιβεβαιώνοντας’ έτσι τους χειρότερους φόβους του για το χαρακτήρα του κοριτσιού: 

«Από καπρίτσιο σίγουρα». Στο άκουσµα αυτών ο Μ. δείχνει κλονισµένος και εξηγεί µε 

                                                 
122 Πηνελόπη ∆έλτα, Αναµνήσεις 1899, ό.π., σ. 73. Οι δυο τους συζητούν συνήθως στα αγγλικά για να 

µη γίνονται εύκολα αντιληπτοί από τους άλλους. 
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πίκρα τον λόγο της µεγάλης απογοήτευσης του: “A capricious woman changes so 

often”.123 Πράγµα που σηµαίνει πως δεν θα µπορούσε να είναι καθόλου βέβαιος για τη 

σταθερότητα των συναισθηµάτων της κοπέλας και των όποιων µελλοντικών δεσµεύσεων 

της προς το πρόσωπο του. Η νεαρή γυναίκα, αρνούµενη γρήγορα την αρχική 

πεισµατάρικη πρόκληση της, διαµαρτύρεται έντονα για την ερµηνεία που δίνει ο Μ. για 

την ‘capricious woman’, λέγοντας πως δεν πρέπει να σκέφτεται για αυτή πως θα 

µπορούσε πραγµατικά να αλλάξει. Η συγκίνηση της µάλιστα ήταν τόση, ώστε σύµφωνα 

µε τη δική της εξοµολόγηση, «δεν καταλάβαινα ότι φανέρωνα τα αισθήµατά µου και ότι 

εκείνη τη στιγµή θα µπορούσε να µε ρωτήσει ό,τι ήθελε…».124  

Προφανώς ευχαριστηµένος µε την ακούσια αποκάλυψη του ερωτικού ‘µυστικού’ 

της νέας, ο Μ. καταθέτει αµέσως µετά µια διαφορετική και πολύ πιο ήπια άποψη για τις 

‘ ιδιοτροπίες’ των γυναικών: «So, you were talking of these little caprices that are one of 

the woman’s charms”125. Με αυτόν τον τρόπο, ο τρόµος της ενδεχόµενης προδοσίας που 

προκαλούν τα αστάθµητα καπρίτσια µιας γυναίκας, της οποίας ο ψυχικός και 

συναισθηµατικός κόσµος δεν έχει κανένα σταθερό σηµείο αναφοράς και η συµπεριφορά 

της καµία εµπιστοσύνη δεν µπορεί να εµπνεύσει, καταπίπτει σε µια ανώδυνη, 

αφυδατωµένη και λίγο πολύ γραφική εικόνα των πολλών µικρών χαριτωµένων 

ιδιοτροπιών της, που, σε τελική ανάλυση, και παρά τις όποιες γκρίνιες των αντρών, 

συνιστούν, σύµφωνα µε την κυρίαρχη οπτική των πραγµάτων, την γοητεία της. 

Στα λόγια του Μ. διακρίνει κανείς την αντρική αµφιθυµία απέναντι στο γυναικείο 

φύλο: πράξεις και συµπεριφορές αυτού, που ορισµένες φορές εµφανίζονταν ως µια 

ελκυστική ενάσκηση των θέλγητρων του και τραβούν το θαυµασµό των ανδρών, 

µπορούσαν συγχρόνως να ιδωθούν από τους ίδιους και ως προειδοποιητικό σήµα 

κινδύνου για την ενδεχόµενη διάβρωση του προτύπου της πιστής και αφοσιωµένης 

συζύγου ή ερωµένης. Αυτός ο διχασµός του αρσενικού απέναντι σε ό,τι φαίνεται να 

αποτελεί την χαρακτηρολογική επιτοµή της µοντέρνας θηλυκότητας, δηλαδή την 

εµφάνιση του ‘καπριτσιόζικου’ χαρακτήρα, αποτυπώνεται στα διαρκώς ρευστά και 

αείποτε µετακινούµενα όρια ανάµεσα σε ό,τι θεωρείται ορθό και πρέπον στο ερωτικό 

παιχνίδι για τις γυναίκες- χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται µε την ανέραστη και επιδεικτική 

σεµνοτυφία - και σε ό,τι παρεκκλίνει προς µια ανοιχτή εκδήλωση αισθησιακότητας ή 

εµφανούς σεξουαλικής ανησυχίας χωρίς φραγµούς ή κανόνες.  

                                                 
123 Στο ίδιο. 
124 Στο ίδιο. 
125 Στο ίδιο. 



 51 

Ποια ήταν όµως τα ‘λάθη’ και οι αβλεψίες στην επικοινωνιακή τακτική της ∆έλτα 

που είχαν σαν αποτέλεσµα την αδυναµία αναγνώρισης του σχεδίου της από τον Μ.;126 

Ποια σφάλµατα στην ανάγνωση της κατάστασης της στιγµής την οδήγησαν στην 

παραγνώριση των ορίων για τα οποία µιλήσαµε παραπάνω, στην παρεξήγηση και την 

έστω και προσωρινή εκτροπή από την οµαλή πορεία των πραγµάτων;127 Οι απαντήσεις 

σε αυτά τα ερωτήµατα θα αποσαφηνίσουν την εµπλοκή του αρώµατος και των 

καλλωπιστικών επιλογών της στην αποτυχία του σχεδιασµού της.  

Χωρίς να είναι απολύτως ξεκάθαρο, καθώς η ∆έλτα δεν παραθέτει περαιτέρω 

εξηγήσεις στο αυτοβιογραφικό της κείµενο, θεωρούµε πως πιθανότατα η νεαρή 

ερωτευµένη παραβίασε την τάξη της ιεραρχικής προτεραιότητας του αρσενικού στην 

διεξαγωγή των ερωτικού παιχνιδιού. Αγνόησε ακόµη τους κανόνες του κώδικα της 

«απρεπούς σεµνότητας» (“immodest modesty”)128 κατά την ανταλλαγή των µηνυµάτων 

στη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού και, µάλλον από απειρία ή από υπερβολικό 

ενθουσιασµό, παρασύρθηκε σε κακούς υπολογισµούς που είχαν σαν συνέπεια να 

αποκαλύψει, ως µη όφειλε, στον Μ. την αγάπη της για αυτόν. Αψήφησε, τέλος, την 

επικινδυνότητα και τη συνθετότητα των σηµαινόµενων του κατεξοχήν µέσου της 

ερωτικής επικοινωνίας, δηλαδή του αρώµατος.129  

                                                 
126 Για «επικοινωνιακά απρόοπτα» θα µιλούσε ο Γκόφµαν. Αυτά προκύπτουν όταν οι συµµετέχοντες 

στην επικοινωνιακή διάδραση παρεξηγούν «το νόηµα που το σινιάλο ήταν σχεδιασµένο να µεταδώσει» ή 
ερµηνεύουν συµβάντα ή περιστατικά που είναι τυχαία ή ακούσια µε τρόπο ανεπιθύµητο για ένα εκ των 
συµµετεχόντων, (Erving Goffman, Η παρουσίαση του εαυτού στην καθηµερινή ζωή, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 
2006, σ. 106).  

127 Τοποθετώντας και εδώ το ερώτηµα µας στο πλαίσιο της Γκοφµανικής θεωρίας της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και χρησιµοποιώντας την ορολογία που αυτή υιοθετεί, θα λέγαµε πως ο «ορισµός της 
κατάστασης» της επικοινωνιακής στιγµής που πρόβαλλε η ∆έλτα, προσέκρουσε στην άρνηση και την 
απαξίωση αυτής της προβολής από τον Μ. Η αλληλεπίδραση διασαλεύτηκε από την αδυναµία τους να 
θεµελιώσουν από κοινού έναν εναρµονισµένο «ορισµό της κατάστασης» που θα σέβονταν και οι δύο. (Στο 
ίδιο, σ. 65-68). Βλέπε και: ∆ήµητρα Μακρυνιώτη, «Εισαγωγή» στο Erving Goffman, Η παρουσίαση του 
εαυτού στην καθηµερινή ζωή, ό.π., σ. 10-11. 

128 Alain Corbin, The foul and the fragrant, ό.π., σ. 183 και σ. 186-187, όπου περιγράφεται το πώς η 
σεµνότητα γίνεται ένα ερωτικό σενάριο. Με την επίφαση της αθωότητας, η ‘αρωµατισµένη πρόσκληση’ 
καθίσταται λιγότερο φανερή.  

129 Η προσέγγιση µας σχετικά µε τις δυσχέρειες της ερωτικής επικοινωνίας της ∆έλτα µε τον Μ. και για 
τα νοήµατα που υποκρύπτονται σ’ αυτή την ‘αρωµατική’ ανταλλαγή ερωτικών µηνυµάτων, δεν 
εξαντλείται βέβαια στη χρήση µιας οποιασδήποτε ανιστορικής επικοινωνιακής θεωρίας, ούτε ακόµη από 
το µάλλον στατικό δραµατουργικό µοντέλο του Γκόφµαν, χωρίς ωστόσο τα παραπάνω να σηµαίνουν πως 
αυτά στερούνται οποιασδήποτε ερµηνευτικής αξίας. Θεωρούµε πως τα όσα διαδραµατίστηκαν ανάµεσα 
στους δύο ερωτευµένους, µπορούν να φωτιστούν µόνο αν ενταχθούν οι πράξεις και τα νοήµατα αυτών των 
πράξεων σε ένα ευρύτερο κοινωνικοϊστορικό περιβάλλον και στα πολιτισµικά του συµφραζόµενα, έτσι 
ώστε να αναδειχτούν οι νοοτροπίες, οι συµπεριφορές, οι συναισθηµατικές εκδηλώσεις και τα 
χαρακτηρολογικά γνωρίσµατα των ανθρώπων µιας συγκεκριµένης κοινωνίας. Κατά τη γνώµη µας, η 
ιστορικοκοινωνιολογική µελέτη του Σένετ για τη σχέση που υφίσταται ανάµεσα στην προσωπικότητα και 
την εµφάνιση στο δηµόσιο χώρο του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα κατά τη βικτοριανή του φάση, µας επιτρέπει 
να κατανοήσουµε τη σηµασία των όσων αποκαλύπτει η ∆έλτα στην αυτοβιογραφία της και να 
αναδείξουµε κάποιες ‘δυσανάγνωστες’ όψεις του πολιτισµού της ελληνικής αστικής κοινωνίας του τέλους 
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Όλα δείχνουν πως το να αρωµατίζεται µια γυναίκα, και ιδιαίτερα κάποια νεαρή, 

δεν ήταν καθόλου εύκολη ή απλή υπόθεση ακόµη και στα σαλόνια της µεγαλοαστικής 

τάξης του τέλους του 19ου αιώνα. Στο όλο εγχείρηµα να γοητεύσει το αντρικό κοινό ή να 

τραβήξει την προσοχή του εκλεκτού της, όφειλε να σεβαστεί τις θεµελιώδεις 

προϋποθέσεις και τους ανυπέρβλητους κανόνες διεξαγωγής του ερωτικού παιχνιδιού: το 

αποφασιστικό σηµείο που έκρινε την επιτυχία του ήταν η απόκρυψη του στόχου της 

‘αποπλάνησης’,130 άρα η διαχείριση της ερωτικής επιθυµίας µε τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή 

σχεδόν να µη διακρίνεται από τους παρείσακτους άλλους, αλλά µόνο από το πρόσωπο 

που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της. Αδιόρατα, υπαινικτικά και φευγαλέα σηµάδια της 

ερωτικής στόχευσης προστάτευαν ακόµη τη νεαρή δεσποινίδα από το να καταστήσει 

φανερές τις απώτερες φιλοδοξίες της για γάµο.131 

Το άρωµα µπορεί να εκπληρώσει αυτή την επικοινωνιακή αποστολή, καθώς 

φαίνεται να βρίσκεται στο στοιχείο του σ’ αυτόν τον κόσµο του φευγαλέου περάσµατος 

της επιθυµίας και των αδιόρατων εντυπώσεων, των µικρών µυστικών και των συνεχών 

παραπλανήσεων και υπεκφυγών. Εξυπηρετεί τέλεια το στόχο της κεκαλυµµένης 

συνεννόησης των εραστών, γιατί µεταφέρει πληθώρα προσωπικών πληροφοριών χωρίς 

να αφήνει ‘υλικά’ ίχνη ή δεσµευτικά τεκµήρια της σχέσης. Ωστόσο, ο εσκεµµένα 

ανοιχτός, περίπλοκος και µη παγιωµένος αυτός κώδικας συµβολισµών και 

                                                                                                                                                 

του 19ου αιώνα. Κρίσιµα δε για τη δική µας πραγµάτευση ζητήµατα που θίγει ο Αµερικανός 
κοινωνιολόγος, είναι η κατάπνιξη του παρορµητισµού και της αυθορµησίας των συναισθηµατικών 
εκδηλώσεων των γυναικών και ο φόβος για την αποκάλυψη του ‘εγώ’ τους από µικρολεπτοµέρειες στην 
ενδυµασία τους, από εκφράσεις του προσώπου τους και από την όλη εικόνα που εκπέµπει ο σωµατικός 
τους εαυτός. Η εδραιωµένη πίστη πως, µέσω του σώµατος, διακινούνται και αποκωδικοποιούνται εκείνες 
οι αποφασιστικές για την προσωπικότητα του ατόµου πληροφορίες, τις οδηγεί στην προσπάθεια να κάνουν 
τις εµφανίσεις τους ουδέτερες και άχρωµες. Με το να καταστήσουν το σώµα τους «στο µεγαλύτερο µέρος 
του αόρατο», το εξαναγκάζουν, για λόγους στοιχειώδους αυτοπροστασίας, να µιλήσει «στα κρυφά». Η 
σηµασία των κρυµµένων ή αδιόρατα και έντεχνα αποκαλυµµένων σηµείων, όπως των αρωµάτων, των 
καλλυντικών, των µεσοφοριών, µεγεθύνεται, καθώς αυτές αποκτούν «κοινωνικό χαρακτήρα», έχουν τη 
δύναµη να φανερώσουν τον εσώτερο εαυτό, τις πραγµατικές διαθέσεις του. Οι γυναίκες, ειδικά, µάθαιναν 
πώς να διευθετούν τις ‘οµιλούσες’ µικρολεπτοµέρειες και πώς να ισορροπούν ανάµεσα στην επιθυµία τους 
να καταστήσουν την εµφάνιση τους σεξουαλικά ελκυστική και στο φόβο τους µήπως ξεπεράσουν τα όρια 
και θεωρηθούν γυναίκες του «υποκόσµου» ή πόρνες, (Ritchard Sennett, Η τυραννία της οικειότητας, 
Νεφέλη, Αθήνα 1999, σ. 210- 251 και ειδικά σ. 221-226, σ. 235-236 και σ. 242-245). Να προσθέσουµε 
µόνο, πως στον βικτοριανό αστικό πολιτισµό των ενοχών, της σεµνοτυφίας και των συνεχών 
προφυλάξεων, όπου η επικοινωνία σε µεγάλο βαθµό διενεργείται ‘υπόγεια’, το άρωµα µπορεί να 
φανερώσει πλήρως τις ‘απελευθερωτικές’ εκφραστικές του δυνατότητες στην υπό όρους εξωτερίκευση της 
ερωτικής επιθυµίας. Στην περίπτωση µάλιστα της ∆έλτα, φαίνεται πως είναι και το µοναδικό τέτοιου 
είδους εκφραστικό µέσο. Η µεγιστοποίηση, όµως, του µεσολαβητικού του ρόλου στην επικοινωνία, θα 
εντείνει και τις καχυποψίες εναντίον του, όπως άλλωστε θα δείξουµε παρακάτω.   

130 Alain Corbin, The foul and the fragrant, ό.π., σ. 187 
131 Αυτή η συνθήκη επέβαλε την ηθική απαγόρευση για τη χρήση αρωµάτων στις πολύ νέες κοπέλες, 

(στο ίδιο, σ. 182). Ίσως, αυτό το στοιχείο να προσφέρει µία επιπρόσθετη εξήγηση για τη δυσαρέσκεια του 
Μ., δεδοµένου ότι η ∆έλτα δεν αρωµατίζονταν καθόλου· πρώτη φορά που έβαλε άρωµα ήταν για χάρη του 
και πιθανόν αυτό να µη φάνηκε στα µάτια του και τόσο αθώο.  
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σηµαινόµενων, εξαιτίας ακριβώς της ίδιας του της φύσης, απαιτούσε εµπειρία, γνώση 

του ‘κόσµου’, επιδέξιους χειρισµούς, ευφυΐα στην ικανότητα αντίληψης του τι 

διακυβεύονταν κάθε στιγµή στη διάδραση µε τον δυνάµει σύντροφο του, αλλά και 

συναίσθηση του τι και µε ποιο τρόπο έπρεπε να αποκαλύψει κανείς σε κάθε επεισόδιο 

της ερωτικής του ιστορίας. 

Σίγουρα, η Πηνελόπη ∆έλτα, µε το να µην λάβει υπόψη της τις παραπάνω 

ουσιώδεις και λειτουργικές προϋποθέσεις για την επίτευξη του σκοπού της, οδηγήθηκε 

σε ένα απρόοπτο: η αθώα αρωµατική ‘πρόσκληση’ της µετατράπηκε, χωρίς να το 

καταλάβει, σε µια επιπόλαιη ‘πρόκληση’. Με το να βιαστεί να αποδείξει στον Μ. πόσο 

πολύ τον αγαπούσε, ταυτίζοντας τις αρωµατικές της επιλογές µε τις δικές του, εκτέθηκε 

στον κίνδυνο να χαρακτηριστεί ως γυναίκα µε έκδηλη φιλαρέσκεια και περίεργες 

‘ ιδιοτροπίες’. ∆ε φάνηκε ακόµη να συνειδητοποιεί τη διττή όψη του αρώµατος κάθε 

φορά που ενσωµατώνονταν στις καθηµερινές καλλωπιστικές τελετουργίες των γυναικών: 

από τη µία, διεύρυνε, όπως δείξαµε, τις δυνατότητες της ερωτικής επικοινωνίας, 

ενδυνάµωνε τη γυναικεία ατµόσφαιρα στον προσωπικό τους χώρο και αποτελούσε 

ιδεώδες µέσο συγκρότησης ή πλαισίωσης ατοµικών και συλλογικών- ταυτοτήτων, από 

την άλλη όµως, βρέθηκε εξαρχής υπόλογο στις κατηγορίες της καθοριστικής συµβολής 

του στη δηµιουργία, ή τουλάχιστον στην εξωτερίκευση της γυναικείας φιληδονίας, της 

σεξουαλικής αναισχυντίας και της ηθικής παρακµής.132 

Αυτό το µίγµα των απελευθερωτικών δυνατοτήτων και των φόβων µπροστά στην 

παρεκτροπή και την ανδρική αποδοκιµασία, φαίνεται να βάζει σε δοκιµασία τις γυναίκες 

για τους όρους και τα όρια του αρωµατικού τους καλλωπισµού.133 Το πρόβληµα της 

σωστής δοσολογίας στις αρωµατικές τους περιποιήσεις, όπως και η ενδεδειγµένη εκλογή 

                                                 
132 Σε µια πρώιµη ακόµη εποχή (18ος αιώνας), συµβόλιζε την ασωτεία, τη σπατάλη και την απώλεια και 

βρίκσονταν στον αντίποδα του αστικού πνεύµατος της συσσώρευσης. Το κατηγορούσαν ακόµη πως 
εξέφραζε τη φιληδονία, τη µαλθακότητα και την αταξία, (Georges Vigarello, Το καθαρό και το βρόµικο, 
ό.π., σ. 172). Για το µύθο της αρωµατισµένης γυναίκας-γόησσας που παραπλανά τους άνδρες και για τις 
σεξιστικές αντιλήψεις που σχετίζονται µε τη χρήση αρωµάτων από τις γυναίκες, βλέπε στο: Constance 
Classen, David Howes, Anthony Synnott, Άρωµα. Η πολιτισµική ιστορία της οσµής, ό.π., σ. 189-191. 

133 Η βάσανος αυτής της δοκιµασίας θα ωθήσει ή (και) θα αναγκάσει τις γυναίκες στην κριτική 
αυτοεξέταση του καλλωπισµένου σώµατος τους· βλέποντας τον εαυτό τους µε τα µάτια των άλλων (των 
ανδρών) µέσω του καθρέφτη, διορθώνουν την εικόνα τους, ώστε να συµβαδίσει µε τα κυρίαρχα αισθητικά 
και ηθικά πρότυπα. Η µαζική διάδοση της φωτογραφίας θα επιτείνει το άγχος της εµφάνισης και θα οξύνει 
τις διαδικασίες της αυτοεξέτασης και της προσπάθειας εξωραϊσµού του προσώπου και του σώµατος, 
καθώς πλέον φανερώνεται ανάγλυφα η απόσταση ανάµεσα στην εξιδανικευµένο πρότυπο και την 
πραγµατική εικόνα του εαυτού. Την απόσταση αυτή θα επιχειρήσουν να τη γεφυρώσουν µε τις ‘βαφές’ και 
τα καλλυντικά, (Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 45-47). Για την T. Riordan, οι φωτογραφίες 
λειτουργούν σαν «σταθεροί καθρέφτες» και η δηµοφιλία τους στην Αµερική βάδιζε παράλληλα και 
συγχρονικά µε αυτή των καλλυντικών (1870-1900), (Teresa Riordan, A history of the innovations that have 
made us beautiful, ό.π., σ. 4). 
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και χρήση του προσωπικού τους αρώµατος, γεννά τους γυναικείους δισταγµούς, τα 

διλήµµατα και τις αµφιταλαντεύσεις τους. Άλλοτε ‘συµµορφωµένες’ από τους 

θεσµισµένους κοινωνικούς καταναγκασµούς και άλλοτε προχωρώντας σε τολµηρούς 

πειραµατισµούς, που προεικονίζουν και συχνά µορφοποιούν τα παραδείγµατα του 

µέλλοντος, δίνουν κάποιες πρακτικές απαντήσεις στα ακανθώδη ζητήµατα της 

αρωµατικής -και όχι µόνο- καλλωπιστικής φροντίδας του σώµατός τους. Από την 

πλευρά τους, οι ειδικοί σ’ αυτές τις υποθέσεις κάνουν ό,τι µπορούν για να αναχαιτίσουν 

τις αυθαίρετες υπερβάσεις του κανόνα, υπενθυµίζοντας στο κοινό τους µε την πρώτη 

ευκαιρία τα στοιχειώδη της προφύλαξης από τις όποιες υπερβολές. 

Έτσι, η Μαρία Βελλή, σε σχετικό άρθρο της στην «Εφηµερίδα των Κυριών» στα 

1889134, επιχειρεί να εκπαιδεύσει τις αναγνώστριες στη χρήση των αρωµάτων, σύµφωνα 

µε ένα κοινώς αποδεκτό πρότυπο αρµονικής συναρµογής γυναικείων χαρακτήρων, 

αρωµάτων και χρωµατισµών των µαλλιών τους. Τονίζει λοιπόν πως «σε κάθε χαρακτήρα 

γυναικός» αντιστοιχεί µόνο ένα συγκεκριµένο άρωµα. Βέβαια, λίγο νωρίτερα, κλίνει 

προς την ιδέα ενός σε τέτοιο βαθµό προσωπικού αρώµατος, που θα µπορούσε να 

αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας του ατόµου, δηλαδή της αναγνώρισης της 

µοναδικότητας του. Πάντως, στην τυπολογία των γυναικείων ‘χαρακτήρων που 

παραθέτει, συνυπάρχουν η «πνευµατώδης», η «κυρία του κόσµου» και η «πλήρης 

δράσεως γυναίκα», µαζί µε την «νεάνιδα», τη «µελαχρινή» και την «χήρα»! Προτρέπει 

τις «δέσποινες» να αρωµατίζονται «ως δυνατόν λεπτότερον» και να αποφεύγουν τις 

βαριές µυρωδιές.135 Κάνει λόγο για µια ιατρική γνωµάτευση, σύµφωνα µε την οποία 

κάθε άτοµο πρέπει να εκλέγει ένα «ειδικό άρωµα» που να ανταποκρίνεται «σε ηλικία, 

κλίσεις, απολαύσεις αυτού». Το όλο σχήµα θεµελιώνεται θεωρητικά στην επιστηµονική 

απόφανση πως το άρωµα «ως γνωστό» επιδρά στον εγκέφαλο και, εποµένως, είναι 

δυνατό να επηρεάσει ή να µεταβάλλει τον ψυχισµό, τις ευαισθησίες και τις διαθέσεις 

ανδρών και γυναικών136.  

Αν ανατρέξαµε στο άρθρο της συνεργάτιδας της Παρρέν, το κάναµε γιατί σ’ αυτό 

αποτυπώνεται ολόκληρη η δυναµική που αναπτύσσει το άρωµα και η ‘κοινωνική 
                                                 

134 Μαρία Βελλή, «Ιστορία και υγιεινή των µύρων», Εφηµερίς των Κυριών, 18.6.1889, σ. 3-4. Λογικά, 
θα πρέπει η συγγραφέας να µεταφράζει ή να ‘µεταγράφει’ ελεύθερα κάποιο γαλλικό κείµενο, όπως 
φαίνεται από το παράθεµα του «εκ του γαλλικού» δίπλα στο όνοµα της. ∆ε δηλώνεται, ωστόσο, ο/η 
συγγραφέας του πρωτότυπου έργου. 

135 Η απαγόρευση των «αδιάκριτων» αρωµάτων, όπως επίσης και των καλλυντικών, για τους 
ηθικολόγους του 19ου αιώνα αποτελούσε τµήµα ενός σύνθετου συστήµατος οπτικών, ηθικών και 
αισθητικών αντιλήψεων. Οι δυνατές οσµές (π.χ. από µόσχο) θεωρούνταν κατάλληλες µόνο για τις εταίρες 
και τα πορνεία, (Alain Corbin, The foul and the fragrant, ό.π., σ. 185). 

136 Georges Vigarello, Το καθαρό και το βρόµικο, ό.π. σ. 113-114. 
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παθολογία’ που συνδέεται µαζί του στο β µισό του 19ου αιώνα, αλλά και γιατί εδώ 

αποκρυσταλλώνεται σε όλο του το βάθος και την καθαρότητα το σκεπτικό για τα αίτια 

αυτών. Ακολουθώντας το συλλογισµό της W. Susman για την κλασική πια διάκριση 

ανάµεσα στο χαρακτήρα και την προσωπικότητα και εκκινώντας από την επισήµανση 

της πως η προσωπικότητα αναδύεται από τη ‘διάβρωση’ του χαρακτήρα, εξαιτίας της 

ύπαρξης της εµπορευµατικής καταναλωτικής κουλτούρας του 19ου αιώνα,137 µπορούµε 

να πάρουµε µια ιδέα για το ρόλο που επιφυλάσσεται στο άρωµα σ’ αυτόν τον σοβαρό 

µετασχηµατισµό. Μέσω ακόµη του τρόπου που επιχειρείται από τους κανονιστικούς 

λόγους να προσδεθεί το άρωµα σε ένα αγκιστρωµένο στην ακινησία των ταξινοµήσεων 

και µη επιδεχόµενο αλλαγών θηλυκό εαυτό, µπορούµε να αντιληφθούµε τους 

αποδιοργανωτικούς για την ευστάθεια των κοινωνικών ιεραρχιών ανέµους που 

εξαπολύονται από τη µόδα, την κατανάλωση και τον εµπορευµατικό καλλωπισµό138. 

Απ’ όσο δείχνουν τα πράγµατα, το άρωµα συνδέθηκε µε όλες τις όψεις αυτού του 

µετασχηµατισµού και βρέθηκε από νωρίς στο πεδίο της µάχης ενός ακήρυκτου και 

χαµηλής έντασης πολέµου για τα νοήµατα και τις συµβολικές σηµασίες που λαµβάνουν 

οι καλλωπιστικές επιλογές των γυναικών· ενός πολέµου ανάµεσα στον θεωρούµενο ως 

αρµονικό και καλά διατεταγµένο κόσµο της θριαµβεύουσας αστικής ιδεολογίας και τη 

νεωτερικότητα που θραύει όλες τις παλιές βεβαιότητες. Σταδιακά, και µάλλον 
                                                 

137 Παρατίθεται σε: Kathy Peiss “Making up, making over”, ό.π., σ. 312. Ο Ρ. Σένετ, αν και 
ακολουθώντας άλλες θεωρητικές κατευθύνσεις και αντιλαµβανόµενος λίγο διαφορετικά - και νοµίζουµε 
πιο περιεκτικά - τις έννοιες της «προσωπικότητας» και του «χαρακτήρα», δε διαφοροποιείται ωστόσο 
καθόλου στα συµπεράσµατα του: «Η µυστικοποίηση της προσωπικότητας επεκτείνεται στον ίδιο βαθµό µε 
τη µυστικοποίηση των νέων καταναλωτικών αγαθών στα καταστήµατα», (Ritchard Sennett, Η τυραννία 
της οικειότητας, ό.π., σ. 219.) Για τον ίδιο, η παραλλαγµένη από πρόσωπο σε πρόσωπο «προσωπικότητα» 
διέφερε από τον ενιαίο και καθολικό «φυσικό χαρακτήρα» του ∆ιαφωτισµού κατά τον 19ο αιώνα. «Ο 
καθένας είναι ό,τι δείχνει εποµένως οι άνθρωποι µε διαφορετικές εµφανίσεις είναι διαφορετικά πρόσωπα. 
Όταν η εµφάνιση κανενός αλλάζει, υπάρχει αλλαγή στο πρόσωπο. Με την έκλειψη της διαφωτιστικής 
πίστης στην ενιαία ανθρωπότητα η ποικιλία των προσωπικών εµφανίσεων συνδέθηκε µε την αστάθεια της 
ίδιας της προσωπικότητας», (στο ίδιο, σ. 198). Ο αστός, για να αποφύγει τη διαρκή απειλή της 
«αποσταθεροποίησης της προσωπικότητας του», όφειλε να επιδεικνύει αυτοσυνειδησία και να ελέγχει 
συνεχώς το τι αισθάνεται, έτσι ώστε η ταυτότητα του να συγκροτείται µέσω των «γνωστών και 
περατωµένων» υποδειγµάτων σκέψης και συναίσθησης. Με άλλα λόγια, έπρεπε να προσπαθεί να ταυτίσει 
ή να συµφιλιώσει την ατοµικότητά του µε τον κοινά αποδεκτό «φυσικό χαρακτήρα» της εποχής του. 
Τέλος, η «µοντέρνα προσωπικότητα» παίρνει οριστικά διαζύγιο από «την ιδέα του φυσικού χαρακτήρα», 
γιατί µε την αυθορµησία της παραβιάζει τις κανονικότητες και τις κοινωνικές συµβάσεις, (στο ίδιο, σ. 198-
199). Όπως θα φανεί και από τα κείµενα που θα παραθέσουµε, οι κανονιστικοί λόγοι ιδίως προς τα τέλη 
του 19ου αιώνα κάνουν ό,τι µπορούν για να αποµακρύνουν τους κινδύνους της αστάθειας της ταυτότητας 
και της εµφάνισης στο προσκήνιο µιας παρεκκλίνουσας ‘µοντέρνας’ προσωπικότητας. Προβάλλοντας τις 
οµαλές και παραδεδεγµένες φόρµες προσωπικών επιλογών και ταξινοµώντας τες σε κατηγορίες που 
προσιδιάζουν στην ύπαρξη σταθερών και απαρασάλευτων «χαρακτήρων», καταπολεµούν τα ορατά 
διαλυτικά συµπτώµατα ενός πολιτισµού που αρχίζει να χάνει τη συνοχή του.  

138 Στο προαναφερθέν άρθρο της η Kathy Peiss διερευνά τις σχέσεις ανάµεσα στη γυναικεία ταυτότητα, 
την παρουσίαση του προσώπου και του σώµατος και τον έµφυλο εαυτό, σε συσχέτιση µε τα αποτελέσµατα 
που επιφέρει η εµπορευµατική-καταναλωτική κουλτούρα στις αντιλήψεις του 19ου και των πρώτων 
δεκαετιών του 20ου αιώνα, (Kathy Peiss “Making up, making over”, ό.π., σ. 312-313). 
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ανεπαίσθητα αρχικά, από εκεί που παρέπεµπε (σε), συνόδευε και εγγυόταν µια 

µονολιθική και αδιάβρωτη έµφυλη ταυτότητα και ένα αναγνωρίσιµο κώδικα ερωτικής 

επικοινωνίας, κατέστη προποµπός και συνάµα συνεργός των εξελίξεων εκείνων που 

σχηµάτισαν τη γυναικεία ταυτότητα ως αίνιγµα και ως µια ακατάληπτη διαδοχή 

ανεπίγνωστων ψυχικών ενορµήσεων, κυκλοθυµικών διαθέσεων της στιγµής και 

ανησυχητικών καπρίτσιων. Η εποχή φανερά πια παραµέριζε τον «χαρακτήρα», που 

καµία έκπληξη δεν προξενούσε σε κανένα, προς χάρη του άπειρου και ανεξερεύνητου 

βάθους µιας εντελώς συναρπαστικής και µάλλον απρόβλεπτης στις εκδηλώσεις της 

διάστασης του υποκειµένου, δηλαδή της «προσωπικότητας». 

Ας περάσουµε όµως από την αφαίρεση του γενικευτικού αυτού σχήµατος στην 

ανάλυση των δεδοµένων που µας προσφέρει το ίδιο το κείµενο. Για τη συγγραφέα του, ο 

όρος ‘χαρακτήρας’ φαίνεται να αντιστοιχεί περισσότερο σε κύρια γνωρίσµατα του 

τρόπου ζωής των γυναικών ή σε ηλικιακές διαβαθµίσεις, παρά σε κάποιες εσωτερικές 

ποιότητες τους, οπότε έχουµε να κάνουµε κυρίως µε «τύπους» γυναικών. Κάθε γυναίκα 

εκφράζει την ουσία και την πραγµατικότητα της ύπαρξης της µόνο µέσω της 

ταξινοµητικής κατηγορίας στην οποία ανήκει και µόνο µέσω αυτού του ιδεοτύπου 

αποκτά µια ξεχωριστή ταυτότητα.139 Ένα και µοναδικό άρωµα προσιδιάζει στην κάθε 

διακριτή κατηγορία γυναικών. Αντιπροσωπεύει την συµπυκνωµένη σε συµβολικό 

επίπεδο ‘αλήθεια’ της στις σχέσεις της µε τους άλλους και ιδιαίτερα στις σχέσεις της µε 

το άλλο φύλο. Εποµένως, ο οποιοσδήποτε γνωρίζει την ακριβή αντιστοίχηση των 

αρωµάτων µε τους τύπους/χαρακτήρες γυναικών, µπορεί αυτόµατα να καταχωρήσει στο 

µυαλό του πληροφορίες για την ταυτότητα της αρωµατισµένης γυναίκας που έχει 

µπροστά του και, κυρίως, να αποκρυπτογραφήσει τα σήµατα για την εικόνα που αυτή 

θέλει να προβάλλει προς τα έξω. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, πιθανότατα δηµιουργείται πρόβληµα από τη 

στιγµή που οι γυναίκες προβαίνουν σε συχνές, ‘αυθαίρετες’ και αντίστοιχες µε τον 

‘τύπο’ τους αλλαγές στη χρήση αρωµάτων.140 Σ’ αυτή την περίπτωση ίσως προκύπτει η 

                                                 
139 Κατά τη Lynn Frame, η οποία µελετά την κατασκευή γυναικείων τυπολογιών από επιστήµονες στη 

Γερµανία της δηµοκρατίας της Βαϊµάρης, οι τυπολογίες λειτουργούν ως µοντέλα ταύτισης για τις γυναίκες 
και ο ρόλος τους ήταν τόσο να ερµηνεύσουν, όσο και να ρυθµίσουν/ελέγξουν τη συµπεριφορά των 
γυναικών. (Lynn Frame, “Gretchen, Girl, Garconne: Wiemar, science, and popular culture in search of the 
ideal New Woman”, στο Katharina von Ankum (επιµ.), Women in the metropolis. Gender and modernity in 
Weimar culture, University of California Press, Μπέρκλεϊ 1997, σ. 12-13. 

140 Την προτροπή-απαγόρευση «µην αλλάζετε ποτέ αρώµατα» την απευθύνει στις γυναίκες και η 
βαρόνη D’ Orghamps. Η άποψη της είναι πως η γυναίκα «ταυτίζει επί τέλους µε τον εαυτόν της» το άρωµα 
που φέρει και έτσι αυτό γίνεται «το ατοµικόν της άρωµα». Αυτό πρέπει να το εκλέξει ανάλογα µε την 
ηλικία και τη διάθεση της, (Βαρώνη D’ Orghamps, «Τα µυστικά της γυναικός. Τα αρώµατα», εφ. Σκριπ, 
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σύγχυση και ο φόβος της απροσδιοριστίας της ταυτότητας· οι ισχύοντες ερµηνευτικοί 

κώδικες µπλοκάρουν και καθίστανται άχρηστοι, τα σηµαίνοντα δε φάινεται να 

αντιστοιχούν στα σηµαινόµενα ή αδειάζουν από το περιεχόµενο τους και οι παλιές 

τυπολογίες αδυνατούν πια να εξηγήσουν το οτιδήποτε. Το θηλυκά υποκείµενα που 

ακολουθούν αυτές τις πρακτικές εξάρθρωσης ή αντιστροφής της φοράς της ‘κανονικής’ 

διάταξης του συσχετισµού του είναι τους µε τον καλλωπισµό και την εµφάνιση τους, 

αρπάζονται από µια ‘καταχρηστική’ ελευθερία να ιδιοποιηθούν αρετές, ιδιότητες και 

χαρακτήρες που µέχρι τότε αλληλοαποκλείονταν: ίσως, περνώντας από το ένα άρωµα 

στο άλλο, αποσύρονται από την ταξινοµία που τις εµπεριέχει και, είτε -φαντασιακά- 

αποκτούν τη δύναµη να συγκεντρώνουν στο πρόσωπο τους όλα τα γνωρίσµατα του 

χαρακτήρα ή του τρόπου ζωής που συνδέονται µε τα ποικίλα αρώµατα που 

χρησιµοποιούν, είτε δηµιουργούν εκ του µηδενός περισσότερο εξατοµικευµένες, 

ευδιάκριτες, αλλά άγνωστες στο ευρύ κοινό, νέες γυναικείες τυπολογίες. Στην πρώτη 

περίπτωση, µπορεί, για παράδειγµα, να υποδυθούν κατά σειρά την κοσµική κυρία ή την 

«πνευµατώδη» και κάποιες φορές να εµφανιστούν και ως «νεάνιδες», αναλόγως της 

διάθεσης τους να παραστήσουν στη δηµόσια σκηνή κάποιο γυναικείο τύπο, που µέχρι 

τώρα τους ήταν ξένος. Με άλλα λόγια, µε το να εγκαταλείπουν την ευστάθεια των 

παλιών θηλυκών κατηγοριοποιήσεων, φαίνεται να ξανοίγονται σε ένα µάλλον 

ανεξερεύνητο ακόµη πεδίο για το σχηµατισµό των υποκειµενικοτήτων τους · αυτό που 

θα τους επιτρέψει να καταναλώνουν ‘εαυτούς’ ή τα κοινωνικά τους πρόσωπα, µε τον ίδιο 

τρόπο που καταναλώνουν και αρώµατα. 

Αν η κατάρρευση του συστήµατος ‘πληροφοριών’ που υποστήριζε το άρωµα 

κάνουν µία γυναίκα δυσερµήνευτη, αυτό σηµαίνει πως τη µετατρέπουν σε µυστήριο 

ανεξιχνίαστο - τουλάχιστο µέχρι να εγκαθιδρυθούν καινούριες τυπολογίες, περισσότερο 

προσαρµοσµένες στα δεδοµένα της «προσωπικότητας».141 Οι κανονιστικοί λόγοι από 

την πλευρά τους - παρά την παραδοχή του επιπόλαιου και του παρορµητικού στο 

                                                                                                                                                 

27.1.1909). Το καινούριο στοιχείο εδώ σε σχέση µε το άρθρο της «Εφηµερίδος των Κυριών» είναι η 
περισσότερο εξατοµικευµένη εκφορά του αρώµατος και η εγκατάλειψη της παλιάς τυπολογίας. Σε γενικές 
γραµµές αυτή θα είναι η κυρίαρχη οπτική για το άρωµα, τουλάχιστον µέχρι και το µεσοπόλεµο. Θεωρούµε 
πως η µετάβαση από το άρωµα- σύµβολο- ενός -τύπου γυναίκας στο άρωµα- στοιχείο προσωπικής -
ταυτότητας εντάσσεται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διάκρισης ανάµεσα στο «χαρακτήρα» που 
φθίνει και την «προσωπικότητα» που έρχεται στο προσκήνιο. 

141 Η µετάβαση από το «χαρακτήρα» στην «προσωπικότητα» δηµιουργεί ένα ρήγµα ανάµεσα στην 
«εικόνα» και τον «πραγµατικό» εαυτό των γυναικών, δηλαδή τον εαυτό τους, όπως τον βίωναν και τον 
κατανοούσαν οι ίδιες, (Victoria De Grazia, “Introduction in part III, Empowering women as citizen- 
consumers”, στο Victoria De Grazia, Ellen Furrlough (επιµ.), The sex of things, ό.π., σ. 182). Αυτό το 
ρήγµα ανάµεσα στις παλιές και τις νέες ιδέες για την (συν)αίσθηση της ύπαρξης τους, θα επιχειρήσουν να 
επανασυγκολλήσουν οι καινούριες τυπολογίες. 
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γυναικείο χαρακτήρα - θα κάνουν ό,τι µπορούν για να τις πείσουν να σταθεροποιήσουν 

τις επιλογές τους στο άρωµα. Με πολύ µεγαλύτερη ωστόσο επιµονή θα επιχειρήσουν να 

τις πείσουν να αφήσουν έξω το ‘φυσικό’ πρόσωπο τους από τις µεταµορφώσεις που 

προκαλεί ο κοσµητικός καλλωπισµός. Το ζητούµενο, άλλωστε, για την κοινωνική 

συνοχή και την ευρυθµία της έµφυλης τάξης πραγµάτων ήταν η απόδοση µιας σταθερής, 

προσωπικής και κοινωνικής, ταυτότητας σε κάθε άτοµο.142 

 

 

Οι µη αρωµατικές γυναικείες καλλωπιστικές και καλλυντικές πρακτικές   

 

Αν το άρωµα έπαιξε ένα κρίσιµο ρόλο στην εξύφανση του ερωτικού σεναρίου 

και χρησιµοποιήθηκε ως ρητή αλλά και ως απόκρυφη γλώσσα επικοινωνίας και ως µέσο 

συγκρότησης ατοµικών και κοινωνικών ταυτοτήτων, τα υπόλοιπα καλλυντικά δε θα 

σχετιστούν απαραίτητα µε τα ίδια νοήµατα. Υπάρχουν πολλά, διαφορετικά και αρκετές 

φορές συγκρουόµενα πρότυπα χρήσης τους και µια µεγάλη ποικιλία στις πρακτικές και 

στις σηµασίες που αποδίδονται στην κοσµητική και εξαρτώνται από την τάξη, το φύλο, 

την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία, την προέλευση των χρηστών, αλλά και από τον 

χώρο, την επικοινωνιακή κατάσταση και την ώρα κατά την οποία καταφεύγουν στα 

κοσµητικά τα υποκείµενα.143 

Κάποια προϊόντα της κοσµητικής και ορισµένοι τρόποι χρήσης τους συνδέθηκαν 

µε τη σήµανση µιας ταξικής ταυτότητας και ενός (ανώτερου) ταξικού στάτους, ή 

χρησιµοποιήθηκαν ως µέσα κοινωνικής ανόδου από όσους-ες µοχθούσαν να µιµηθούν 

τις πρακτικές των ανώτερων στρωµάτων και να οικειοποιηθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο τα 

συµβολικά τους προνόµια,144 όπως θα έχουµε την ευκαιρία να αναλύσουµε στην 

περίπτωση της κολόνιας. Για τις γυναίκες των ‘µεσαίων στρωµάτων’ στη χώρα µας, στα 

τέλη του 19ου, η σύσταση µιας πρέπουσας ταξικής και έµφυλης ταυτότητας, που θα τις 

διαφοροποιούσε τόσο από τον κόσµο των ανδρών, όσο και από την κοινότητα των 

οµοφύλων τους των λαϊκών τάξεων, φαίνεται να περνούσε µέσα από µια ορισµένη 

εκδοχή της κοσµητικής και του καλλωπισµού· πρόκειται για µια εκδοχή σύγχρονη, που 

                                                 
142 Στην Αµερική, η πίστη στη σταθερή ταυτότητα και στο «φυσιογνωµικό παράδειγµα» παρέµενε σε 

ισχύ για όλο τον 19ο αιώνα, (Kathy Peiss, “Making up, making over”, ό.π., σ. 312). 
143 Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 168. Από µια κοινωνιολογική – ανθρωπολογική σκοπιά ιδωµένο, 

τα νοήµατα που αποδίδουν τα υποκείµενα στις κοσµητικές χρήσεις, αναλύονται σε: Murray Wax, “Themes 
in cosmetics and grooming”, The American Journal of Sociology 62/ 6 (1957), σ. 588-593. 

144 Στο ίδιο, σ. 588 και σ. 592. 
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θεµελιώνεται στην ορθολογική επιλογή και χρήση των κοσµητικών βοηθηµάτων, 

παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ενδιαφέρεται για τα επιστηµονικά επιτεύγµατα 

της φαρµακευτικής και της χηµείας και φροντίζει να εναρµονίσει τις κοσµητικές και 

καλλωπιστικές της πρακτικές µε τις διδαχές της υγιεινής.145 Η εκσυγχρονισµένη αυτή 

και, ως επί το πλείστον, δυτικότροπη κοσµητική, έρχεται να αντιπαρατεθεί µε τις 

βάρβαρες και επικίνδυνες για την υγεία ανατολίτικες επιδράσεις στην καλλυντική 

περιποίηση του προσώπου, οι οποίες είχαν διαποτίσει τις συνήθειες των γυναικών των 

κατώτερων τάξεων, όπως είχαµε την ευκαιρία να εκθέσουµε στα σχετικά µε το ψιµύθιο.  

Στην «Εφηµερίδα των Κυριών» της Παρρέν εκφράζεται ξεκάθαρα αυτή η ταξικά 

προσδιορισµένη θηλυκή κοσµητική, που επιδιώκει να διακριθεί από αυτή των 

κατώτερων τάξεων, αλλά και από τις παρεκκλίνουσες και έντονα επιδεικτικές 

κοσµητικές πρακτικές κάποιων αστικών κοινωνικών οµάδων.146 Οι διαφηµίσεις 

φηµισµένων και επώνυµων γαλλικών κρεµών, που θα διατηρήσουν τη λευκότητα και την 

ελαστικότητα του δέρµατος και δε θα βλάψουν την υγεία του, αυτό το σκοπό 

εξυπηρετούν.147 Σχεδόν όλα τα κοσµητικά για την επιδερµίδα έρχονται να 

αντιπαρατεθούν ρητά µε τα ψιµύθια, επιδιώκοντας, όχι απλά να τα αντικαταστήσουν στο 

γυναικείο κοσµητικό ρεπερτόριο, αλλά και να διαγράψουν τα τελευταία δια παντός από 

τον καλλωπισµό.148 

Οι µικρότερες σε ηλικία χρησιµοποίησαν την πούδρα και το ρουζ για να δείξουν 

µεγαλύτερες απ’ ότι ήταν. Πειραµατιζόµενες µε τα ορατά αποτελέσµατα που θα 

                                                 
145 Οι εισαγωγείς της «Γλυκερίνης» της γαλλικής εταιρείας «Grimault et Co» τη διαφηµίζουν ως εξής: 

«Το νέον αυτό φάρµακον, το οποίον την σήµερον είναι απαραίτητον δια τον καλλωπισµό των γυναικών 
και το οποίον ασµένως παρεδέχθη η Παρισινή κοινωνία, θεραπεύει… τας διαφόρους παθήσεις του 
δέρµατος…και µεταδίδει πράγµατι  αξιοπερίεργον λεπτότητα εις το δέρµα. Φηµίζεται το µόνον την 
σήµερον το οποίον αντικατέστησε τα Cold-Cream, τα διάφορα παχύµυρα….και παν κοσµητικόν, το οποίον 
µετεχειρίζοντο προς καλλωπισµόν του δέρµατος», (διαφήµιση στο Μιλτιάδης Μπούκας, Οδηγός 
εµπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός των πλείστων κυριοτέρων πόλεων της Ελλάδος του έτους 1875, ό.π., 
σ. 169). 

146 Η L. Davidoff διερευνά τις πολιτισµικές και συµβολικές παραµέτρους στη συγκρότηση της ‘µεσαίας 
τάξης’ στη Βρετανία και στην έµφυλη δόµηση της ταυτότητας της. Για τις γυναίκες αυτής της τάξης, τα 
λευκά, περιποιηµένα χέρια, όπως και η σχολαστική φροντίδα για την ενδυµασία και την εµφάνιση τους, 
ήταν ενδείξεις ανώτερου κοινωνικού στάτους και σηµατοδοτούσαν την αποµάκρυνση τους από την 
αναγκαιότητα της χειρωνακτικής εργασίας, που βάρυνε τις γυναίκες των κατώτερων τάξεων, (L. Davidoff, 
“Regarding some ‘Old Husbands’ tales: public and private in feminist history”· της ίδιας, Worlds Between, 
ό.π., σ. 251-252.  

147 Η διαφήµιση της Crème Simon για «υγεία και καλλονή», όπου και εκθειάζονται τα ευεργετικά 
αποτελέσµατα της στην επιδερµίδα, (διαφήµιση σε Εφηµερίς των Κυριών, 1/15.1.1912). 

148 Σε διαφήµιση της «Βαλσαµίνης κρέµ Καντζούκ» στην ίδια εφηµερίδα γράφεται: «Περιττόν να 
υποµνήσουµε ότι δέον να διαγραφεί αυστηρώς υπό του καλλωπισµού η χρήσις ψιµµυθίου και των 
µεταλλικών ουσιών. Οι του ψιµυθίου χρήσιν ποιούµενοι ευρήσκουσιν εν τη Βαλσαµίνη σκευασίαν 
χορηγούσαν εις το πρόσωπον ό,τι η κόνις και το ψιµµύθιον επ’ αυτού αφήρεσαν», (διαφήµιση σε Εφηµερίς 
των Κυριών, 26.5.1906). 
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εµφανίζονταν στα πρόσωπά τους και µε την εντύπωση που θα έκανε στους άλλους η 

επεξεργασµένη εικόνα τους, ξεπέρασαν µερικές φορές ανοιχτά τα όρια της ηθικής 

ανοχής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι νεαρές δεσποινίδες διέκριναν στα καλλυντικά τη 

δυνατότητα του περάσµατος τους στον κόσµο των ενήλικων γυναικών. Αντίθετα, οι 

µεγάλες σε ηλικία γυναίκες χρησιµοποίησαν συνειδητά τα κοσµητικά για να φανούν 

µικρότερες, να κρύψουν τα σηµάδια του χρόνου στα πρόσωπα και στο σώµα τους ή για 

να αποδείξουν πως δεν ανήκουν στην ‘παροπλισµένη’ σεξουαλικά κατηγορία των 

γηραιών κυριών.149 

Σε µεγάλο βαθµό οι γυναίκες επιδίωξαν να προσαρµόσουν τα πρόσωπα τους στα 

κυρίαρχα πρότυπα οµορφιάς της εποχής τους. Θα χρησιµοποιήσουν κιµωλία και πούδρα 

για να φανούν ωχρές και εύθραυστες, όπως απαιτούσε το ροµαντικό ιδεώδες «της 

ασθενικής καταρρέουσας γυναίκας».150 Κάποιες θα καταφύγουν στην κοσµητική για να 

ελέγξουν τις ανεπιθύµητες συναισθηµατικές τους εκφράσεις, τις γκριµάτσες, τις 

εκδηλώσεις αµηχανίας και το κοκκίνισµα από ντροπή που αποτυπώνονταν στα πρόσωπά 

τους. Κάνοντας το αυτό, θα ανακαλύψουν τον τρόπο να σκεπάζουν τον εσωτερικό τους 

εαυτό, να τον κάνουν δυσανάγνωστο µε το να καλύπτουν τα ίχνη της εκδήλωσης του στο 

πρόσωπο, το οποίο θεωρούνταν ο καθρέφτης της ψυχής. Σ’ αυτή την περίπτωση, τα 

καλλυντικά θα παίξουν το ρόλο της µάσκας.151 Ή καλύτερα, θα συντείνουν στη 

δηµιουργία της εµφάνισης του προσώπου ως µάσκα και αυτό θα αναγνωριστεί ως το 

κοινωνικό, το ‘επίσηµο’ πρόσωπο που φέρει κάποιος-α στο δηµόσιο χώρο.152  

Καθώς ο κοσµητικός καλλωπισµός αποδείχτηκε µια ιδιαίτερα εύπλαστη µορφή 

διαχείρισης του προσώπου, επέδειξε µια εξαιρετική ευελιξία στις εφαρµογές του και στα 

νοήµατα που απέδιδαν σ’ αυτές.153 Οι περισσότερες γυναίκες που σχετίστηκαν µαζί του, 

είχαν κατά νου να σεβαστούν το ‘φυσικό’ πρόσωπο τους, γιατί αυτός πίστευαν πως ήταν 

ο εαυτός τους· οι προσπάθειες τους ήταν να διορθώσουν τα ψεγάδια του, να αποκρύψουν 

τις ατέλειες του, να τονίσουν εκείνες τις λεπτοµέρειες που θεωρούσαν πως προσέγγιζαν 

τα κριτήρια οµορφιάς που επικρατούσαν. Μια µειοψηφία, ωστόσο, περισσότερο 

                                                 
149 Murray Wax, Themes in cosmetics and grooming, ό.π., σ. 592. Σε άρθρο στην «Εφηµερίδα των 

Κυριών», κατακρίνεται µία µόλις «αποφοιτήσασα του σχολείου» γιατί ξενυχτάει, πηγαίνει σε θέατρο, 
πιάνει σε κόµπο τα µαλλιά της, «πουδράρη το πρόσωπόν της» και «κάµη, εν µία λέξει, την µεγάλην», 
(Ελένη Γεωργιάδου, «Πώς παρατείνεται η νεότης», Εφηµερίς των Κυριών, 3.10.1893, σ. 6). 

150 Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των Κυριών, ό.π., σ. 71. 
151 Rishona Zimring, “The make -up of Jean Rhy’s fiction”, NOVEL: A Forum of Fiction, 33/2 (2000), 

σ. 220. 
152 Anthony Synnott, “Truth and goodness, mirrors and masks, part 2: a sociology of beauty and face”, 

The British Journal of Sociology, 41/1 (1990), σ. 61-62 
153 Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 190.  
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τολµηρή, είδε το πρόσωπο σαν ένα άδειο καµβά ή σαν ένα άµορφο σώµα, που µπορεί να 

το επεξεργαστεί κατά βούληση µε τις ‘µπογιές’ ή να το διευθετήσει συνολικά µε το 

µακιγιάζ.154  

Σίγουρα, το αίσθηµα της αυτοϊκανοποίησης από την παρουσίαση µιας σωµατικά 

περιποιηµένης και ενδυµατολογικά κοµψής και αψεγάδιαστης εµφάνισης τους σε 

δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως και η ευχαρίστηση να νιώθουν όµορφες και να 

εισπράττουν την επιδοκιµασία, τον θαυµασµό και την κοινωνική αποδοχή, ήταν ισχυρά 

ψυχολογικά κίνητρα που ώθησε τις γυναίκες του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου 

αιώνα να καταφύγουν, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στα ‘βοηθήµατα’ του 

καλλωπισµού.155 Παρά τους ηθικούς ενδοιασµούς της µεγάλης πλειοψηφίας του 

γυναικείου πληθυσµού για τη φανερή χρήση τους, µπορούσαν να διακρίνουν στην 

κοσµητική µια ευχέρεια που είχε στο να συναρθρώνει τις βαθύτερες -και συνήθως 

ανοµολόγητες- επιθυµίες τους µε τις πιέσεις του κοινωνικού τους περιβάλλοντος, το 

οποίο θεωρούσε ως επιβεβληµένα καθήκοντα των αξιοσέβαστων γυναικών της 

αναπτυσσόµενης αστικής κοινωνίας τον µέχρι ενός σηµείου στολισµό του σώµατος και 

τη διακριτική φροντίδα του παρουσιαστικού.  

Οι γυναίκες µάθαιναν κάθε φορά από την ίδια τους την εµπειρία να ισορροπούν 

ανάµεσα στα νοήµατα που εκλαµβάνει η κοσµητική, όταν διανοίγει δρόµους για την 

προβολή της ιδιοπροσωπίας τους και την έκφραση του ατοµικού τους εγώ και σε αυτά 

µιας ‘φρόνιµης’ κοσµητικής, που κατά κόρο υπέτασσε την οµορφιά και τον καλλωπισµό 

στις κοινωνικές τους λειτουργίες: «γυνή σοβαρή δεν θεωρεί ποτέ τους στολισµούς ως 

την κυριοτάτην ενασχόλησιν της, αλλά ως επί το πολύ κοινωνικήν ανάγκην, καθήκον 

ευπρεπείας προς τους περιστοιχίζοντας αυτήν οικείους και φίλους».156 

Αν ελάχιστες µαρτυρίες έχουµε για τους λόγους που ωθούσαν τις γυναίκες της 

καµπής του αιώνα στην παράτολµη πρωτοβουλία να ιδιοποιηθούν για λογαριασµό τους 

                                                 
154 Antyhony Synnott, “Truth and goodness, mirrors and masks, part 2”, ό.π., σ. 62. Ο Synott θεωρεί 

πως η πρώτη λειτουργία του µέικ απ στοχεύει στην έκφραση του εαυτού και υπονοεί πως υπάρχει ένας 
αληθινός εαυτός, ενώ η δεύτερη αποσκοπεί στο ‘πλάσιµο’ του εαυτού· αυτό υποδηλώνει πως υπάρχουν 
πολλοί εαυτοί, τόσοι όσοι και ο ρόλοι που παίζουµε. Η K. Peiss αναγνωρίζει αυτό το δυισµό στη 
λειτουργία του µέικ απ, θεωρώντας πως στην πρώτη περίπτωση µπορούµε να µιλάµε για µια «αισθητική 
του φυσικού» µε την προσαρµογή του µέικ απ στο πρόσωπο και στη δεύτερη για έναν µετασχηµατισµό 
του εαυτού, ο οποίος επιτυγχάνεται µε το «θεατρικό µέικ απ», (Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 185-
186). Ο Βιγκαρέλο αναλύει το φαινόµενο του ξεπεράσµατος της «φυσικής οµορφιάς» στο πρόσωπο µετά 
τα µέσα του 19ου αιώνα. Το «βάψιµο» δεν αφορά πλέον µόνο τη διόρθωση των ελαττωµάτων, αλλά και την 
εµβάθυνση των θέλγητρων, την αποσαφήνιση τους, την αναγνώριση των γραµµών και της δύναµης τους. 
Αυτή θα είναι και η απαρχή του µακιγιάζ, (Georges Vigarello, Ιστορία της οµορφιάς, ό.π., σ. 160). 

155 Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 177-178 και σ. 181-182. 
156 Φιλόκαλος, «Ένα πρακτικώτατον ζήτηµα», Εφηµερίς των Κυριών, 31.10.1893, σ. 3-4. 
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τις πρακτικές από τον κόσµο του θεάτρου και να µακιγιάρουν το πρόσωπο τους, δε µας 

λείπει ωστόσο η αντρική µατιά αυτού του νεωτεριστικού φαινοµένου· αναφερόµαστε σε 

λόγους ανδρών που επιχειρούν να µπουν στη θέση του αντίθετου φύλου και να µιλήσουν 

για λογαριασµό των ‘βαµµένων’ γυναικών,157 επιχειρώντας να ερµηνεύσουν εκ των έσω 

τα ‘λογικά’ και ψυχολογικά διακυβεύµατα της πράξης της βαφής. Έτσι, ο Κ. Σκόκος 

παρουσιάζει τη βασανιστική και ψυχοφθόρα, όπως τη βλέπει ο ίδιος, τελετουργία του 

µακιγιάζ κάποιας φανατικής οπαδού της σκηνοθεσίας της έκθεσης της στο δηµόσιο 

χώρο, το ψυχικό δράµα της από τις αγωνιώδεις προσπάθειες της να παρουσιάσει ένα 

αισθητικά τέλειο αποτέλεσµα και το άγχος της από τις αντιδράσεις του ‘κοινού’ της.158 

Παρά τη λεπτή ειρωνεία του συγγραφέα - η οποία σε µεγάλο µέρος της απηχεί 

την ανδρική κατανόηση του καλλωπισµού - για τις θυσίες που υποβάλλεται η 

«φιλάρεσκος» για να αρέσει στο άλλο φύλο και την αφάνταστη σπατάλη του χρόνου της 

για ‘ανούσια’ ζητήµατα,159 δεν του ξεφεύγουν αρκετές άλλες ουσιώδεις όψεις της 

κοσµητικής και της σηµασίας που έχουν αυτές για τις γυναίκες. Αντιλαµβάνεται και µας 

µεταφέρει, έστω και µε τη µορφή της σάτιρας, την υψηλή καλλιτεχνική διάσταση του 

πράγµατος:160 ακούραστη δηµιουργός µορφών και σχηµάτων,161 η «φιλάρεσκος» του 

τροποποιεί µε τα σύνεργα της µέσα «εις τα ανεξερεύνητα βάθη του καλλιτεχνικού της 

σπουδαστηρίου» τη ‘φύση’ και, κάνοντας το αυτό, την υπερβαίνει.162 Έχοντας µια 

ολοκληρωµένη αισθητική αντίληψη για την εικόνα που θα ήθελε να έχει το πρόσωπό 

                                                 
157 Η L. Davidoff θεωρεί πως συστατικό στοιχείο της ανδρικής ταυτότητας είναι το δικαίωµα «να µιλάς 

για άλλους». Οι «άλλοι», όπως οι γυναίκες και τα παιδιά, είναι αυτοί που στερούνται του δικαιώµατος να 
µιλούν για τον εαυτό τους, εξαιτίας του ότι είναι εξαρτώµενοι από τους άνδρες και υπό το καθεστώς της 
δικής τους ‘προστασίας’, (Leonore Davidoff, “Regarding Some ‘Old Husbands’ Tales”, ό.π., σ. 262). 

158 Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος, «Η φιλάρεσκος», Ετήσιον Ηµερολόγιον. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν, 
γελοιογραφικόν του έτους 1889, σ. 378-387. 

159 «Εις οπόσας και οίας θυσίας και καρτερήσεις δεν εκβιάζει εαυτήν αδιαλείπτως, µόνον και µόνον δια 
να τέρψη…τα βλέµµµατα και τις αισθήσεις ηµών των αχαρίστων…», (στο ίδιο, σ. 382). Και παρακάτω: 
«Και τι δεν υφίσταται η ταλαίπωρος!....δια να θέλξη ηµάς τους αγνώµονας εις τον χορόν, εις την 
συναναστροφήν, εις το θέατρον, όπου δια να την συναντήσωµεν µετ’ ολίγου…αποκαθηλούται ώρας 
ολοκλήρους προ του κατόπτρου της», (στο ίδιο, σ. 382-383).  

160 «…µπαίνει εκεί ασχηµάτιστος, έτι και άµορφος, ως πρόπλασµα εκ πηλού διαρρέον εις χείρας 
γλύπτου» και κατόπιν «εξέρχεται περικαλλής, αγαλµατώδης και αφρόπλαστος…». (Στο ίδιο, σ. 378). Ο 
Synnott αναλύει το µέικ απ σαν τέχνη (make up is an art), (Anthony Synnott, “Truth and Goodness, 
Mirrors and Masks, Part 2”, ό.π., σ. 62). 

161 Για το «υπέροχο µεγαλείο των τεχνητών σχηµάτων» του καλλωπισµού κάνει λόγο ο Μποντλέρ, 
(Charles Baudelaire, Εγκώµιο του µακιγιάζ, Άγρα, Αθήνα 22009, ό.π., σ. 12). 

162 «…η φύσις ενδίδει, νικάται, εκβιάζεται, τροποποιείται, εξευτελίζεται, συµπληρούται και 
γελειογραφείται πολλάκις», (Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος, «Η φιλάρεσκος», ό.π., σ. 379). Ο Μποντλέρ ήταν ο 
πρώτος που εκθείασε το τέχνηµα µε τη µορφή του µακιγιάζ, σαν ανάγκη για «υπέρβαση της φύσης» και 
όχι σαν στείρα µίµηση της, όπως εµφανιζόταν µεχρι τότε, (Charles Baudelaire, Εγκώµιο του µακιγιάζ, ό.π., 
σ. 16-17).  
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της, επιδίδεται σε «ένα τεχνικό παιχνίδι χρωµάτων και γραµµών»,163 διευθετεί τις 

λεπτοµέρειες του στολισµού και της κόµµωσης της, παίρνοντας υπόψη της τη 

«φωτοσκίασιν» και τους κανόνες της προοπτικής, συνδυάζει χρώµατα, χειρίζεται τις 

εκφραστικές δυνατότητες του σώµατός της και τροποποιεί κατά το δοκούν τις εκροές 

του ψυχικού της κόσµου,164 ενώ δεν παραλείπει να ελέγξει ακόµη και τον τόνο της 

φωνής της, έτσι ώστε αυτή να αποκτήσει «ηδύτητα».165 Μετασχηµατίζεται δηλαδή σε 

µια τέλεια θεατρική persona, έτοιµη ανά πάσα στιγµή να πάρει τις κατάλληλες πόζες σε 

ένα σκηνικό λεπτοµερώς µελετηµένο για να αναδείξει το ‘κάλλος’ της,166 να στήσει 

δηλαδή µία παράσταση του εαυτού της.  

Περνώντας από την γκροτέσκα φιγούρα που παρουσιάζει ο Σκόκος στις 

παρεµφερείς καλλωπιστικές συνήθειες των ‘πραγµατικών’ γυναικών του τέλους του 19ου 

και των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου, βλέπουµε πως από αυτές θα προκύψει µία 

‘παράδοξη’ συνέπεια που θα σηµαδέψει µε αντιφατικό τρόπο τις εµπειρίες, όπως και τον 

τρόπο που βίωναν και αντιλαµβάνονταν την υποκειµενικότητά τους. Από τις 

επιτελεστικές για τη συγκρότηση του φύλου τους καθηµερινές κοσµητικές και 

καλλωπιστικές πρακτικές των γυναικών,167 µια µοντέρνα θεαµατική θηλυκή ταυτότητα 

θα αναδυθεί: σαν ζωγράφος, ηθοποιός και σκηνοθέτης ταυτόχρονα του ίδιου της του 

εαυτού, για την ακρίβεια του σωµατικού της εαυτού, η «φιλάρεσκος» του, το υποκείµενο 

της καλλιτεχνικής αυτής δραστηριότητας, θα ‘αντικειµενοποιήσει’ αυτόν ακριβώς τον 

εαυτό, µετατρέποντας τον σε έργο τέχνης και σε θέαµα της ορατότητας της στη δηµόσια 

σκηνή.168  

                                                 
163 George Vigarello, Η ιστορία της οµορφιάς, ό.π., σ. 159. 
164 Κατά τον συγγραφέα, όχι µόνο δεν της επιτρέπεται η «ελευθέρα και αυτόµατος εκδήλωσις του 

εσωτερικού της εγώ», αλλά υποχρεώνεται να µείνει αγέλαστη και σοβαρή ακόµη και σε αστεία 
περιστατικά, αν της πουν πως δεν της ταιριάζουν το γέλιο και η εύθυµη έκφραση του προσώπου της, 
(Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος, «Η φιλάρεσκος», ό.π., σ. 384). 

165 Στο ίδιο, σ. 382. 
166 «Εις τας συναναστροφάς, τας εσπερίδας, τους χορούς, φροντίζει εκάστοτε να ποποθετήται ούτως 

ώστε το φως των πολυελαίων ή των λαµπτήρων να πίπτη εκ του πλαγίου, διαγωνίως ή καθέτως κατά τους 
κανόνες πάντοτε της προοπτικής…», (Στο ίδιο, σ. 385). 

167 Η θεωρία της έµφυλης επιτελεστικότητας (performativity) της Τζούντιθ Μπάτλερ και η συναφής µε 
αυτήν προβληµατική της συγκρότησης του (έµφυλου) υποκειµένου, αναλύονται σε: Liz Conor, The 
spectacular Modern Woman. Feminine visibility in the 1920s, Indiana University Press, Μπλούµινγκτον 
και Ινδιανάπολη 2004, σ. 4-6. 

168 Τα διαλεκτικά ‘παράδοξα’ της σχέσης υποκειµένου και αντικειµένου µέσα στο θέαµα αναφορικά 
πάντα µε το πρόβληµα της παραγωγής µιας σύγχρονης γυναικείας υποκειµενικότητας, δηλαδή αυτή της 
“appearing woman” κατά τη συγγραφέα, αναλύονται στο: Liz Conor, The Spectacular Modern Woman, 
ό.π., σ. 15-25. Η Conor θεωρεί πως η αντικειµενοποίηση της “modern appearing woman” σε ‘εικόνα’ ήταν 
και είναι πραγµατική, αλλά, ωστόσο, ποτέ δεν ήταν απόλυτη· «οι γυναίκες στη νεωτερικότητα αρχίζουν να 
διαπραγµατεύονται τους όλο και πιο αυστηρούς όρους της αυτο-παρουσίασης τους, υπονοµεύοντας το 
στάτους τους ως αντικείµενα για να ανατρέψουν τις ανασταλτικές συνέπειες που απορρέουν από αυτό (το 
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Εάν η εφαρµογή του τεχνήµατος στο πρόσωπο µας εξοικειώνει µε την 

καλλιτεχνική πραγµάτωση ενός έργου τέχνης και µε τις αισθητικές αναζητήσεις, οι 

µέθοδοι εργασίας, τα κοσµητικά υλικά και τα εργαλεία που θα απαιτηθούν για αυτό το 

σκοπό, µας παραπέµπουν στο πεδίο της εκτέλεσης µιας αυστηρής επιστηµονικής 

εργασίας και σ’ αυτό της εξάσκησης µιας τεχνικής επιδεξιότητας υψηλών 

προδιαγραφών. Το «καλλιτεχνικό της σπουδαστήριο» θα µεταβληθεί τώρα σε «χηµείον» 

και «αλχηµιστικόν εργαστήριον»,169 όπου βρίσκονται τακτοποιηµένα «λαβίδες, ψήκτρες, 

φιάλια, πυράγροι, άµβυκες, ψεκαστήρες, κονιάµατα, ότι δήποτε».170 Τα επιστηµονικά 

όργανα του θηλυκού αυτού χηµικού εργαστηρίου θα συµπληρωθούν µε µια πληθώρα 

χηµικών παρασκευών που θα χρησιµοποιηθούν για τον καλλωπισµό της: «∆εν υπάρχει 

συνταγή, σκευασία, καλλυντικόν, το οποίον να µη πληροί την φαντασίαν και το 

κοµµωτήριον της. Όλα τα εκχυλίσµατα, τα βάµµατα, τα οξέα, τα αρωµατικά ύδατα, τα 

γαλακτώµατα, τα άνθοδµα, όλα, όλα ανεξαιρέτως είναι εκεί…».171 

Η χλευαστική διάθεση του συγγραφέα και η παρουσίαση σε µορφή καρικατούρας   

της συνάφειας της κοσµητικής µε όψεις της επιστηµονικής εργασίας και των τεχνικών 

εφαρµογών, δεν µπορούν να αποκρύψουν το γεγονός πως η καρικατούρα του είναι πολύ 

πιο πιστή στην πραγµατικότητα, από όσο θα µπορούσε ίσως ο ίδιος να πιστέψει. Θα ήταν 

βέβαια δύσκολο έως και αδύνατο για κάποιον αντιπρόσωπο του ισχυρού φύλου να 

παραδεχθεί πως η επίτευξη της ‘επεξεργασµένης οµορφιάς’ ήταν µία σοβαρή και 

κοπιαστική ανθρώπινη δραστηριότητα, «φτιαγµένη από ευφυία και γνώση»,172 που 

προϋπέθετε την ακριβολόγα παρατήρηση, τους λεπτούς χειρισµούς, τη µακροχρόνια 

άσκηση και τους διαρκείς πειραµατισµούς, το στοχασµό πάνω στο ‘αντικείµενο’ και τα 

µέσα εφαρµογής του, αλλά και τη σχολαστική τήρηση βασικών κανόνων µεθοδολογίας 

για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήµατος.  

Η ιδιότυπη αυτή θηλυκή ‘επιστήµη’, που περικλείει γνώσεις, δεξιότητες και 

εµπειρίες καταδικασµένες στην ανυπαρξία µιας ‘επίσηµης’ αναγνώρισης τους,173 

                                                                                                                                                 

στάτους) και εκθέτουν τους εαυτούς τους, ορίζοντας έτσι τη θέση του υποκειµένου της Μοντέρνας 
Γυναίκας». (Στο ίδιο, σ. 18) 

169 Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος, «Η φιλάρεσκος», ό.π., σ. 378. 
170 Στο ίδιο, σ. 380. 
171 Στο ίδιο, σ. 379-380. 
172 George Vigarello, Η ιστορία της οµορφιάς, ό.π., σ. 158. 
173 Κατά τον 19ο αιώνα, καθώς η κατηγορία «γυναίκα» προσκολλήθηκε στην κοινωνία µέσω της 

οικογένειας και της αµόλυντης από την αγορά επικράτειας της ηθικής, «η γυναικεία εµπειρία και οι 
αντίστοιχες δεξιότητες της γίνονται αντιληπτές µε έµµονο τρόπο σα γενικά, σχεδόν φυσικά, 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της θηλυκότητας…», (Leonore Davidoff, “Regarding Some ‘Old Husbands 
Tales”, ό.π., σ. 248). 
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συνεχώς υποτιµηµένες σε σχέση µε τις αντίστοιχες κατηγορίες σκέψης και πρακτικής 

των ανδρών, λοιδορούµενες και αποκλεισµένες στο άδυτο της ιδιωτικότητας των 

γυναικών, αποτέλεσε ένα αντιστάθµισµα στην ορθολογική και αφηρηµένη επιστηµονική 

γνώση, η οποία γινόταν κατανοητή σαν το κατεξοχήν πεδίο αρµοδιότητας του 

εξειδικευµένου άνδρα επιστήµονα.174 Επιπρόσθετα, είναι πολύ πιθανό για τις γυναίκες 

των ‘µεσαίων’ κοινωνικών στρωµάτων, των οποίων οι συνθήκες της κοινωνικής 

ύπαρξης χαρακτηρίζονται από την απαξίωση και την αθεατότητα της (οικιακής) 

εργασίας τους, όπως και από την πολυδιαφηµισµένη αεργία και απραξία τους,175 η 

επιδεικτική κατανάλωση και η κοσµητική επέµβαση τους πάνω στο σώµα τους να 

συνιστούν από τις ελάχιστες διεξόδους ενεργητικής δράσης στα δρώµενα του κόσµου 

και στα πεπρωµένα της ατοµικής τους µοίρας.176 Από παθητικές και ετεροκαθοριζόµενες 

υπάρξεις, µέσω της κοσµητικής, µεταβάλλονται στο µικρόκοσµο τους σε ενεργούς 

δρώντες που διαθέτουν φαντασία και ικανότητες, που µπορούν να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες και να επιδείξουν δηµόσια την τεχνική επιτήδευση τους και τις γνωστικές 

αρετές τους. 

Στην πλήρη απαξίωση των δικών τους γνώσεων και των δικών τους εµπειριών, η 

κοσµητική έρχεται να αντιπαραθέσει ένα πλήρες νοήµατος σύµπαν πρακτικών δράσεων, 

µέσα στο οποίο και µέσω του οποίου µπορούν οι γυναίκες να κερδίσουν την 

αυτοεκτίµηση τους. Πιο σηµαντικό όµως είναι ίσως, πως τους προσφέρει τη δυνατότητα 

να συναισθανθούν τη διαφορά τους από τους άνδρες µε όρους αξιοπρέπειας και 

αυτοσεβασµού- και όχι κατωτερότητας. ∆εν θα πρέπει µάλιστα να περάσει απαρατήρητο 

πως η θετική αξιολόγηση της έµφυλης διαφοράς τους συλλαµβάνεται στο επίπεδο της 

σωµατικής ύπαρξης τους177· αυτό το περιφρονηµένο, εύθραυστο και ευάλωτο σώµα που 

θα ακινητοποιήσει τη δυναµική του φύλου τους στις παγιωµένες κατηγορίες των 

                                                 
174 Στο ίδιο, σ. 256-257. 
175 Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των Κυριών, ό.π., σ. 49-52. 
176 ∆εν αγνοούµε βέβαια τα πεδία της εκπαίδευσης, της φιλανθρωπίας και των γυναικείων 

συσσωµατώσεων, που στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου τείνουν να αναγνωριστούν ως οι νέοι χώροι και 
τρόποι συµµετοχής των γυναικών στις δηµόσιες υποθέσεις. Η Davidoff µιλάει για ένα ηµιδηµόσιο 
βασίλειο του ‘κοινωνικού’ ως διακριτού από το οικονοµικό και το πολιτικό που αρχίζει να σχηµατίζεται 
την ίδια εποχή, (Leonore Davidoff, “Regarding Some ‘Old Husbands’ Tales”, ό.π., σ. 257). 

177 Στην κοινωνική κατασκευή της έµφυλης διαφοράς οι γυναίκες θεωρούνταν ως αναπόφευκτα 
σωµατοποιηµένες υπάρξεις που ‘σέρνουν’ µαζί τους τη σεξουαλικότητα τους, ενώ στους άνδρες 
αφαιρούνται, κατά κάποιο τρόπο, τα ‘υλικά’ χαρακτηριστικά της ύπαρξης τους, (στο ίδιο, σ. 250). Και 
παρακάτω, τονίζεται πως η κατηγορία «γυναίκα» συγκροτείται από την ιδέα ενός εαυτού, ο οποίος ήταν 
σωµατοποιηµένος. Η ίδια ιδέα διαπερνά και τη διαµόρφωση των γυναικείων κοινωνικών οµάδων, που θα 
δηµιουργήσουν τους θηλυκούς δηµόσιους χώρους, στους οποίους αναφερθήκαµε πρωτύτερα, (στο ίδιο, σ. 
262).   
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βιολογικών (υπερ)προσδιορισµών,178 αυτό που θα θεωρηθεί πρόξενος τόσων 

κακοδαιµονιών και προβληµάτων, θα καταστεί τώρα πηγή περηφάνειας - αλλά και 

πρόσθετου άγχους - για τις ίδιες. Από τις εστιασµένες πάνω του φροντίδες θα αντλήσουν 

ικανοποίηση και, όχι σπάνια, ανείπωτη προσωπική ευχαρίστηση. Οι καθηµερινές 

κοσµητικές τελετουργίες οµορφιάς θα εµπεδώσουν ένα κοινό τόπο και µία κοινή γλώσσα 

έκφρασης και κατανόησης του εαυτού τους179- και όλα αυτά θα συµβούν κάτω από τα 

ειρωνικά, βλοσυρά ή καχύποπτα βλέµµατα των ανδρών, που θα δυσκολεύονται να 

αποφασίσουν, αν έχουν να κάνουν µε πράγµατα απλώς παράλογα και ανούσια ή, κατά 

βάθος, απολύτως µυστηριώδη και σιβυλλικά . 

Όπως και να ‘χει το ζήτηµα, γεγονός παραµένει πως ο κοσµητικός καλλωπισµός 

θα συντελέσει αποφασιστικά στη δηµιουργία ενός θηλυκού υποκειµένου που θα 

µαθαίνει ολοένα και καλύτερα το πώς θα εγγράφει στο ίδιο του το σώµα τα στοιχεία µιας 

επιθυµητής ταυτότητας και πώς θα (ανα)κατασκευάζει την υποκειµενικότητα του µε 

τους κατάλληλους χειρισµούς της εικόνας που προβάλλει προς τα έξω και τις ανάλογες 

διευθετήσεις στις σωµατικές επιφάνειες και στην ενδυµατολογική του παρουσίαση.180 

                                                 
178 Η βιολογία θα εµπλακεί στις πολιτικές διαµάχες για την κοινωνική θέση των γυναικών, τα 

δικαιώµατα τους και τη δυνατότητα συµµετοχής τους στην πολιτική εξουσία. Τόσο οι υπέρµαχοι των 
γυναικείων δικαιωµάτων, όσο και οι αντίπαλοι της γυναικείας χειραφέτησης αντλούν τα επιχειρήµατά τους 
από την κοινή κοίτη του βιολογικού αναγωγισµού: για τους πρώτους, οι γυναίκες προσδιορίζονται από τη 
λειτουργία της µητρότητας, αντέχουν στους πόνους της γέννας και απαρτίζουν το ‘όµορφο φύλο’. Για τους 
άλλους, δεν πρέπει να επιτραπεί η είσοδος των γυναικών στις επικράτειες της εξουσίας, λόγω της 
σωµατικής ακαταλληλότητας τους. Με τη βοήθεια της βιολογίας κατασκευάζεται η ιδεολογία της 
γενετήσιας διαφοράς και ερµηνεύεται η κοινωνική αποστολή των δύο φύλων, (Thomas Laquer, 
Κατασκευάζοντας το Φύλο. Σώµα και κοινωνικό φύλο από τους αρχαίους ΄Ελληνες έως τον Φρόυντ, 
Πολύτροπον, Αθήνα 2003, σ. 263- 266). Η Ελένη Φουρναράκη αναλύει το πώς πάνω στη στέρεη βάση του 
βιολογικού αναγωγισµού, παράγεται, ήδη από τα µέσα του 19ου αιώνα, ένας ‘ορθολογικότερος’ λόγος για 
το γυναικείο σώµα, που δεν αίρει µεν τις παραδοχές περί της αδυναµίας και της ευθραυστότητάς του, αλλά 
θα το επαναξιολογήσει ως «‘χαρίεν’, ευαίσθητο και προπάντων ευερέθιστο..». Η νέα µορφή διατύπωσης 
της γυναικείας ‘φύσης’ και της έµφυλης διαφοράς δε θα εγκαταλείψει το πεδίο του βιολογικού 
αναγωγισµού, αλλά θα επαναπροσδιορίσει τις έµφυλες ταυτότητες και τους έµφυλους ρόλους, 
επιτρέποντας στις γυναίκες να προεκτείνουν τη µητρική τους αποστολή στο κοινωνικό σώµα, (Ελένη 
Φουρναράκη, «Σωµατική Αγωγή των δύο φύλων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», στο Πρακτικά του 
∆ιεθνούς Συµποσίου, Οι χρόνοι της ιστορίας. Για µια ιστορία της παιδικής ηλικίας και της νεότητας, 
ΚΝΕ/ΙΑΕΝ, Αθήνα 1998, σ. 311 και σ. 313).  

179 Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 202. 
180 Οι κοινωνιολόγοι που έχουν ασχοληθεί µε το σώµα έχουν παράγει αξιοσηµείωτες αναπτύξεις για 

αυτά τα ζητήµατα. Ενδεικτικά, ο Shilling θεωρεί πως στις µοντέρνες κοινωνίες φαίνεται σαν η 
παρουσίαση του εαυτού να νοηµατοδοτεί τον αληθινό χαρακτήρα των ανθρώπων. Αυτή η αίσθηση 
δηµιουργεί την ανάγκη της ‘κατασκευής’ του σώµατος για την απόκτηση συγκεκριµένης ταυτότητας µέσω 
αυτού, (Chris Shilling, The body and social theory, Sage, Λονδίνο 21996, σ. 35). Καθώς µάλιστα οι 
συµβολικές αξίες προσκολλώνται ατο σώµα και γίνονται σηµαντικές για την αίσθηση του εαυτού που 
έχουν οι άνθρωποι, γεννιέται και η τάση να αντιµετωπίζουν το σώµα τους σαν ένα σχεδίασµα (body 
project), (στο ίδιο, σ. 128). Η κεντρική θέση του B. Turner είναι πως ο µοντέρνος καταναλωτικός εαυτός 
είναι µια αναπαραστατική (representional) ύπαρξη και πως η προβολή του εαυτού περνάει αναγκαστικά 
µέσα από την έκθεση του σώµατος, (Bryan Turner, The body and society. Explorations in social theory, 
Sage, Λονδίνο 21996, σ. 6-7 και σ. 20-21). Αντιλαµβάνεται ακόµη το σώµα ως φορέα κοινωνικών 
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Και καθώς αυτός ο ρευστός, διαρκώς διασκευασµένος εαυτός αντλεί την υπόσταση του 

από τα σηµεία εκείνα του σώµατος που είναι αλωµένα από τη µόδα, την κατανάλωση και 

το εµπόρευµα, γίνεται και ο ίδιος εµπόρευµα181 και υπόκειται πια στους νόµους της 

ανταλλακτικής αξίας, της γοργής φθοράς και της διαρκούς ανάγκης για την ανανέωση 

του. 

Ολοκληρώνοντας αυτή την ενότητα, ας δούµε τι αντιπροσώπευαν τα καλλυντικά 

και η κοσµητική για τις γυναίκες του 19ου αιώνα. Στο τέλος αυτής της περιόδου φαίνεται 

να έχουν τόσο πολύ διαποτίσει τον τρόπο ζωής και τις καθηµερινές συνήθειες των 

γυναικών της αστικής και µικροαστικής τάξης, που είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν 

ακόµη και ως µεταφορά για να σηµάνουν τόσο την εµπειρία της νεωτερικότητας, όσο 

και την αίσθηση της βαθιάς αλλαγής που συντελέστηκε στο διάστηµα µιας µόνο γενιάς. 

Έτσι, σε άρθρο στην «Εφηµερίδα των Κυριών» στα 1898, όπου γίνεται λόγος για το 

βιωµατικό και ψυχολογικό χάσµα που υπάρχει ανάµεσα σε µια σύγχρονη νύφη και την 

πεθερά της, η τελευταία περιγράφεται ως απλή και ανεπιτήδευτη γυναίκα που αγνοεί τον 

καλλωπιστικό οίστρο και τις προηγµένες κοσµητικές επιδόσεις των νεότερων της: «δεν 

ηξεύρει… να αλείφει τους όνυχας της µε καλλυντικάς αλοιφάς», «δεν µεταχειρίζεται 

ούτε αλοιφάς, ούτε ψιµµύθια, ούτε βερνίκια…». Ακόµη, «λείπει από αυτήν η φρεσκάδα, 

το στίλπνωµα, το ζωντανόν χρώµα…», ενώ τα µαλλιά της δεν γνώρισαν «ούτε πούδρας 

καλλυντικάς, ούτε µυρωµένα σκευάσµατα….». Αντίθετα, όπως τονίζεται, έζησε σε πολύ 

περιορισµένη κοινωνία και δεν υπέστη ποτέ «το ακούσιον ηθικόν µόλυσµα, το οποίον 

υφίστανται αι ωραίες γυναίκες των µεγαλοπόλεων» από τα «θρασέα βλέµµατα» των 

«προσκυνητών του κάλλους».182 

Η διαφορετική προσέγγιση της ζωής και του κοινωνικού κόσµου ανάµεσα στην 

ηλικιωµένη και µάλλον αγροτικών καταβολών γυναίκα και στη νεότερη 

‘κοσµοπολίτισσα’ οµόφυλη της, συµπυκνώνεται στο διαφορετικό ήθος τους και στην 

αντιθετική στάση που αναπτύσσουν απέναντι στην παρουσίαση του σωµατικού εαυτού 

τους. Στη µία άκρη του φάσµατος στέκεται η σεβάσµια εκπρόσωπος ενός θηλυκού 

‘αρχαϊσµού’, της οποίας η ζωή έχει περιχαρακωθεί στα πλαίσια που ορίζουν οι οικιακές 

ανάγκες και οι οικογενειακές λειτουργίες και, στην άλλη άκρη βρίσκεται η µοντέρνα 

                                                                                                                                                 

νοηµάτων και συµβολισµών (στο ίδιο, σ. 26). Μια ιδιαίτερα κατατοπιστική εισαγωγή για τις θεωρητικές 
προσεγγίσεις για το σώµα βρίσκεται στο ∆ήµητρα Μακρυνιώτη, «Εισαγωγή. Το σώµα στην ύστερη 
νεωτερικότητα», ό.π., σ. 11-73) 

181 Για τον Τέρνερ, η παρουσίαση του εαυτού και ο ίδιος ο εαυτός στις σύγχρονες καπιταλιστικές 
κοινωνίες, δεν εξαρτώνται τόσο από τα σύµβολα της τάξης ή της θέσης στην κοινωνική ιεραρχία, όσο από 
το στυλ και τη µόδα. Αποτέλεσµα αυτού θα είναι ο εαυτός να καταστεί εµπόρευµα, (στο ίδιο, σ. 121). 

182 «Καθηµεριναί Εντυπώσεις», Εφηµερίς των Κυριών, 15.03.1898, σ. 1-3. 
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‘Νέα Γυναίκα’ µε τη µεγαλύτερη ελευθερία κίνησης στο δηµόσιο χώρο, αλλά και µε την 

εκλεπτυσµένη και επεξεργασµένη σωµατική εικόνα που παρουσιάζει. 

Πάντως, είτε λάβουµε υπόψη µας την «φιλάρεσκο» κοσµική κυρία του Σκόκου, 

είτε την πιο σοβαρή και µετρηµένη εκδοχή της νεαρής νύφης της “Εφηµερίδας των 

Κυριών”, είναι εµφανή τα πρώιµα ίχνη της ανάδυσης ενός προπλάσµατος της “Modern 

Appearing Woman”, που θα επιβάλλει την παρουσία της στο µεσοπόλεµο και θα 

επιχειρήσει να συγκροτηθεί ως ένα µοντέρνο έµφυλο υποκείµενο µε το να αναγάγει τον 

εαυτό της σε θέαµα.183 

 Ό,τι όµως ουσιαστικά θεµελίωσε τη δυνατότητα της ύπαρξης και αναπαραγωγής 

αυτού του σύγχρονου θηλυκού τύπου, άρχισε να εµφανίζεται ήδη από τις αρχές του 20ου 

αιώνα και δεν έχει σχέση, ούτε µε την πληθώρα των παραδειγµατικών ‘εικόνων’ που 

προσφέρονταν στις γυναίκες για να ταυτιστούν µ’ αυτές, ούτε µε την ποσότητα ή την 

ποιότητα των κοσµητικών µέσων που κυκλοφορούσαν στην αγορά, αλλά µε µια εκ 

πρώτης όψεως εντελώς πεζή και ασήµαντη εξέλιξη στην παρουσία των γυναικών στο 

δηµόσιο χώρο: στο τσαντάκι µε τα προσωπικά τους µικροαντικείµενα που θα τις 

συνοδεύει παντού, θα συµπεριληφθούν, µαζί µε το µικρό τους καθρεφτάκι, και τα 

καλλυντικά και τα αρώµατα.184 Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να αποδεσµευτούν 

από τους χωρο-χρονικούς περιορισµούς της προετοιµασίας και της εκτέλεσης της 

κοσµητικής πράξης και να µπορούν να επαναλαµβάνουν αποσπασµατικά, συχνά, εύκολα 

και γρήγορα κατά τη διάρκεια της ηµέρας, σχεδόν όπου και αν βρίσκονταν, κάποιες από 

τις καλλωπιστικές τους συνήθειες, όπως το να εξετάζουν και να διορθώνουν την εικόνα 

τους ή να ανανεώνουν το χρόνο που διαρκούσε η δράση των καλλυντικών ή αρωµατικών 

                                                 
183 Liz Conor, The spectacular Modern Woman, ό.π., σ. 18. Η έννοια της “modern appearing woman”- 

την οποία αφήνουµε αµετάφραστη, εξαιτίας της έλλειψης µιας δόκιµης απόδοσης της - αναφέρεται στους 
νέους τρόπους σχηµατισµού της θηλυκής υποκειµενικότητας στο µοντερνισµό. Η ανάπτυξη των “οπτικών 
τεχνολογιών”, όπως του κινηµατογράφου και της φωτογραφίας, σε συνδυασµό µε την εµπορευµατική 
κουλτούρα της έκθεσης του σώµατος, παράγουν και διαδίδουν σε µαζική κλίµακα δηµοφιλείς γυναικείες 
‘εικόνες’- µοντέλα ταύτισης για το γυναικείο κοινό. Η ανάδυση του σύγχρονου θηλυκού υποκειµένου 
καθορίζεται αποφασιστικά από τα «σηµειωτικά συστήµατα» της «οπτικής σκηνής» του µοντερνισµού· το 
να εµφανίζεται µέσα σ’ αυτό σήµαινε να κάνει τον εαυτό της θέαµα και να τον κατανοεί ως εικόνα, (στο 
ίδιο, σ. 6-7). Επιπρόσθετα, το θηλυκό όχι µόνο θεαµατικοποιείται µέσα στο σύγχρονο οπτικό πεδίο, αλλά 
συνεισφέρει ενεργά στο να συσταθεί αυτό το πεδίο ως θεαµατικό, (στο ίδιο, σ. 2). 

184 Στο θεατρικό έργο «Πολυγαµία» του Ξενόπουλου (1912), βρίσκουµε την νεαρή Ουρανία να έχει 
µέσα στο τσαντάκι της «ένα µπουκαλάκι µε µυρωδιά», (Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Πολυγαµία. Τρίπρακτη 
κωµωδία- φάρσα», στο Θέατρο. Πολυγαµία. Ο Πειρασµός. Το Ζευγάρωµα, τ. 3, Αδελφοί Βλάσση, Αθήνα 
1991, σ. 22). Από την ειδησεογραφία του τύπου της περιόδου αλιεύσαµε µια σχετική µε το θέµα µας 
είδηση: στην εξέταση της τσάντας κάποιας νεαρής που αυτοκτόνησε, βρέθηκε µέσα «ολίγη πούδρα», 
(«Αυτοκτονία εν θαλάσση», εφ. Σκριπ, 24.6.1912). 
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τους µέσων.185 Με τη διάρρηξη της πάλαι ποτέ αδιάσπαστης ενότητας ‘κατά µόνας  

εφαρµογή των καλλυντικών στο απόµακρο καταφύγιο του ιδιωτικού χώρου- έκθεση των 

αποτελεσµάτων του στο δηµόσιο’, η κοσµητική τελετουργία γίνεται πιο ανάλαφρη, 

λιγότερο στατική, ενώ ανατρέπεται και η άκαµπτη ιεράρχηση του δηµόσιου και του 

ιδιωτικού χώρου και ο σαφής διαχωρισµός τους. Το πιο σηµαντικό ωστόσο είναι, πως µε 

το τσαντάκι που κουβαλάει τα καλλυντικά, θα πολλαπλασιαστούν για τις γυναίκες οι 

ευκαιρίες για την ενασχόληση και τον πειραµατισµό µε τις «τεχνικές της έκθεσης» του 

εαυτού (“techniques of appearing”).186 

Παρ’ όλα αυτά, βρισκόµαστε ακόµη στις σχεδόν αδιόρατες απαρχές αυτής της 

διαδικασίας µετασχηµατισµού της θηλυκότητας. Άλλωστε, αυτή η εξέλιξη δε θα 

συµπεριλάβει το σύνολο της κοσµητικής εµπειρίας των (αστών) γυναικών των πρώτων 

δεκαετιών του 20ου αιώνα, ούτε και θα αναγνωρίσουν όλες οι γυναίκες τον εαυτό τους 

στον πράγµατι περισσότερο προβεβληµένο και κυρίαρχο τύπο θηλυκότητας, που µόλις 

περιγράψαµε. 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα για τις κοσµητικές πρακτικές των γυναικών του 

19ου και των πρώτων δύο δεκαετιών του 20ου αιώνα, θα λέγαµε πως στα διάκενα µιας 

φαινοµενικά αµετακίνητης δοµής - που θα σχηµατιστεί από την κοινωνική θέση των 

γυναικών, τα κατεστηµένα κοινωνικά πρότυπα στα οποία καλούνταν να συµµορφωθούν 

αλλά και (από) τις ηθικές συντεταγµένες και τις ιδεολογικές αποκρυσταλλώσεις της 

εποχής- θα δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο αντικειµενικών δυνατοτήτων µέσα στο οποίο θα 

κινηθούν για να καταφέρουν να εκφράσουν ‘ελεύθερα’ την ατοµικότητα τους και τον 

τρόπο που κατανοούσαν την ύπαρξη τους ως κοινωνικά όντα. Θα αναζητήσουν ακόµη 

στρατηγικές διαφυγής από τους περιορισµούς που έθετε αυτή η τάξη πραγµάτων, µέσω 

των οποίων θα επιχειρήσουν να διαπραγµατευτούν τη συγκρότηση της έµφυλης και 

ταξικής ταυτότητάς τους. 

Μόνο αν λάβουµε υπόψη µας αυτό το θεωρητικό ‘υπόστρωµα’ της έρευνας, ίσως 

να είµαστε σε θέση να καταστήσουµε σαφές το τι αντιπροσώπευε κάθε φορά η χρήση 

των κοσµητικών βοηθηµάτων για την οποιαδήποτε γυναίκα της εποχής· να 

                                                 
185 Στο µεσοπόλεµο θα γίνει πολύ πιο εµφανής αυτή η τάση. Συνεργάτης του περιοδικού Θεατής 

παρατηρεί το πώς οι γυναίκες µέσα στα κοσµικά κέντρα «επισκευάζονται, φτιάχνονται, επιδιορθούνται, 
ανανεούνται συνεχώς», παρά τις καλλυντικές προσαρµογές που ήδη είχαν κάνει στο σπίτι τους. Προτρέπει 
µάλιστα έναν ανυποψίαστο φίλο του να παρακολουθήσει κι αυτός τις κινήσεις τους: «Αυταί εκεί ανοίγουν 
το τσαντάκι των και πουδράρονται, αι άλλαι χρωµατίζουν τα χείλη των, άλλαι πάλιν σκοτεινοχαράζουν το 
κάτω µέρος των µατιών των….Πάντα βελτιώνονται, συνεχίζουν τον καλλωπισµόν των», (Ο Φακός, «Ό,τι 
βλέπω και ακούω: Γυναίκα και Περιβάλλον», Θεατής, 31.1.1925, σ. 4).  

186 Ο όρος ανήκει στην L. Conor, (The spectacular Modern Woman, ό.π., σ. 30 και αλλού). 
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διαλευκάνουµε δηλαδή, το κατά πόσο ήταν µια πράξη αντίστασης ή συµβιβασµού µε τα 

κυρίαρχα πρότυπα θηλυκότητας, όπως και το αν συνιστά περισσότερο µια πρακτική 

ταξικής επιβεβαίωσης ή µια εκούσια δραστηριότητα «έµφυλης επιτελεστικότητας», είτε, 

τέλος, µια συνειδητή χειρονοµία χειραφέτησής της. Η κοσµητική διερµήνευσε τις 

γυναικείες επιθυµίες και ανάγκες στη συµβολική γλώσσα του σώµατος και της 

εξωτερικής εµφάνισης. Ενεργοποίησε ακόµη δίκτυα γυναικείας κοινωνικότητας και 

σχηµάτισε διακριτούς ‘θηλυκούς’ χώρους, όπου τελούνταν οι εµπορευµατοποιηµένες 

καλλωπιστικές πρακτικές για το πρόσωπο και το σώµα τους.  

 

 

Λόγοι για την κοσµητική, τον καλλωπισµό και την οµορφιά 

 

Σεµνότητα, διακριτικότητα, µετριοπάθεια και αποφυγή των υπερβολών κατά τη 

χρήση είναι οι σταθερές, µόνιµες και επαναλαµβανόµενες υποµνήσεις, που θεωρούν 

καθήκον τους να αναπαράγουν σχεδόν όλοι όσοι- και όλες όσες- καταπιάστηκαν µε 

θεωρητικά και πρακτικά ζητήµατα που αφορούν τον καλλωπισµό και την κοσµητική των 

γυναικών. Τα πολύ ζωηρά χρώµατα στην ενδυµασία, οι δυνατές οσµές στα αρώµατα, 

όπως και η φανατική προσκόλληση στους εκάστοτε συρµούς και η άκριτη αντιγραφή 

αυτών θα καταδικαστούν οµόθυµα, επειδή φαίνονταν σαν ύποπτες ενδείξεις 

ξεπεράσµατος των κοινά αποδεκτών κριτηρίων για τον τρόπο που έπρεπε να καλλωπίζει 

το πρόσωπο και το σώµα της µια ευυπόληπτη κυρία.   

Αν προσέξουµε όµως καλύτερα, θα δούµε πως, πίσω από αυτή την επιµελώς 

καλλιεργηµένη εικόνα µιας αρραγούς συναίνεσης ανδρών και γυναικών των 

µορφωµένων αστικών στρωµάτων σε ό,τι εκ πρώτης όψεως παρουσιάζεται ως µια 

συµπαγής και συνεκτική ιδεολογία για τη γυναικεία σωµατική εµφάνιση σε δηµόσιους 

και ιδιωτικούς χώρους, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Η πιο σηµαντική σίγουρα 

αφορά την πολύ πιο αυστηρή αντιµετώπιση της κοσµητικής του προσώπου σε σχέση µε 

όσα συνδέονται µε τον καλλωπισµό του ενδεδυµένου σώµατος. Η ιδεολογία όµως της 

εµφάνισης - αν και, θεωρητικά, ο βαθύτερος (ηθικός) πυρήνας της θα παραµείνει 

αναλλοίωτος - θα υποστεί κάποιες µετατοπίσεις από τη δογµατική ακαµψία µε την οποία 

αρχικά προβαλλόταν, εξαιτίας της διάδοσης της κοσµητικής σε ευρύτερους γυναικείους 

κύκλους, αλλά και των νέων θεωρήσεων για την οµορφιά. 

Ως προς το πρώτο ζήτηµα, δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους µελετητές της 

περιόδου, το φαινόµενο των πολλών δηµοσιευµάτων που αφιέρωναν τα γυναικεία 
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περιοδικά των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα στον καλλωπισµό και στη µόδα στα 

ρούχα και στα χτενίσµατα των γυναικών.187 Οι αναγνώστριες των περιοδικών 

αναζητούσαν συµβουλές και πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στο χώρο αυτό 

και οι εκδότριες ανταποκρίνονταν µε µικρότερη ή µεγαλύτερη προθυµία σ’ αυτές τις 

επιθυµίες, παρά την σφοδρή εναντίωση τους στα φαινόµενα της ξενοµανίας, της 

πολυτέλειας και της επιδεικτικής φιλαρέσκειας που συνδέονταν µε τους ‘συρµούς’ της 

εποχής.188 Το γυναικείο ρούχο, είτε στην πιο βαρυφορτωµένη, διακοσµητική και 

επιδεικτική εκδοχή του των µέσων του 19ου αιώνα, είτε στην λίγο πιο ανάλαφρη και 

πρακτική των αρχών του 20ου, απολάµβανε µεγάλης ελευθερίας ή ανοχής από τον 

αντρικό πληθυσµό, προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των γυναικών των πιο 

ευκατάστατων τάξεων και σχεδόν µονοπώλησε τις καλλωπιστικές τους πρακτικές.  

Με το πρόσωπο όµως τα πράγµατα ήταν διαφορετικά. Ενώ το ρούχο 

σηµατοδοτούσε την ταξική θέση, το οικογενειακό γόητρο και την ηθική ακεραιότητα 

εκείνης που το φορούσε και γνώριζε διαρκείς µετασχηµατισµούς και αναστατώσεις, το 

πρόσωπο όφειλε να µείνει ανέπαφο από το στίγµα της µόδας, τις φανερές καλλυντικές 

φροντίδες και το µίασµα του τεχνήµατος. Θεωρούνταν το πρωταρχικό σύµβολο του 

εαυτού και της προσωπικής ταυτότητας, καθώς µπορούσε να φανερώσει την ηλικία, το 

φύλο, τη φυλή κάποιου, αλλά και να δώσει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας 

του, το κοινωνικο-οικονοµικό του επίπεδο, τις ιδιαίτερες διαθέσεις και τα συναισθήµατα 

του.189 Η βαθύτερη πίστη πως το πρόσωπο είναι ένας καθρέφτης της ψυχής και πως 

αντανακλά το χαρακτήρα, σε συνδυασµό µε την θεµελιώδη εξίσωση της οµορφιάς µε 

την καλοσύνη, έχουν βαθιές ρίζες στον δυτικό πολιτισµό και µπορούν να εξηγήσουν τα 

όσα έχουµε πει για την αναζήτηση µιας σταθερής ταυτότητας, τη λατρεία του ‘φυσικού’ 

προσώπου και το άγχος που γεννά η ‘τεχνητή’, ‘ πλαστή’, µεταµορφωµένη όψη του. Η 

ίδια κληρονοµηµένη παράδοση που ταυτίζει την οµορφιά µε την καλοσύνη και την 

ψυχική ευγένεια, εγκαθιστά την οµορφιά, περίπου αυτονόητα, στο πρόσωπο και τη 

σπρώχνει να ακολουθήσει τη µοίρα των εγγεγραµµένων σ’ αυτό νοηµάτων και 

συµβολισµών.190  

                                                 
187

Αλεξάνδρα Μπακαλάκη και Ελένη Ελεγµίτου, Η Εκπαίδευση ‘εις τα του Οίκου’ και τα γυναικεία 
καθήκοντα. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους έως την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση του 1929, Ιστορικό 
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας-Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1987, σ. 58 και σ. 116 και σ. 118. 

188 Στο ίδιο, σ. 57-58. 
189 Anthony Synnott, “Truth and goodness, mirrors and masks, Part 1: a sociology of beauty and the 

face”, The British Journal of Sociology 40/ 4 (1989), σ. 607-608. 
190 Στο ίδιο, σ. 608 και σ. 625. 
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Αυτή η χορεία των εξισώσεων ανάµεσα στο πρόσωπο, την οµορφιά, τις ηθικές 

αρετές και τις ψυχικές ποιότητες, φαίνεται πως ενισχύεται ακόµη περισσότερο τον 19ο 

αιώνα, καθώς το υπόλοιπο σώµα ενδύεται ασφυκτικά, καλύπτεται περίπου 

ολοκληρωτικά και παραδίδεται στο ‘πολιτισµικό τέχνηµα’. Την ανεπιθύµητη εξοµοίωση 

ανάµεσα στο ντυµένο σώµα και το πρόσωπο επιχειρούν να αποτρέψουν οι λόγοι περί 

υγιεινής, καλλωπισµού και αισθητικής βελτίωσης της όψης των γυναικών. Κατεξοχήν 

εχθρός, όπως και αλλού επισηµάναµε, το ψιµύθιο µε τις χρωστικές ή αποχρωστικές 

ιδιότητες. Τη δική του επιρροή του στο γυναικείο πληθυσµό επιχειρούν να αντιστρέψουν 

µε ένα πρόγραµµα καλαισθητικής αγωγής και δηµιουργίας οπτικών εντυπώσεων, καθώς 

και µε την ‘υγιεινιστική’ µετάθεση του ενδιαφέροντος από το πρόσωπο στο υπόλοιπο 

σώµα και στους φυσικούς χρωµατισµούς της επιδερµίδας- µια εξέλιξη που δεν είναι 

άσχετη µε τα νέα αισθητικά πρότυπα που αρχίζουν να διαµορφώνονται στην αστική 

κοινωνία, όπως θα δούµε παρακάτω. 

 Ένα άρθρο που δηµοσιεύεται στο «Αιγυπτιακόν Ηµερολόγιον» του Αργ. 

∆ρακόπουλου στα 1909 αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα της απόπειρας να 

διαπαιδαγωγηθούν οι γυναίκες στα µικρά µυστικά µιας προηγµένης ‘επιστήµης’ των 

χρωµάτων και στη χρήση των κατάλληλων συνδυασµών τους, µε σκοπό να παραχθεί µια 

ολοκληρωµένη οπτική ψευδαίσθηση για τα χαρακτηριστικά του προσώπου και των 

σωµάτων τους.191 Ο/η συγγραφέας εκτιµά πως το όνειρο κάθε γυναίκας είναι να είναι 

«λευκή» και πως για να κατορθώσει αυτόν τον «εξωραϊσµό» καταφεύγει στα ψιµύθια, 

καθώς καµία δε γνωρίζει τον τρόπο να χρησιµοποιεί τα χρώµατα για να πετύχει ένα 

τέτοιο αποτέλεσµα. Εξηγεί πως το λευκό είναι «κράµα» επτά χρωµάτων και θεωρεί πως 

«δια του εντέχνου συνδυασµού τριών ή τεσσάρων εκ των άνω χρωµάτων εν τη 

ενδυµασία» µπορεί να φανεί το πρόσωπο της περισσότερο λευκό «εκ του φυσικού».192 

Παραθέτει στη συνέχεια µερικά ακόµη παραδείγµατα για τα κυριότερα ζητήµατα που 

αφορούν την αισθητική βελτίωση της γυναικείας εµφάνισης. Απευθυνόµενος σε όσες 

έχουν «χροιά υπέρυθρο» στην επιδερµίδα τους, τις προτρέπει να αποφεύγουν τα πράσινα 

χρώµατα, αφού το πράσινο θεωρείται συµπληρωµατικό του κόκκινου και µε τη 

συγκεκριµένη επιλογή τους θα δώσουν ένα ακόµη πιο δυσάρεστο τόνο στην αρχική 

                                                 
191 «Γυναικεία Στήλη: Ωραίαι ή άσχηµαι κατ’ αρέσκειαν», Αιγυπτιακόν Ηµερολόγιον του έτους 1909 

µετ’ εικόνων, Αλεξάνδρεια 1909, σ. 273-275. 
192 Στο ίδιο, σ. 273. Θα πρέπει να επισηµάνουµε πως σ’ αυτή την περίπτωση, η επιµονή του/της 

αρθρογράφου για τη λευκή επιδερµίδα συνιστά προφανώς µια απόπειρα να τραβηχτεί µία διαχωριστική 
γραµµή ανάµεσα στους λευκούς Αιγυπτιώτες Έλληνες και στους µελαψούς ιθαγενείς και, κατά συνέπεια, 
να υπογραµµιστεί εµφατικά η φυλετική ανωτερότητα του ευρωπαϊκού πληθυσµού.  
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εντύπωση της «ερυθρότητας» του προσώπου τους. Άλλες οδηγίες αφορούν στο πώς θα 

εµφανίζονται λεπτότερες ή παχύτερες απ’ ότι είναι στην πραγµατικότητα.193 Όλες αυτές 

οι υποδείξεις συγκλίνουν στο κάτωθι θεωρητικό αξίωµα: «Εκ της συγκρούσεως των 

χρωµάτων πρέπη να αναδεικνύηται το κάλλος, η χάρις, η αγνότητης των γραµµών…».194 

Αν η καλαισθησία για τον/την συγγραφέα δεν αποτελεί τίποτα άλλο από τη 

γνώση και τη σωστή εφαρµογή των νόµων της οπτικής στην αρµονική σύζευξη των 

χρωµάτων της ενδυµασίας «και της εν γένει πλαισιώσεως του προσώπου»,195 έπεται πως 

η αντιπαράθεση µε το ψιµύθιο θα διεξαχτεί στο έδαφος, όχι πια της τροποποίησης του 

παρουσιαστικού του προσώπου, της επέµβασης πάνω στην επιφάνεια του, αλλά σ’ αυτό 

της ‘ψευδούς’ εντύπωσης της τροποποίησης, της φαινοµενικότητας της αλλαγής του·196 

το σαφές πλεονέκτηµα που αποκτά τότε αυτή η καλαισθητική εκδοχή για το γυναικείο 

καλλωπισµό έναντι του κραταιού αντιπάλου του, έγκειται στο ότι παραδίδει µια 

παράσταση του προσώπου και του σώµατος φαινοµενικά αλλαγµένη και αισθητικά 

εξωραϊσµένη, όπως ήταν το ζητούµενο για τις γυναικείες καλλωπιστικές ευαισθησίες, 

χωρίς ωστόσο να παρουσιάζεται στα µάτια των άλλων ως κάποιας µορφής ‘τεχνητή’, 

άρα και απατηλή, επεξεργασία της όψης του προσώπου, τέτοιας που να αλλοιώνει τη 

‘φυσικότητα’ του.197 Κατ’ αυτό τον τρόπο, µπορεί να ισχυριστεί πως σέβεται τις αρχές 

της κυρίαρχης ιδεολογίας για τη γυναικεία εµφάνιση, ενώ δείχνει να συµπορεύεται µε τις 

πιο σύγχρονες αισθητικές αναζητήσεις και προβληµατισµούς για τη γυναικεία οµορφιά. 

Η ενσυνείδητη επίδειξη της καλαισθησίας και οι έµπρακτες εφαρµογές των 

καλαισθητικών κρίσεων, καθώς συνιστούν τον αναγκαίο προθάλαµο της εξάσκησης της 

διακριτικής αρετής των αστών,198 δηλαδή της ικανότητας τους να εκδηλώνουν την 

κοινωνική τους ύπαρξη µε όρους απόστασης από την οικονοµική αναγκαιότητα και 

                                                 
193 Στο ίδιο, σ. 274. 
194 Στο ίδιο, σ. 275. 
195 Στο ίδιο, σ. 274-275. 
196 Μια παραλλαγή αυτής της καλλωπιστικής φαινοµενολογίας της αλλαγής στη γυναικεία εµφάνιση 

παρουσιάζεται από τη «Φιλόκαλο» στην Εφηµερίδα των Κυριών. Κατά τη γνώµη της, το ίδιο το ένδυµα 
µπορεί να αναπληρώσει τις ατέλειες του προσώπου, χωρίς πάντως να επεξηγεί καλύτερα το πώς µπορεί να 
συµβεί αυτό, (Φιλόκαλος, «Έν πρακτικώτατον ζήτηµα», Εφηµερίς των Κυριών, 31.10.1893, σ. 3-4).  

197 Η βελτιωµένη εµφάνιση θα επιτευχθεί «ουχί δια των βαφών και ψιµυθίων - άτινα ουδένα 
απατούν…», (στο ίδιο, σ. 274). 

198 «Η καλαισθητική κρίση είναι η ανώτατη εκδήλωση της διακριτικής ικανότητας η οποία, 
συµφιλιώνοντας τη νόηση και την ευαισθησία, το δοκησίσοφο που καταλαβαίνει χωρίς να συναισθάνεται 
και τον κοσµικό που απολαµβάνει χωρίς να καταλαβαίνει, ορίζει τον ολοκληρωµένο άνθρωπο», (Pierre 
Bourdieu, Η διάκριση. Κοινωνική κριτική της καλαισθητικής κρίσης, Πατάκης, Αθήνα 22002, σ. 53). Ο 
Γάλλος κοινωνιολόγος τονίζει ιδιαίτερα την «προφάνεια της σχέσης ανάµεσα στο γούστο και στη 
διαπαιδαγώγηση», την καλλιέργεια (κουλτούρα), το «σχολικό κεφάλαιο» και την κοινωνική καταγωγή του 
ατόµου, (στο ίδιο, σ. 53).  
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διαφοράς τους από τα γούστα των κατώτερων τάξεων,199 αναγορεύονται σε ύψιστη 

καθοδηγητική αρχή των επιλογών στα ζητήµατα σωµατικής παρουσίασης.200 Στο 

ιδεολογικό τους σύµπαν, οι έννοιες της καλαισθησίας και της φιλοκαλίας, λειτουργούν 

σαν οργανωτικές δυνάµεις που επιδιώκουν να ενσωµατώσουν οµαλά το µερικευµένο και 

το ειδικό σε ένα αρµονικά αρθρωµένο σύνολο, να συνδυάσουν στοιχεία και να τα 

ενοποιήσουν σε µία ολότητα, να εναντιωθούν στην προπετή φιλαρέσκεια, στην 

αστόχαστη µανία για τα πολυτελή αντικείµενα, στον εκχυδαϊσµό του γούστου.  

Το κριτήριο µε το οποίο µπορεί κανείς να αποτιµήσει την επιτυχία των αστών 

είναι η πραγµάτωση της ‘διακριτικής’ διάκρισης τους: να ξεχωρίζουν χωρίς να φαίνεται 

πως το επιδιώκουν,201 να ευπρεπίζονται και να στολίζονται διακριτικά,202 χωρίς τίποτα 

το επιτηδευµένο, το προσποιητό, το εξεζητηµένο.203 Τα σηµάδια της κοινωνικής τους 

υπεροχής πρέπει να είναι ‘αθέατα’ στους αδαείς και ταυτόχρονα αναγνωρίσιµα σ’ 

αυτούς, εξαιτίας της εκλεπτυσµένης επεξεργασίας που υπέστησαν και της φροντίδας που 

καταβλήθηκε να ενταχθούν οργανικά σε ένα συνολικότερο σχέδιο. Οτιδήποτε ‘χτυπάει 

στο µάτι’ και προκαλεί µε την υπερβολή του, οφείλει να αποφεύγεται. Μοιάζει σαν όλα 

αυτά τα καλώς καµωµένα της έµπρακτης εξάσκησης της καλαισθητικής τους αγωγής να 

είναι εκ της φύσεως προερχόµενα, δίχως να παρεισφρύει καθόλου ο ανθρώπινος 

παράγοντας για τη δηµιουργία τους.  

Στην πράξη, ωστόσο δεν ήταν καθόλου εύκολο να τραβηχτούν οι διαχωριστικές 

γραµµές ανάµεσα στην καλαισθησία, ή φιλοκαλία όπως αλλιώς αποκαλείται, και στη 

φιλαρέσκεια, στις επιδεικτικές καλλωπιστικές πρακτικές και στην πολυτέλεια.204 Μόλις 

ξεφύγουµε από το µέτωπο του ψιµυθίου κυρίως, όπου τα πάντα είναι ευκρινή, οι 

                                                 
199 Στο ίδιο, σ. 95-105. 
200 «Ο εξασκηµένος, ο καλλιτέχνης οφθαλµός της φιλοκάλου γυναικός είναι ο άριστος οδηγός εις την 

δια των χρωµάτων εξωράϊσιν…». («Γυναικεία Στήλη: Ωραίαι ή άσχηµαι κατ’ αρέσκειαν», Αιγυπτιακόν 
Ηµερολόγιον του έτους 1909 µετ’ εικόνων, ό.π., σ. 274). 

201 «Υπό τους όρους αυτούς αρέσκη, χωρίς να φαίνεται ότι επιδιώκει τούτο και αυτή είναι η ωραιοτέρα 
φιλαρέσκεια», (Ελένη Γεωργιάδου, «Αι γυναίκες φιλάρεσκοι», Εφηµερίς των Κυριών, 28.3.1904, σ. 7). 

202 «Εις τους δρόµους, ως κοινώς λέγοµεν, η Αθηναία είτε νεαρή εργάτις, είτε υπηρέτρια, είτε σύζυγος 
µικρού υπαλλήλου, είτε γερόντισσα, είτε κυρία του κόσµου είναι πάντοτε ενδεδυµένη µε τρόπον, ώστε να 
µη κινή την προσοχήν», («Όλαι πλην των Ελληνίδων», Εφηµερίς των Κυριών, 9.10.1905, σ. 1). Θεωρούµε 
πως µία τέτοια επισήµανση αντικατοπτρίζει λιγότερο την πραγµατικότητα και περισσότερο τις ιδεολογικές 
ορίζουσες της αρθρογράφου. 

203 Ο Μπουρντιέ επισηµαίνει πως «η επιδίωξη της διάκρισης δε χρειάζεται να εµφανιστεί και να 
καταδηλωθεί ως τέτοια». Και παρακάτω προσθέτει: «Η αστική διάκριση σηµατοδοτείται από µια, θα 
λέγαµε, επίδειξη διακριτικότητας, λιτότητας και understatement, µια απορριπτική στάση απέναντι σε 
οτιδήποτε είναι «επιτηδευµένο», «βγάζει µάτι» ή γίνεται «προς το θεαθήναι»». Αυτή δε η ανατοµία του 
αστικού γούστου αποσαφηνίζεται έξοχα µε τη χαρακτηριστική φράση: «…κοµψότητα χωρίς επιδίωξη της 
κοµψότητας, διάκριση χωρίς πρόθεση διάκρισης», (Pierre Bourdieu, Η διάκριση. Κοινωνική κριτική της 
καλαισθητικής κρίσης, ό.π., σ. 291). 

204 Αλεξάνδρα Μπακαλάκη- Ελένη Ελεγµίτου, Η Εκπαίδευση ‘εις τα του Οίκου’, ό.π., σ. 53. 
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αντίπαλοι σχηµατισµοί δεδοµένοι και οι έννοιες ξεκάθαρες, τότε τα σύνορα θολώνουν, 

οι ορισµοί γίνονται λιγότερο αυστηροί και µερικές φορές χαρακτηρίζονται από µια 

πλήρη απροσδιοριστία. Ενώ, δηλαδή, όλοι και όλες όσοι κινούνται µέσα σ’ αυτά τα 

σχήµατα σκέψης έχουν παγιώσει µία άποψη για τα ψιµύθια, τις βαφές εν γένει, αλλά και 

για τα δυνατά αρώµατα και τους παράταιρους ενδυµατολογικούς συνδυασµούς, 

θεωρώντας τα κακόγουστες και ακαλαίσθητες καλλωπιστικές επιλογές, το πράγµα 

µπερδεύεται όταν έχουµε να κάνουµε µε µια ατέλειωτη σειρά καινοφανών συρµών στα 

ρούχα, στα κτενίσµατα, στα συνοδευτικά της γυναικείας εµφάνισης αντικείµενα· πού 

άραγε τελειώνει σ’ αυτές τις περιπτώσεις η καλαισθησία και πού αρχίζουν τα φιλάρεσκα 

ήθη; Ποιο είναι το νόηµα της φιλοκαλίας για µια γυναίκα της εποχής, όταν βρίσκεται 

µπροστά στο δίληµµα να ακολουθήσει τις προσταγές της µόδας για να επικυρώσει τη 

µοντέρνα ταυτότητα της ή να τις απαρνηθεί µε κίνδυνο να θεωρηθεί «παλαιών αρχών» 

και οπισθοδροµική; Και τέλος, ποια είναι τα όρια, το περιεχόµενο και οι σκοποί του 

θεµιτού καλλωπισµού και από ποιο σηµείο και µετά παίρνει εκείνα τα επίφοβα 

χαρακτηριστικά που διαρρηγνύουν το προστατευτικό κέλυφος της έµφυλης αστικής 

ιδεολογίας;  

Με αυτά τα ερωτήµατα θα βρεθεί αντιµέτωπη η «Εφηµερίδα των Κυριών» της 

Καλλιρρόης Παρρέν. Η «µοντέρνα εκδοχή φροντίδας και επίδειξης του γυναικείου 

σώµατος»205 που προωθεί και η συχνή ενασχόληση της µε ζητήµατα καλλωπισµού και 

µόδας, καθώς και συµβουλών για την διατήρηση της οµορφιάς, τη θέτουν µπροστά στην 

ανάγκη να διασαφηνίσει και να ‘σταθεροποιήσει’ το ηθικό υπόστρωµα του γούστου των 

γυναικών των µορφωµένων αστικών µεσοστρωµάτων· ορίζοντας το ιδεολογικό 

περιεχόµενο των σχετικών εννοιών, όπως της καλαισθησίας, της φιλαρέσκειας και της 

φιλοκαλίας και καθοδηγώντας τις αναγνώστριες στο πώς να καλλωπίζονται και µε ποιο 

σκοπό, απέφευγε εν πολλοίς τον κίνδυνο να κατηγορηθεί για νόθευση του 

χειραφετητικού της προγράµµατος ή για πιθανή παρότρυνση των γυναικών προς ένα 

πολυτελή, επιπόλαιο και επιδεικτικό τρόπο ζωής. 

Το έργο αυτό δεν ήταν απαλλαγµένο από αντιφάσεις, αµφιταλαντεύσεις και 

διφορούµενες τοποθετήσεις, καθώς η αύρα της φιλαρέσκειας αναδύονταν παντού στον 

κόσµο της µόδας και του σύγχρονου καλλωπισµού. Το όλο δε ζήτηµα περιπλεκόταν 

ακόµη περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο, εξαιτίας της αποδοχής του σχήµατος του 

‘φυσικού’ προκαθορισµού των αρετών και των ελαττωµάτων των γυναικών, όπου η 

                                                 
205 Γιάννης Γιαννιτσιώτης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά, ό.π., σ. 255. 
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φιλαρέσκεια και οι καλλωπιστικές ανησυχίες φάνταζαν σαν αυτονόητα γνωρίσµατα της 

γυναικείας φύσης.206 Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις η φιλοκαλία και η φιλαρέσκεια 

εµφανίζονται σαν συνώνυµες και παρατίθενται απροβληµάτιστα µε συµπλεκτική 

σύνδεση σαν προσδιορισµοί της µοντέρνας γυναίκας, της επονοµαζόµενης και 

«Παρισινής»: «…Παρισινής, φιλαρέσκου και φιλοκάλου…».207 Ακόµη όµως και όταν 

εκδηλώνεται ρητά η πρόθεση να διαχωριστούν οι δύο έννοιες, το αποτέλεσµα φαίνεται 

να είναι µάλλον αντίθετο από το επιδιωκόµενο, όπως συµβαίνει στο άρθρο της Ελένης 

Γεωργιάδου που φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αι γυναίκες φιλάρεσκοι».208 Σ’ αυτό, 

η φιλοκαλία παρουσιάζεται σαν καθήκον και υποχρέωση του κάθε ανθρώπου κάθε 

ηλικίας, «πρώτον δια τον ίδιον εαυτόν του και έπειτα δια τους άλλους». Η ίδια 

επισήµανση ισχύει και για τις γυναίκες, οι οποίες ακόµη και στα βαθιά γηρατιά τους θα 

«πρέπει να είναι φιλόκαλοι». Παρακάτω, προχωρά στην απόπειρα διάζευξης της 

φιλοκαλίας από την φιλαρέσκεια, απ’ όπου όµως προκύπτει η µάλλον κοινή 

σηµασιολογική µήτρα των δύο όρων και η δυσκολία συστηµατικής διάκρισης των 

περιεχοµένων τους: « Η φιλοκαλία η οποία είναι αρετή, παρεκκλίνει εις ελάττωµα όταν 

µεταβάλλεται εις φιλαρέσκειαν». Το πρόβληµα επιτείνεται περισσότερο, όταν η 

αρθρογράφος αποφαίνεται πως η «φιλαρέσκεια µεταβάλλεται εις γελοίον ελάττωµα όταν 

εξασκείται από γυναίκα γραίαν ή άσχηµον» - µια διατύπωση που αφήνει ανοιχτό το 

ενδεχόµενο να µη θεωρηθεί (η φιλαρέσκεια) a priori ως κάτι το καταδικαστέο.  

Από τα παραπάνω συνάγεται πως η φιλαρέσκεια είναι απλώς µια επιτονισµένη 

φιλοκαλία, ή καλύτερα µία φιλοκαλία για ‘εγωιστικούς’ σκοπούς που αποτολµά να 

εκδηλωθεί στα φανερά: «Ο καλύτερος τρόπος φιλαρεσκείας είναι να κατορθούται να µη 

γίνεται καταφανής».209 Κατ’ αυτόν όµως τον τρόπο, η λύση που αποπειράται να δώσει η 

Γεωργιάδου για να βγει από τη σύγχυση των αδιέξοδων ορισµών, καταλήγει µάλλον να 

αναπαράγει τους ίδιους προβληµατικούς όρους µε τους οποίους προσεγγίζει το ζήτηµα. 

Έτσι, δεν καταπολεµά τόσο τη φιλαρέσκεια και τις απορρέουσες απ’ αυτήν συνέπειες 

της, όσο επιχειρεί να κρύψει τα χνάρια της παρουσίας της, να την καταστήσει αόρατη 

και σε τελική ανάλυση να την ‘εξηµερώσει’, µετατρέποντας την σε µια νοµιµοποιηµένη 

κοινωνικά ‘φυσική’ έκφραση του γυναικείου φύλου.  

                                                 
206 «Εις την καρδίαν µιας γυναικός κρύπτεται πάντοτε κατά το µάλλον και ήττον µια µεγάλη δόσις 

περιεργείας και θαυµασµού δια τας ωραίας τουαλέτας», (Παρισινή, «Τα θαύµατα του πλούτου της 
µελλονύµφου της Ελλάδος», Εφηµερίς των Κυριών, 25.11.1907, σ. 3). 

207 «Καθηµεριναί Εντυπώσεις. Η φιλαρέσκεια φονεύει την µητρότητα», Εφηµερίς των Κυριών, 
31.5.1898, σ. 1-2.  

208 Ελένη Γεωργιάδου, «Αι γυναίκες φιλάρεσκοι», Εφηµερίς των Κυριών, 28.3.1904, σ. 6-7. 
209 Στο ίδιο, σ. 6. 
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Μια πιο στέρεη, καλύτερα µεθοδευµένη και προπαντός πειστικότερη απόπειρα 

να κατασκευαστεί η θεµελιώδης για την αστική θεώρηση του καλλωπισµού διάκριση 

ανάµεσα στην καλαισθησία και την φιλαρέσκεια, είναι αυτή της «Φιλοκάλου». Ο λόγος 

της συντονίζεται καλύτερα µε σηµαίνουσες ‘πολιτικές’ επιλογές της φεµινιστικής 

εφηµερίδας,210 όπως µε τον προσανατολισµό στα οικοκυρικά και στην προετοιµασία των 

γυναικών στα νέα αναβαθµισµένα καθήκοντα του ‘οίκου’ τους, ενώ και η καλλωπιστική 

της πρόταση βρίσκεται σε στενή συνάφεια µε τις µεταρρυθµιστικές για το γυναικείο 

σώµα υγιεινιστικές επιδιώξεις του κύκλου της Παρρέν.  

Η «Φιλόκαλος» φροντίζει να αποµακρύνει κάθε υποψία συσχέτισης της 

καλαισθησίας µε τον επιδεικτικό καλλωπισµό, καθώς όχι µόνο θεωρεί την µεγάλη 

απλότητα στο ντύσιµο σαν σφραγίδα «της καλαισθήτου εσωτερικής και εξωτερικής 

αµφιέσεως»211, αλλά προνοεί και στο κρατήσει σαφείς αποστάσεις από την αλόγιστη 

προσήλωση στα παραγγέλµατα της µόδας, ενώ ταυτόχρονα υιοθετεί πρακτικά και 

ωφελιµιστικά κριτήρια για να αποσαφηνίσει το περιεχόµενο της «φιλοκαλίας». Πιο 

συγκεκριµένα, η περίπου αναµενόµενη παρότρυνση για την αποφυγή των πολυτελών και 

δαπανηρών φορεµάτων, συνοδεύεται από τη συµβουλή να ανακαινίζουν τα παλιά τους. 

Εκθειάζει δε όσες φορούν «ευρύχωρα υποδήµατα», θεωρώντας µαρτύριο για τις 

γυναίκες τα πολύ στενά παπούτσια και στηθοδέσµους, σύµφωνα µε όσα επιτάσσει η 

«υγιεινή του σώµατος».212  

Η στάση της απέναντι στη µόδα χαρακτηρίζεται από έναν πραγµατισµό και από 

µία διάθεση επιφυλακτικής αποδοχής της για λόγους κοινωνικής αναγκαιότητας· όπως 

συµβουλεύει τις αναγνώστριες της, είναι λάθος να αλλάζουν συχνά το στυλ χτενίσµατός 

τους, αλλά θα πρέπει, αφού διαλέξουν «δια παντός» την κόµµωση που τους ταιριάζει 

καλύτερα, να την τροποποιούν «επιπολαίως κατά τας απαιτήσεις του συρµού, ίνα µη 

αποτελείται παράδοξον εξαίρεσιν».213 Σε έναν (γυναικείο) κόσµο που έχει µάθει να 

αναγνωρίζει στη µόδα τα σηµάδια του µοντέρνου πνεύµατος και του εξευρωπαϊσµού, θα 

                                                 
210 Αποδίδουµε στην εφηµερίδα της Παρρέν ένα προσδιορισµό, που δεν τον διεκδίκησε ποτέ η ίδια για 

το έντυπο ή τη συλλογικότητά της κατά τον 19ο αιώνα. Μόλις στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ου 
αιώνα, θα γίνουν οι πρώτες απόπειρες να υιοθετηθεί ο όρος από τις πρωτεργάτριες της ανακίνησης του 
«γυναικείου ζητήµατος» της εποχής. Για µια ιστοριογραφική περιδιάβαση της διαδροµής του όρου 
«φεµινισµός» κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, βλέπε στο Αγγέλικα Ψαρρά, «Μητέρα ή πολίτις; 
ελληνικές εκδοχές της γυναικείας χειραφέτησης (1870-1920)», Το Φύλο των ∆ικαιωµάτων. Εξουσία, 
γυναίκες και ιδιότητα του πολίτη, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ∆ιοτίµα, Νεφέλη, Αθήνα 
1999, σ. 90-107 και ιδιαίτερα σ. 91-92. 

211 Φιλόκαλος, «Έν πρακτικώτατον ζήτηµα», Εφηµερίς των Κυριών, 31.10.1893, σ. 3-4. 
212 Φιλόκαλος, «Γυναικείος Κόσµος», Εφηµερίς των Κυριών, 3.10.1893, σ. 6-7. 
213 Φιλόκαλος, «Έν πρακτικώτατον ζήτηµα», ό.π., σ. 4 
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ήταν µάλλον ασυγχώρητη οπισθοδροµικότητα να βγάζει κάποια τον εαυτό της 

εθελουσίως ‘εκτός γραµµής’.214  

Η πιο καθοριστική όµως συµβολή της αρθρογράφου της «Εφηµερίδας των 

Κυριών» στη διαµόρφωση µιας συνεκτικής (καλ)αισθητικής θεωρίας του καλλωπισµού 

είναι η προσπάθεια της να αποσυσχετίσει µε ξεκάθαρο τρόπο τις κόσµιες και ευπρεπείς 

φροντίδες της γυναικείας εµφάνισης, που σέβονται το «ωραίον έργον του 

∆ηµιουργού»,215 από δύο ακραία, πολωµένα στην αντίθεση τους φαινόµενα: πρώτον, 

από τον φιλάρεσκο στολισµό του σώµατος, που µόνο στην ώριµη ηλικία είναι 

δικαιολογηµένος και καθόλου στη «νεότητα»216 και, δεύτερον, από την γυναικεία 

παραίτηση, λόγω σεµνοτυφίας ή αφέλειας, από κάθε σωµατική περιποίηση - µια 

κατάσταση που κάνει τη γυναίκα ατηµέλητη, «γεροντότερη, άχαρη, άνευ γοητείας».217 

Θα πρέπει να σηµειωθεί η προσεκτική επιλογή των όρων που χρησιµοποιεί η Φιλόκαλος, 

ώστε να καταφέρει να αναδείξει µε πλήρη σαφήνεια τις διαχωριστικές γραµµές της: όταν 

αναφέρεται στις ήπιες και µετρηµένες φροντίδες της έκθεσης του γυναικείου σώµατος, 

κάνει χρήση του εντελώς αθώου και υπεράνω πάσης υποψίας ρήµατος «ευπρεπίζοµαι», 

ενώ λέξεις οι οποίες εν µέρει ή και εξ ολοκλήρου παραπέµπουν σε ανήθικες ή 

αντικοινωνικές πρακτικές, όπως «στολισµός», «πολυτέλεια», «φιλαρέσκεια», 

εµφανίζονται µόνο όποτε θέλει η συνεργάτρια της Παρρέν να στιγµατίσει κάποια 

κατάσταση. 

Συνοψίζοντας µε την Φιλόκαλο, καθώς πιστεύουµε πως οι θέσεις που 

εκφράζονται σ’ αυτά τα δύο άρθρα συµπυκνώνουν άτυπα, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, 

                                                 
214 Μια ‘προσγειωµένη’ τοποθέτηση απέναντι στο φαινόµενο της µόδας, που πλησιάζει αρκετά αυτή 

της «Φιλοκάλου», θα βρούµε σε ένα άρθρο της «Παρισινής». Σ’ αυτό παρουσιάζονται αρχικά µε 
σχολαστική ακρίβεια όλοι οι ‘συρµοί’ στην ενδυµασία και στα χτενίσµατα και γίνεται λόγος για γυναίκες 
που ξοδεύουν «µυθώδη ποσά» για αγορά καπέλων και φορεµάτων για να δώσουν µια «σειρά επιδεικτικών 
παραστάσεων, κατά τας οποίας αµιλλώνται και συναγωνίζονται» για τα πρωτεία. Είναι αυτές που «δίδουν 
τον τόνον της µόδας, τον οποίον αι άλλαι αι λογικώτεραι εξελέγχουν, καθορίζουν και κανονίζουν 
σύµφωνα µε την καλαισθησία των και µε τα µέσα τα οποία διαθέτουν», (Παρισινή, «Γυναικείοι Συρµοί», 
Εφηµερίς των Κυριών, 11.11.1907, σ. 7-8). Η µόδα λοιπόν την οποία υπηρετεί και εκθειάζει η 
αρθρογράφος, είναι αυτή η εκλογικευµένη και προσαρµοσµένη στις ανάγκες των πολλών µορφή του 
ενδυµατολογικού γούστου και όχι η µεγαλοαστική ή αριστοκρατική οµόλογη της.  

215 Φιλόκαλος, «Γυναικείος Κόσµος», ό.π., σ. 7 
216 Η Φιλόκαλος ερµηνεύει και συνάµα δικαιολογεί γιατί υπάρχει - και πρέπει να υπάρχει - αυτή η 

ηλικιακή διάκριση στις καλλωπιστικές διακρίσεις των γυναικών. Κατά την άποψη της, ο «πλούτος στην 
περιβολή» έχει λόγο ύπαρξης µόνο στην ώριµη ηλικία, γιατί αντισταθµίζει το «φτωχό σε σφρίγος και 
κάλλος γυναικείο σώµα». Έτσι, όσο µεγαλώνει η γυναίκα, αλλά βρίσκεται ακόµη στην ακµή της, 
καταφεύγει στα «τρίχαπτα», στις «ταινίες» και στα άνθη και µε τις πρώτες λευκές τρίχες θα προστρέξει 
στα πλούσια και βαριά υφάσµατα και στα πολύτιµα κοσµήµατα. Στην πρώτη της νιότη, όµως η φυσική 
οµορφιά της βρίσκεται σε πλήρη άνθιση και έτσι ο καλλωπισµός είναι περιττός, (Φιλόκαλος, «Έν 
πρακτικώτατον ζήτηµα», ό.π., σ. 3-4). 

217 Στο ίδιο. 
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την εγγύτερη στο πνεύµα της εφηµερίδας θεώρηση των σχετικών ζητηµάτων, θα λέγαµε 

πως υπάρχει ένα επιφυλακτικό και κάτω από προϋποθέσεις άνοιγµα στον κόσµο της 

µόδας, ενώ εκδηλώνεται έντονα η πρόθεση να παραµείνουν οι νεότερες ηλικίες µακριά 

από την κοσµητική και τον ‘φορτωµένο’ καλλωπισµό.218 Όσον αφορά τις µεγαλύτερες 

ηλικίες, γίνεται προσπάθεια να αποδοθεί το νόηµα των καλλωπιστικών τους πρακτικών 

σε κάτι εξωτερικό ως προς τις ίδιες, για να µην κηλιδωθεί αυτό το νόηµα από το άγος της 

φιλαρέσκειας· στην προκειµένη περίπτωση, οι ‘στολισµοί’ παρουσιάζονται ως 

απαραίτητο καθήκον ‘για χάρη των άλλων’- προς δόξα του ονόµατος του συζύγου και 

χάριν της δηµόσιας επικύρωσης του οικογενειακού γοήτρου.219 

Ωστόσο, η κλασική και συντηρητική στον πυρήνα της αντίληψη για τον 

καλλωπισµό, σαν αναγκαίου δηλαδή αντισταθµίσµατος της απώλειας της φρεσκάδας και 

των ζωηρών χρωµάτων της νιότης, µένει πολύ πίσω από τις εξελίξεις της εποχής και 

ξεπερνιέται από τις πρακτικές των γυναικών που δε θεωρούν επαρκή την οµορφιά που 

τους χάρισε η φύση, αν δεν καταφύγουν στην τέχνη του καλλωπισµού και της 

κοσµητικής, ούτε και πιστεύουν πως τα νιάτα είναι η πανάκεια που θα διορθώσει τις 

κάθε είδους ατέλειες της µορφής τους. Ακόµη, αυτό το ιδεώδες ‘προδίδεται’, άλλοτε 

συστηµατικά και άλλοτε ανεπίγνωστα, από τις στήλες της εφηµερίδας, όταν εκτίθεται 

κάθε καινούρια τάση της µόδας και βλέπει το φως της δηµοσιότητας κάθε είδους 

συµβουλή ή πληροφορία για τη βελτίωση της όψης του προσώπου. 

Αν όµως η καλαισθησία είναι η πρώτιστη διακριτική αρετή του/της αστού, όπως 

δεχτήκαµε, και η επιδίωξη της διάκρισης εγχαράσσεται µε αντικειµενικό τρόπο σ’ 

αυτόν/αυτήν, χωρίς καν να υπάρξει κάποια πρόθεση για διάκριση από τον ίδιο/ίδια, 

σύµφωνα µε τον Μπουρντιέ,220 τότε πώς εξηγούνται κάποια φαινόµενα στις 

καλαισθητικές θεωρήσεις που αναλύσαµε, όπως η δυσκαµψία απέναντι στη µόδα ή οι 

δυσκολίες να παρακολουθήσουν και να αφοµοιώσουν τις πιο σύγχρονες τάσεις στο χώρο 

του καλλωπισµού, ή ο φόβος για τη φιλαρέσκεια που ξεπροβάλλει από παντού, αλλά και 

για τις ‘υπερβολικές’ σωµατικές φροντίδες που διαρκώς ενοχοποιούνται; Και πώς θα 

µπορούσαµε να ερµηνεύσουµε κάποιες καλαισθητικές συµβουλές, όπως όταν πρόκειται 
                                                 

218
Την ίδια πρόθεση συναντάµε και σε άλλο άρθρο της Εφηµερίδας των Κυριών µε τον χαρακτηριστικό 

τίτλο «Κοσµητικά δια νεάνιδας», όπου προτείνεται η «φαιδρότης», ως «υγρόν προς εξάλειψιν των 
ρυτίδων», η «αλήθεια», ως «λεπτή βαφή των χειλέων», κ.ό.κ., («Κοσµητικά διά νεάνιδας», Εφηµερίς των 
Κυριών, 26. 03.1905, σ. 7). 

219 «Η γυναίκα…. δεν υπήρχε παρά µόνο για τους άλλους και µέσω των άλλων», (Ελένη Βαρίκα, Η 
εξέγερση των Κυριών, ό.π., σ. 150). 

220 Την εγχάραξη αυτή την αναλαµβάνει µια «αστική διαπαιδαγώγηση». Κατά τα άλλα, οι αστοί δεν 
έχουν παρά να εµπιστευτούν τη δική τους «αίσθηση διάκρισης», (Pierre Bourdieu, Η διάκριση, ό.π., σ. 
291). 
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για την επιδιόρθωση των παλιών φορεµάτων; Πώς µπορεί να υποστηρίξει µία τέτοια 

πρακτική τη διακριτική σήµανση των αστών; Μπορούµε να τα αποδώσουµε όλα αυτά 

στις ατέλειες της ‘αστικής διαπαιδαγώγησης’ σε ζητήµατα γούστου, σε κάποια λάθη στη 

«νόηση» ή σε µια ελλειµµατική «ευαισθησία» των αστών της εποχής;  

Γνώµη µας είναι πως το πρόγραµµα της καλαισθητικής αγωγής της εφηµερίδας 

της Παρρέν, που αφορά όλα όσα σχετίζονται µε την κοσµητική, τον εν γένει καλλωπισµό 

και τη µόδα, είναι µια αναγκαστικά αντιφατική σύνθεση του ταξικού γούστου 

διαφορετικών στρωµάτων της αστικής και της µικροαστικής τάξης. Μία σύνθεση, η 

οποία χρωµατίζεται από τον τρόπο που αντιλαµβάνονται την κοινωνική πραγµατικότητα 

οι καλλιεργηµένες γυναίκες ανώτερης µόρφωσης, που ανήκουν σε ό,τι είθισται να 

αποκαλείται «µεσαία αστική τάξη» και (η οποία) φιλτράρεται από τις ισχυρές ηθικές 

αναστολές και απαγορεύσεις που διέπουν το φύλο τους κατά την εποχή αυτή. Μόνο έτσι 

µπορεί να γίνει κατανοητό το πώς γίνεται να συνυπάρχουν οι διαφηµίσεις φηµισµένων 

µυροπωλείων και ακριβών καλλυντικών, όπως και οι σχολαστικές αναφορές στις 

τελευταίες προτάσεις της µόδας, µαζί µε ‘ιδεαλιστικές’ συµβουλές για τα κοσµητικά των 

νεανίδων και τις παροτρύνσεις για απλότητα και αποφυγή της µεγάλης δαπάνης στο 

ντύσιµο των γυναικών.221  

Εν τέλει, η προαναφερθείσα σύνθεση αποτελεί µία ειδική επί της έκθεσης του 

σώµατος µορφή έµφυλης αστικής ιδεολογίας, η οποία θα αποπειραθεί να ενοποιήσει- 

έστω και αντιφατικά- τις διαφορετικές εµπειρίες σωµατοποίησης του συνόλου των 

γυναικών των αστών και όσων βρίσκονται στις παρυφές της τάξης τους, να τις 

κανονικοποιήσει σε ένα ρυθµιστικό πρότυπο ‘καλαισθητικής’ δράσης και να πείσει τους 

πάντες για την εγγενή αξία αυτού. 

   

 

«Και όµως τι είναι κάλλος; Τι ασχηµία;»222 

 Αν η µόδα και ο καλλωπισµός έντυναν, στόλιζαν και εξωράιζαν το σώµα 

εισάγοντας το στα µυστηριώδη θεάµατα της εµπορευµατικής κουλτούρας, η κατηγορία 

                                                 
221 Οι Α. Μπακαλάκη - Ε. Ελεγµίτου χαρακτηρίζουν ως «ανακολουθία» την πολιτική της Παρρέν, από 

τη µία να δηµοσιεύει ύλη σχετικά µε τη µόδα και τον καλλωπισµό και, από την άλλη να στηλιτεύει την 
πολυτέλεια. Τη στάση της δε αυτή, όπως είπαµε, την αποδίδουν στην πίεση των αναγνωστριών που ζητούν 
πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές µόδες, (Αλεξάνδρα Μπακαλάκη - Ελένη Ελεγµίτου, Η Εκπαίδευση ‘εις τα 
του Οίκου’ , ό.π., σ. 53-54). 

222 Ειρήνη Λαχανά, «Σελίδες εκ του Ηµερολογίου µιας ασχήµου Νεανίδος», στο Κωνσταντίνος Σκόκος, 
Ετήσιον Ηµερολόγιον. Χρονογραφικόν, Φιλολογικόν, Γελοιογραφικόν. 1889, Αθήνα 1889, σ. 67-73. ∆εν 
αποκλείεται καθόλου το συγκεκριµένο ηµερολόγιο να είναι ‘επινοηµένο’ από τον ίδιο τον Σκόκο.  
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της οµορφιάς έχει µια σχετικά αυτόνοµη υπόσταση και δε θα πρέπει να συγχέεται µαζί 

τους. Θα πρέπει να τη δούµε σαν το ιδεώδες εκείνο και το αξιακό πρότυπο προς το οποίο 

τείνει να συµµορφωθεί το τέχνηµα, διορθώνοντας, αλλάζοντας, συµπληρώνοντας ή 

αναπληρώνοντας ό,τι δε φαινόταν να προσεγγίζει τον κανόνα του ωραίου. Είναι δύσκολο 

ακόµη να µιλήσει κανείς για ένα αντικειµενικά καθορισµένο και συνολικά ισχύον 

πρότυπο οµορφιάς και ακόµη πιο δύσκολο να παρακουλουθήσει κανείς τις µεταβολές 

που επιφέρει ο χρόνος στις αντιλήψεις για τα κριτήρια της οµορφιάς.223 

Στην τραυµατική διαπίστωση, που αποτελεί και το παράπονο της «ασχήµου 

νεάνιδος» του τέλος του 19ου αιώνα, για το πόσο ανεπαίσθητα και περίπου αυθαίρετα 

είναι τα όρια που χωρίζουν το «κάλλος» από την «ασχήµια», µπορεί να κατανοήσει 

κανείς τόσο το βαθµό δυσκολίας του εγχειρήµατος του ορισµού της γυναικείας 

οµορφιάς, όσο και να διακρίνει ποια ήταν αυτά τα κριτήρια, που την ίδια την έχουν 

καταδικάσει να κατηγοριοποιηθεί ως άσχηµη. «Το µοιραίον τούτο αποτέλεσµα, το 

κάλλος ή η δυσµορφία» παράγεται από «µια κάποια διαφορά» στο «σχηµατισµό των 

οφθαλµών», από τις λίγο διαφορετικότερες διαστάσεις «των χαρακτήρων του 

προσώπου», από αυτές που απαιτούν οι σωστές αναλογίες, από το ελάχιστα περισσότερο 

πάχος ή λεπτότητα της µύτης, από το κάπως σκουρότερο η ανοιχτότερο χρώµα της 

επιδερµίδας.224  

Παρατηρούµε πως η οµορφιά εδράζεται, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, 

κυρίως στο πρόσωπο, και σε µικρότερο βαθµό στην επιδερµίδα. Αυτό δε που µορφοποιεί 

την ιδέα της οµορφιάς είναι η συµµετρία, δηλαδή οι αρµόζουσες αναλογίες στα 

χαρακτηριστικά του προσώπου και στις αποστάσεις µεταξύ αυτών, όπως και οι «διαυγείς 

χρωµατισµοί» της επιφάνειας του δέρµατος. Τα ίδια µοτίβα επανέρχονται µε τη µία ή 

την άλλη µορφή, πανοµοιότυπα ή ελαφρά παραλλαγµένα, σχεδόν σε όλους τους λόγους 

που συναντήσαµε για το ‘κάλλος’ του προσώπου και του σώµατος. Η θεώρηση της 

οµορφιάς σαν συµµετρίας στη δοµή του προσώπου και αναλογίας των µερών του 

προέρχεται από τον Αριστοτέλη225 και αυτό το κλασικό ιδεώδες φαίνεται να εµποτίζει σε 

βάθος την αστική αντίληψη περί της γυναικείας καλλονής. Η οµορφιά εδώ είναι 

αντικειµενική, προσδιορισµένη µε σαφήνεια, ένα ζήτηµα σχεδόν ‘γεωµετρικής’ τάξης.  

                                                 
223 Κάθε άνθρωπος ορίζει διαφορετικά την οµορφιά. ∆ιαφοροποιήσεις στα κριτήρια υπάρχουν και 

ανάλογα µε την ηλικία, (Antony Synnott, “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, Part 2”, ό.π., σ. 67-
68). Εννοείται, πως από το άπειρο πλήθος των σχετικών αποτιµήσεων, θα επιχειρήσουµε να αναδείξουµε 
ορισµένες κοινές συνισταµένες στις νοοτροπίες, όπως εκφράζονται µέσα από τους λόγους για τη γυναικεία 
οµορφιά. 

224«Σελίδες εκ του Ηµερολογίου µιας ασχήµου Νεανίδος», ό.π., σ. 69. 
225 Antony Synnott, “Truth and Goodness, Mirrors and Masks, Part I”, ό.π., σ. 614. 
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Η ασάφεια ωστόσο και ο υποκειµενισµός παρεισφρέουν και σ’ αυτή την 

περίπτωση, καθώς σχεδόν ποτέ δεν δίνονται πιο λεπτοµερείς εξηγήσεις για το πώς 

εννοούν τη συµµετρία και ποιες είναι οι ακριβείς αναλογίες που σχηµατίζουν ένα 

όµορφο πρόσωπο. Έτσι, ο γιατρός Φιλαρετόπουλος στη διάλεξη του για την «υγιεινή της 

καλλονής» επαναλαµβάνει µάλλον αυτοµατικά, αυτό που κατέληξε να είναι ένας 

ρητορικός τόπος για τη θεώρηση της οµορφιάς, δηλαδή την «αρµονίαν των 

χαρακτηριστικών», η οποία αποτελεί «την καθαυτό την πραγµατικήν καλλονήν».226 Η 

ήδη αδιευκρίνιστη αυτή φράση, γίνεται σχεδόν αινιγµατική µε την προσθήκη του ότι οι 

γυναίκες πρέπει πάντοτε «να επιδιώκουν» αυτή την αρµονία ενάντια σε κάθε τέχνηµα.227 

Αν ο ένας νοηµατικός άξονας για την οµορφιά περιστρέφεται γύρω από τη 

συµµετρική συσχέτιση των µερών µεταξύ τους και µε το όλο του προσώπου,228 ο άλλος 

θα συνδεθεί µε τη «χροιά του προσώπου»229 και τα «θαλερά χρώµατα» της 

επιδερµίδας.230 Παράλληλα µε τη λεπτότητα και την απαλότητα του δέρµατος, την 

«ανθηρά» και λεία επιδερµίδα, ένας νέο στοιχείο για τον καθορισµό της οµορφιάς 

αρχίζει να υπερεκτιµάται: το «εύχρουν κάλλος».231 Τόσο οι υγιεινιστές γιατροί, όσο και 

οι ειδικοί της οµορφιάς, οµόφωνα αποφθέγγονται για τη συµπερίληψη αυτού του 

στοιχείου στις επιθυµητές ιδιότητες που πρέπει να έχει η «ωραιότητα της γυναικός». Για 

τη βαρόνη Staffe, το τέλειο χρώµα του προσώπου είναι το «υπορροδίζων». Αντιτίθεται 

δε και στα πολύ ζωηρά χρώµατα της επιδερµίδας, όσο και στο «ωχρόν, εις υπερβολήν 

λευκόν, χλωµόν», γιατί αυτά δεν είναι επιθυµητά από την άποψη της υγείας.232 Την 

«δροσερότητα», την «εύχροιαν» και το «εύγραµµον» της µορφής προβάλλει και ο 

«Ιατρός του ηµερολογίου» στα 1904,233 ενώ την απόκτηση «ροδοκόκκινου» προσώπου 

                                                 
226 Γ. Φιλαρετόπουλος, «Υγιεινή της Καλλονής», στο Άννα Σερούιου, Ετήσιον Οικογενειακόν 

Ηµερολόγιον Εικονογραφηµένον 1901, Αθήνα 1900, σ. 152. 
227 Στο ίδιο, σ. 152. 
228 Ο Synnott θεωρεί πως από το «απόλυτο» της αντικειµενικά καθορισµένης οµορφιάς που αποτελεί 

και το «ολιστικό» παράδειγµα της µεσαιωνικής σκέψης, θα περάσουµε στο «παρτικουλαριστικό» 
(µερικευµένο) παράδειγµα µε την ανάπτυξη της επιστήµης και του αναγωγισµού, όπου η οµορφιά 
εξειδικεύεται στα µέρη του προσώπου. Με την έλευση του σχετικισµού, η µία, ‘απόλυτη’ οµορφιά θα 
αντικατασταθεί µε µια πολλαπλότητα τύπων οµορφιάς, (Anthony Synnott, “Truth and Goodness, Mirrors 
and Masks, Part 2”, ό.π., σ. 70-71).  

229 Γυναικεία Στήλη: Ωραίαι ή άσχηµαι κατ’ αρέσκειαν», Αργύριος ∆ρακόπουλος, Αιγυπτιακόν 
Ηµερολόγιον του έτους 1909 µετ’ εικόνων, Αλεξάνδρεια 1909, σ. 273. 

230 Φιλόκαλος, «Έν πρακτικώτατον ζήτηµα», Εφηµερίς των Κυριών, ό.π., σ. 3-4. 
231«Υγιεινή της Καλλονής» (κατά την βαρωνίδα Staffe), στο Ι.Α. Βρετός, Ηµερολόγιον 

Εγκυκλοπαιδικόν του 1903, Κολλάρος Ιωάννης, Αθήνα 1902, σ. 315). 
232 Στο ίδιο, σ. 317. 
233 «Ιατρός του ηµερολογίου», «Υγιεινή της Καλλονής. Κατά της πιτυριάσεως», στο Κωνσταντίνος Φ. 

Σκόκος, Εθνικόν Ηµερολόγιον 1904, Αθήνα 1904, σ. 319. 
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στο «Θεραπευτήριο» του υπόσχεται και ο γιατρός Χ. Πραπόπουλος.234 Η δερµατολόγος 

Μαρία Μανέν υποστηρίζει πως στην καλύτερη του κατάσταση το δέρµα είναι απαλό, 

διαφανές και φέρει τα χρώµατα των κρίνων και των ρόδων.235  

Είναι φανερό πως µία κοινή και µάλλον καινοφανής κοίτη ιδεών, αντιλήψεων και 

αισθητικών αναζητήσεων τροφοδοτεί και τα δύο µεγάλα ‘παραδείγµατα’, τα οποία 

συνδιαµόρφωσαν σε µεγάλο βαθµό το πεδίο του σύγχρονου καλλωπισµού - δηλαδή αυτά 

των ειδικών της οµορφιάς και των εκπροσώπων της υγιεινής και του επιστηµονικού 

λόγου που εκφέρεται για το ανθρώπινο σώµα. Η κοινή αυτή δεξαµενή αισθητικών 

παραδοχών προφανώς επικοινωνεί και αφοµοιώνει στοιχεία από τα λαϊκά πρότυπα για το 

όµορφο γυναικείο πρόσωπο. Πιστεύουµε ακόµη πως µπορούµε να την εντάξουµε σε 

έναν ευρύτερο ‘πολιτισµικό’ σχηµατισµό που ξεπερνά τη στενή διάσταση των περί 

καλλονής θεωρήσεων και των υγιεινιστικών λόγων· η διαπίστωση της ύπαρξης της 

χρωµατικής πανδαισίας και η συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζουν τα χρώµατα στη 

σκηνοθεσία της µοντέρνας ζωής, όπως παρακολουθήσαµε και στις οπτικές εξαπατήσεις 

που επιφέρουν οι κατάλληλοι χρωµατικοί συνδυασµοί της ενδυµασίας, είναι ένα γεγονός 

της νεωτερικότητας και ως τέτοιο πρέπει να συλληφθεί για να κατανοηθεί στην 

πληρότητά του. 

Σε κάθε περίπτωση, τα παλιά πρότυπα οµορφιάς και οι ηθικές αξιολογήσεις που 

συνδέονταν µαζί τους, δέχονται µια σφοδρή επίθεση από τους επίσηµους λόγους. 

Ταυτόχρονα µε την απώλεια της αποκλειστικότητας του ενδιαφέροντος των εκτιµητών 

του κάλλους στη µορφολογία του προσώπου, νέες, ‘άυλες’, αφηρηµένες και ξεκάθαρα 

υποκειµενικές ιδιότητες, όπως η χάρη, η εκφραστικότητα και η γοητεία,236 αρχίζουν να 

αποδίδονται στην οµορφιά και φαίνεται να αιχµαλωτίζουν την όραση, αλλά και την 

κρίση των ατόµων. Εν µέρει εξαιτίας της επίδρασης της υγιεινής στην αντιµετώπιση του 

γυναικείου σώµατος, και εν µέρει λόγω της επιρροής της µόδας και των νέων 

αισθητικών αντιλήψεων που επιχειρούν να αναµορφώσουν τη σιλουέτα αυτού,237 η 

                                                 
234 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 6.10.1902. 
235 Μαρία Μανέν, «Το κάλλος και το δέρµα», Εφηµερίς των Κυριών, 29.1.1895, σ. 8. 
236 Η D’ Orghamps αναφέρεται στη χάρη, τη δροσερότητα και την ωραιότητα της φυσιογνωµίας. 

Προτείνει δε αλοιφές και «σµήγµατα» που καθιστούν «εκφραστικότερα την φυσιογνωµιών και 
ευγλωττότερον το βλέµµα» (Βαρώνη D’ Orghamps, «Τα µυστικά της γυναικός», εφ. Σκριπ, 20.1.1909). 
Για «έκφραση που θέλγει» κάνει λόγο η Μανέν (Μαρία Μανέν, «Το κάλλος και το δέρµα», ό.π.). Ο 
Φιλαρετόπουλος τονίζει το «χάριεν εξωτερικόν σχήµα του σώµατος», (Γ. Φιλαρετόπουλος, «Υγιεινή της 
Καλλονής», στο Άννα Σερούιου, Ετήσιον Οικογενειακόν Ηµερολόγιον Εικονογραφηµένον 1901, Αθήνα 
1900, σ. 152). 

237 Ένα παράδειγµα του τρόπου που η µόδα επηρεάζεται από τις νέες αντιλήψεις και µε τη σειρά της 
επιδρά στη ‘διόρθωση’ των σωµατικών δεδοµένων των γυναικών και στον τρόπο που βίωναν το ίδιο τους 
το σώµα, µας δίνεται από τις γυναικείες µόδες της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα· όπως µας πληροφορεί 
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έννοια της οµορφιάς αφορά πια µια πιο συνολική σωµατική εικόνα238 και µ’ αυτόν τον 

τρόπο γίνεται πιο σύνθετη, απαιτητική και προβληµατική, συγχρόνως όµως αποβάλλει 

την αυστηρή ακινησία της πρόσδεσης της στο µοντέλο του θεού-∆ηµιουργού της και τον 

ύστατο επικαθορισµό της ως δώρου της φύσης.239  

Ανεξάρτητα από τις κάποτε αποκλίνουσες προθέσεις των θιασωτών των νέων 

θεωρήσεων για τα ενδεδειγµένα πρότυπα σωµατοποίησης των γυναικών, το ζήτηµα της 

«γυναικείας καλλονής»  θα αρχίσει, ήδη από τα µέσα του αιώνα, να γίνεται αντικείµενο 

σοβαρού σχολιασµού και µελέτης από τα ανώτερα στρώµατα της ελληνικής 

κοινωνίας.240 Η ίδια η οµορφιά έτεινε  να εµφανίζεται µε πιο ‘γήινα’ χρώµατα, 

αποδεικνύοντας πως βαθµιαία µεταµορφώνεται σ’ ένα ρεαλιστικό, προσεγγίσιµο και 

επιτεύξιµο στόχο που αφορούσε όλες τις γυναίκες. Έτσι, από το πρότυπο του Θεού/ 

Φύσης που δηµιουργεί την οµορφιά και την χαρίζει σε ορισµένες εκλεκτές, θα 

περάσουµε στο πρότυπο της γυναίκας που ποιεί την οµορφιά της, ‘κατασκευάζοντας’ το 

σώµα της και την εικόνα αυτού του σώµατος µε τις κοσµητικές και καλλωπιστικές 

«τεχνολογίες του φύλου». Στο εξής, αυτή η ολική, περισσότερο ‘µαζική’ ή 

‘εκδηµοκρατισµένη’ οµορφιά,241 που δεν περιορίζεται στα συνήθως λειψά και 

στενόκαρδα δώρα της φύσης, θα φανερωθεί όχι µόνο σαν καθήκον των γυναικών, όπως 

συνέβαινε στη βικτοριανή εποχή,242 αλλά και σαν αναµφισβήτητο δικαίωµα τους.243 

Όταν στα 1907 η Καλλιρρόη Παρρέν θα συµφωνήσει µε την δυσµενή κρίση του 

Τσοκόπουλου στο ζήτηµα του πόσο λίγο όµορφες είναι οι νεαρές «Ατθίδες», µπορούµε 

να πούµε πως επισφραγίζονται οι εξελίξεις τουλάχιστον δύο δεκαετιών στα πρότυπα 

                                                                                                                                                 

η «Παρισινή», ο νέος συρµός, που είναι «εκ των ωραιοτέρων δια την αισθητικήν του γραφικότηταν και 
χάριν», απαιτεί µία «κολλητή εις το σώµα φούστα» και, όπως σχολιάζει η ίδια, πρόκειται για µία µόδα που 
ακολουθεί τη «σωµατική γραµµή». Θα προσθέταµε δε πως η µόδα αυτή, όπως είναι φυσικό, ασκεί πιέσεις 
στις γυναίκες για ένα λεπτότερο σωµατικό τύπο, για µια πιο ‘ανάλαφρη’ σωµατική δοµή, («Παρισινή», 
«Γυναικείοι Συρµοί», Εφηµερίς των Κυριών, 11.11.1907, σ. 7-8). Κατά τον Βιγκαρέλο, υπάρχει µια 
αλλαγή στη σωµατική αισθητική στα τέλη του αιώνα, καθώς η σιλουέτα γίνεται πιο λεπτή και οι γραµµές 
της περισσότερο «ανατοµικές», (George Vigarello, Η ιστορία της οµορφιάς, ό.π., σ. 177). 

238 «…ολόκληρο το σώµα συµµετέχει στο εξής στην οµορφιά», (στο ίδιο, σ. 185).  
239 Η ιδέα πως η οµορφιά είναι δώρο του θεού έλκει την καταγωγή της από τον Αριστοτέλη, (Anthony 

Synnott, “Truth and goodness, mirrors and masks, Part 1”, ό.π., σ. 613). 
240 Στην εµπορικά ακµάζουσα πελοποννησιακή πρωτεύουσα, την Πάτρα, µεταφράζεται από τα γαλλικά 

και εκδίδεται από έναν τοπικό εκδοτικό οίκο το 1858 ένα εγχειρίδιο για θέµατα οµορφιάς µε τίτλο «Τα 
απόκρυφα της ωραιότητας». Το ίδιο βιβλίο επανεκδίδεται δύο χρόνια αργότερα, (Νίκος Μπακουνάκης, 
Πάτρα. Μια ελληνική πρωτεύουσα στον 19ο αιώνα, 1828-1860, Καστανιώτης, Αθήνα 1988, σ. 110).  

241 Ο Βιγκαρέλο τοποθετεί στα µέσα του 19ου αιώνα αυτό το «δηµοκρατικό» κάλεσµα για τη 
µεταµόρφωση του εαυτού, (George Vigarello, Η ιστορία της οµορφιάς, ό.π., σ. 158). Κατ’ αυτόν, ένα 
κεντρικό χαρακτηριστικό της νεωτερικότητας είναι «ο καθένας να ‘επινοεί’ τον εαυτό του», (στο ίδιο, σ. 
160).  

242 Anthony Synnott, “Truth and goodness, mirrors and masks, Part 1”, ό.π., σ. 631. 
243 Η διάδοση του τεχνήµατος κατά το 19ο αιώνα επιφέρει και τη δηµιουργία ενός δικαιώµατος· αυτό 

του καθενός στην οµορφιά, (George Vigarello, Η ιστορία της οµορφιάς, ό.π., σ. 154). 
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σωµατοποίησης, όπως και στις αντιλήψεις για τη γυναικεία οµορφιά. Ταυτόχρονα µας 

προσφέρεται µια επιπρόσθετη επιβεβαίωση µιας κυρίαρχης στους λόγους της εποχής 

κοινότητας ιδεών υγιεινιστικής προέλευσης, όπου και τονίζεται ο άρρηκτος δεσµός της 

υγείας µε την οµορφιά, όπως θα δούµε αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο µας. Ο 

Τσοκόπουλος λοιπόν, παρακολουθώντας να περνάνε από µπροστά του τουλάχιστον 50 

κορίτσια 14-16 χρονών, παρατηρεί πως δεν υπάρχει ούτε µία όµορφη. Η Παρρέν 

ερµηνεύει αυτήν την ‘ασχήµια’ µε το επιχείρηµα πως «ήσαν χλωµές, µε µάτια σβυσµένα, 

µε σώµατα ασθενικά». Κατά τη γνώµη της όλα αυτά οφείλονταν στο βαρυφορτωµένο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα που τις προετοιµάζει για να γίνουν οι αυριανές «αναιµικές» και 

«χλωρωτικές» γυναίκες.244 Μεταρρυθµιστές της γυναικείας εκπαίδευσης και του κύκλου 

των δηµοτικιστών βρίσκονται σε συµφωνία µε την κυριότερη εκπρόσωπο του πρώτου 

κύµατος του ελληνικού φεµινισµού για την αποποίηση ενός παλιότερου προτύπου 

οµορφιάς που δε διακρίνεται για τα ζωηρά χρώµατα της υγείας. ∆εν ενδιαφέρονται 

βέβαια για το καθαυτό περιεχόµενο της οµορφιάς, αλλά για τον κίνδυνο που αποτελεί 

για το έθνος και για τη φυλή µια µητέρα που δεν µπορεί να γεννήσει και να αναθρέψει 

υγιή παιδιά. 

Νωρίτερα, όµως και πριν ακόµη επισηµοποιηθεί αυτή η στροφή της Παρρέν προς 

την «πατριωτική µητρότητα», στην ίδια την Εφηµερίδα των Κυριών θα δηµοσιευτούν 

κάποια άρθρα των Γαλλίδων γιατρών Μ. Μανέν και M. Jouvence για τη γυναικεία 

καλλονή. Σ’ αυτά δεν παρουσιάζονται βέβαια και τόσο διαφορετικοί ορισµοί της 

σωµατικής οµορφιάς από αυτούς της Παρρέν, ωστόσο φαίνεται να εισάγουν µία 

καινούρια διάσταση στο ζήτηµα αυτό. Πρόκειται για µια φεµινιστική ανάγνωση της 

«υγιεινής της καλλονής», όπου παρέχονται ‘εκ των έσω’ στις γυναίκες συµβουλές 

καλλωπιστικές και κοσµητικές, που έχουν την έγκριση των αρχών της υγιεινής. Η 

Juvence επιχειρεί να προσδιορίσει τις ιδιότητες του κάλλους ως εξής: το σώµα πρέπει να 

είναι «ελαφρύ» και «εύκαµπτο», τα «σχήµατα» να είναι στρογγυλά και καθόλου 

«γωνιώδη», ενώ όχι λιγότερο σηµαντικά είναι τα «ανθηρά χρώµατα» και η 

«εκφραστικότητα».245 Επιβεβαιώνοντας δε τις νέες ιδεολογικές τάσεις που αναβαθµίζουν 

θεωρητικά το υπόλοιπο σώµα σε σχέση µε το πρόσωπο, εκφράζει το παράπονό της, όταν 

το βλέπει στην πραγµατικότητα τόσο πολύ παραµεληµένο, σε αντίθεση µε το πρόσωπο, 

που γίνεται «αντικείµενο τόσων φροντίδων».246 Η Μανέν, ως δερµατολόγος, επιµένει 

                                                 
244 «Μόνον άσχηµες;», Εφηµερίς των Κυριών, 25.2.1907, σ. 1. 
245 Μαρία Jouvence, «Υγιεινή και Καλλονή της Γυναικός», Εφηµερίς των Κυριών, 3.4.1894, σ. 3-4. 
246 Marie Juvence, «Υγιενή και Καλλονή της γυναικός, Β΄», Εφηµερίς των Κυριών, 10.4.1894, σ. 6-7. 
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περισσότερο στην καθαριότητα του δέρµατος και στην επιµελή τήρηση των όρων της 

υγιεινής περιποίησης του. Κατά τα λεγόµενα της, όταν το δέρµα είναι «σκληρό, 

κίτρινο», τότε ούτε «ωραιότητα» µπορεί να υπάρξει, ούτε «έκφραση που θέλγει», ούτε 

και «κανονικότητα χαρακτηριστικών».247 Τέλος, για να κλείσουµε το κεφάλαιο των 

ορισµών που δίνουν οι συνεργάτριες της Παρρέν για την οµορφιά, ας επισηµάνουµε πως 

για την κατεξοχήν ιδεολογική, θα λέγαµε, υπεύθυνο για τα ζητήµατα καλαισθησίας, την 

«Φιλόκαλο», το κυριότερο γόητρο της γυναίκας βρίσκεται στην «ελευθερία κινήσεων 

της».248  

Τη θεωρητική συνεισφορά του προς την κατεύθυνση της απόκτησης ενός πιο 

ανάλαφρου και περισσότερο κινητικού σώµατος από τις γυναίκες θα καταθέσει και ο 

Φιλαρετόπουλος. Θεωρεί πως η «πολυσαρκία» είναι εχθρός της καλλονής, ενώ η χάρη 

του σώµατος συνδυάζεται µε την ελαφρότητα του.249 Καλεί δε τις κυρίες να αποφεύγουν 

«την πλαδαρότητα των σαρκών», αν θέλουν να διατηρήσουν ένα σωµατικό σχήµα που 

θα διακρίνεται για τη χάρη του.250 Την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας ως µιας 

«παθολογίας» της καλλονής, προσυπογράφει και ο γιατρός Ρόκκος, που αναλαµβάνει να 

την θεραπεύσει στο «Επιστηµονικό Ιατρείο» του, όπως και πολλές άλλες δυσµορφίες και 

ελαττώµατα του προσώπου και του σώµατος, ανάµεσα στα οποία καταχωρείται και η 

«ισχνότητα».251 

∆ε θα πρέπει πάντως να υπερεκτιµήσουµε τις διαστάσεις αυτής της εξέλιξης, 

κάνοντας το λάθος της ανιστορικής ταύτισης των κυρίαρχων σωµατοµετρικών 

δεδοµένων του καιρού µας µε αυτά που επικρατούσαν στις αρχές του 20ου αιώνα. Η 

σύγχρονη κατίσχυση του αδύνατου σώµατος απέχει αρκετά από όσα ίσχυαν εκείνη την 

περίοδο.252 Και πάλι, ο Ρόκκος θα τοποθετηθεί ‘θεωρητικά’ για το ζήτηµα που 

απασχολούσε, όπως φαίνεται, τις γυναίκες της εποχής: δίνοντας µε κάποια επιφύλαξη 

συµβουλές για «κάθε γυναίκα που θέλει να παχυνθεί», δηλώνει πως η «υγεία µας 

συµβιβάζεται µε την ισχνότητα» και πως η υπερβολική «ισχνότητα» είναι πολύ 

                                                 
247 Μαρία Μανέν, «Το κάλλος και το δέρµα», ό.π. 
248 Φιλόκαλος, «Γυναικείος Κόσµος», ό.π.  
249 Γ, Φιλαρετόπουλος, «Υγιεινή της καλλονής», ό.π., σ. 147.  
250 Στο ίδιο, σ. 152. 
251 ∆ιαφήµιση, εφ. Σκριπ, 29.12.1909. 
252 Ο Βιγκαρέλο σηµειώνει, πως παρόλο που οι πρακτικές του αδυνατίσµατος ενσωµατώνονται στο 

καλλωπιστικό σύµπαν από το τέλος του 19ου αιώνα, ενώ αυξάνονται και οι σχετικές διαφηµίσεις, ωστόσο 
απουσιάζουν οι ακριβείς µετρήσεις του σώµατος, οι ατοµικές ζυγαριές αλλά και οι πιεστικές δίαιτες. ∆εν 
τίθεται λοιπόν θέµα συστηµατικού αδυνατίσµατος, αλλά δίνεται µόνο προσοχή στο να µην παχαίνουν. Η 
προτεραιότητά τους ήταν να συµβιβάσουν την «ανατοµική σιλουέτα µε την ενδεδυµένη σιλουέτα» τους. 
(George Vigarello, Η ιστορία της οµορφιάς, ό.π., σ. 196-198).  
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προτιµότερη από την παχυσαρκία.253 Είναι φανερό πως η πλάστιγγα δεν είχε γείρει 

οριστικά υπέρ της λεπτής σιλουέτας και πως τα παλιότερα πρότυπα µιας πληθωρικής και 

γεµάτης καµπύλες οµορφιάς εξακολουθούν όχι µόνο να αντιστέκονται, αλλά πιθανότατα 

να έχουν και πολυπληθείς οπαδούς στις τάξεις των γυναικών.254 

    

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

  253 Σ. Α. Ρόκκος, «Η υγεία µας - Η ισχνότης», εφ. Σκριπ, 31.12.1908, σ. 2. 
254 ∆ύο περίπου δεκαετίες αργότερα, η «Εσµεράλδα», σύµβουλος του περιοδικού «Εβδοµάς» επί των 

καλλωπιστικών ζητηµάτων, γράφει στην τακτική στήλη της: «Με ρωτούν πολλές αναγνώστριες αν είµαι 
κατά της παχυσαρκίας», (Εσµεράλδα, «Γυναικεία Ζωή: Ωραιότης και Υγιεινή», Εβδοµάς, 4.8.1928, σ. 
858). 
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                                                  Κεφάλαιο 3 

Υγιεινή και Καλλωπισµός  

 

 

Η υγιεινή και το πειθαρχηµένο σώµα των αστών. Μία απόπειρα ‘διαλόγου’ µε την 

κοσµητική 

Κάθε απόπειρα να πραγµατευτούµε το σύστηµα των λόγων που διαµορφώνουν 

ενεργά την καλλωπιστική πραγµατικότητα της περιόδου που µας ενδιαφέρει, όπως και η 

συναφής µε αυτό ανάλυση των ιδεολογικών παραµέτρων µε τις οποίες ερµηνεύεται αυτή 

η πραγµατικότητα και νοηµατοδοτούνται οι πρακτικές των υποκειµένων που 

εµπλέκονται στην χρήση ή στην αποφυγή της χρήσης των καλλυντικών βοηθηµάτων, 

είναι αναγκασµένη εξ αρχής - και αυτό ας εκληφθεί τόσο µε την έννοια του χρονικού 

προσδιορισµού όσο και µε αυτή του προαπαιτούµενου της ανάλυσης - σχεδόν εξ 

ανάγκης να σκοντάψει πάνω στην υγιεινή, δηλαδή στις παραδοχές, στις στοχεύσεις και 

στις προτεραιότητες όσων αναλαµβάνουν το καθήκον της συγκρότησης, της 

θεσµοποίησης, της εκλαΐκευσης και της προπαγάνδας των αρχών της. Για να 

δικαιολογήσουµε την επιµονή µας µε την υγιεινή, δεν θα αρκούσε απλώς να 

επικαλεστούµε το γεγονός πως οι υγιεινιστικές πραγµατείες αποτελούν την µακράν πιο 

προσοδοφόρα πηγή πληροφοριών µας σχετικά µε το ‘κοσµητικό’ σύµπαν και τις 

σχετικές µε αυτό νοοτροπίες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή, η επικουρία της 

υγιεινής στην κατονοµασία καλλυντικών υλικών και πρακτικών είναι πολύτιµη, γιατί 

επιτρέπει να έρθουν στην επιφάνεια πολλές όψεις της καλλωπιστικής µέριµνας για το 

σώµα και της διακόσµησης της επιφάνειας του - και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την 

περίοδο από τα µέσα του 19ου ως τη δεκαετία του ’80.255 Από τότε και ύστερα, θα 

αρχίσουν να πληθαίνουν οι σχετικές αναφορές, εξαιτίας πιθανότατα της µεγαλύτερης 

παρουσίας των γυναικών στο δηµόσιο χώρο, της αυξανόµενης σηµασίας που αποκτά η 

καθηµερινή ζωή και των νέων µορφών κοινωνικότητας που διαµορφώνονται.256 

                                                 
255 Mica Nava, «Modernity’s disavowal: women, the city and the department store», στο Pasi Falk, 

Colin Campell (επιµ.), The shopping experience, Sage, Λονδίνο/ Νέο ∆ελχί 1997, σ. 58. Η Nava θεωρεί 
πως οι γυναικείες δραστηριότητες έµειναν αθέατες σε µεγάλο βαθµό και παραµελήθηκαν, καθώς 
αγνοήθηκε η ιδιωτική σφαίρα και τα υποκείµενα που προσδιορίζονται από το σπίτι. 

256 Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των Κυριών, ό.π, σ. 100-102. 
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Εξίσου αποφασιστική για τις υποθέσεις που µας απασχολούν είναι η προσφορά 

της, γιατί η υγιεινή από τη γέννηση της θα (αυτο)συσταθεί ως µία µοντέρνα αστική και 

επιστηµονική ιδεολογία που προσφέρεται να διατυπώσει ένα αρκετά συνεκτικό και 

απολύτως εναλλακτικό, ως προς τις επικρατούσες συνήθειες, πρόταγµα για την ορθή, 

σύµφωνα µε τα αξιώµατα της, διαχείριση του σώµατος, τις πρέπουσες φροντίδες για τη 

συντήρηση ή τον ανασχηµατισµό του και τους σκοπούς που φρονεί ότι πρέπει να 

υπηρετήσουν όσες πρακτικές, ‘παραδοσιακές’ και νεοαναδειχθείσες, σχετίζονται µε τον 

σωµατικό εαυτό. Άρα, µε την υγιεινή θα προβληθεί συστηµατικά ένα ολοκληρωµένο 

corpus γνώσεων για το σώµα και θα εκτεθούν οι τεχνικές άσκησης ελέγχου και εξουσίας 

πάνω σ’ αυτό µε την ενεργητική συµµετοχή του υποκειµένου στη διαδικασία 

πειθάρχησης και αύξησης της αποτελεσµατικότητας του. 

Οι υγιεινολόγοι µεταρρυθµιστές του 19ου αιώνα προωθούν µε ζήλο τα ψυχρά και 

τα χλιαρά λουτρά, τη γυµναστική, την άσκηση του σώµατος, τα σπορ, την υγιεινή στην 

ενδυµασία και στη διατροφή. Επιδιώκουν µε αυτά τα µέσα να σκληραγωγήσουν το 

σώµα, να του προσδώσουν ανεξερεύνητες µέχρι τότε δυνάµεις, να το καταστήσουν 

σφριγηλό και άτρωτο στις εξωτερικές απειλές. Ενάντια στις τακτικές της εµφάνισης και 

την εξύµνηση του ορατού της παλιάς αριστοκρατίας, οι υγιεινιστές προβάλλουν στην 

ανώτερη βαθµίδα της αξιολογικής κλίµακας ένα σώµα που στρέφεται στο ‘εσωτερικό’ 

του και, υλοποιώντας τις εξορθολογισµένες µεθοδεύσεις που επινοούνται ή 

επανέρχονται στο προσκήνιο, εκδηλώνει στα φανερά µια καινούρια ιδιότητα, τη 

σθεναρότητα του.257 Πρόκειται βέβαια για το πειθαρχηµένο σώµα των αστών που η 

αστική ιδεολογία του 18ου και του 19ου αιώνα θα αντιπαραθέσει στο «σκηνοθετηµένο», 

διακοσµηµένο και νωχελικό αριστοκρατικό σώµα.258 

Το είδος της γνώσης που εκπροσωπούν οι υγιεινολόγοι εγείρει αξιώσεις 

επιστηµονικής αλήθειας και τείνει αναπότρεπτα να αναγνωριστεί ως αυθεντία στο 

σύνολο των ζητηµάτων της χρήσης του σώµατος, και των νοηµάτων που επενδύονται σ’ 

αυτό, επιδιώκοντας µάλιστα τη διασφάλιση της µονοπωλιακής επικυριαρχίας αυτού του 

πεδίου. Ό,τι πάντως µας ενδιαφέρει περισσότερο για τη µελέτη µας, είναι πως αυτή η 
                                                 

257 George Vigarello, Το καθαρό και το βρόµικο, ό.π., σ. 272-273. 
258 Ο Φουκό µιλώντας για τη σχέση ανάµεσα στην κατασκευή του συστήµατος της σεξουαλικότητας 

και την ανάδειξη και καταξίωση του σώµατος της ‘µπουρζουαζίας’, υπογραµµίζει πως «δεν πρόκειται για 
µια απλή µετατόπιση των θεµάτων της αριστοκρατίας µε στόχο την αυτοβεβαίωση. Υπήρχε κι ένας άλλος 
σκοπός: η απεριόριστη εξάπλωση της δύναµης, του σφρίγους, της υγείας, της ζωής. Η ανάδειξη του 
κορµιού πρέπει σαφώς να συνδεθεί µε τη διαδικασία της ανάπτυξης και της εδραίωσης της αστικής 
ηγεµονίας…», Μισέλ Φουκό, Ιστορία της σεξουαλικότητας, τ. 1, Κέδρος, Αθήνα 1978, σ. 154-155. Και 
παρακάτω επισηµαίνει πως «χρειάστηκε, τέλος, να στηθεί µια ολόκληρη τεχνολογία ελέγχου που επέτρεπε 
τη συνεχή επιτήρηση αυτού του σώµατος και αυτής της σεξουαλικότητας», (στο ίδιο, σ. 156).  
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επίσηµη κωδικοποίηση της αστικής ιδεολογίας για το ατοµικό και κοινωνικό σώµα, από 

θέση ισχύος αναπτύσσει ένα ‘διάλογο’, άλλοτε ρητό και άλλοτε άρρητο και υπόγειο µε 

τον καλλωπισµό και τους φορείς του. Μέσω του ιδιότυπου αυτού διαλόγου επιχειρείται 

να οριοθετηθεί η συνάφεια τους, να ρυθµιστεί η ανταλλαγή των δανείων τους, να 

περιχαρακωθούν οι έννοιες κατά πως συµφέρει στην κάθε πλευρά και να ελεγχθούν οι 

εκατέρωθεν πρακτικές. Ακόµη, οι δύο εµπλεκόµενοι διερευνούσαν τη δυνατότητα της 

διάκρισης των πεδίων εφαρµογής της γνώσης τους, της επικάλυψης ή της 

συµπληρωµατικότητας τους. Το πιο φλέγον όµως ήταν να επιδικαστεί το ζήτηµα του 

ποιος ηγεµονεύει της διαδικασίας παρέµβασης στο σώµα, του ανασχηµατισµού και του 

επαναπροσδιορισµού του. Με πιο γενικούς όρους, το ερώτηµα διατυπώνεται µε την εξής 

µορφή: ποιος δικαιούται να µιλάει για το σώµα και να κάνει τι µε αυτό; Και, αν αυτό 

σπρωχτεί στις ακραίες κοινωνικο-ηθικές και φιλοσοφικές του επαγωγές και κληθεί η 

κοινωνία να απαντήσει, ποιο τύπο σώµατος επιλέγει αυτή κάθε φορά που τίθεται το 

ερώτηµα, για να επιτελέσει ποιες λειτουργίες και για ποιο σκοπό. Ωστόσο, το πιο 

κρίσιµο διακύβευµα για την κοινωνική συνοχή και τις έµφυλες σχέσεις, αποδείχτηκε πως 

ήταν η αποσαφήνιση του ποιες υποκειµενικότητες διαµορφώνονται µε την εµπλοκή τους 

στις διαφορετικές εκδοχές της µοντέρνας σωµατοποίησης του εαυτού και ποιες οι 

συνέπειες της συγκεκριµένης εµπλοκής για τον υπάρχοντα κοινωνικοπολιτισµικό ιστό 

και τις κατεστηµένες ιδεολογίες που τον συνέχουν.  

 

Τι είναι όµως η υγιεινή; θα ήταν σίγουρα περιοριστικό για τη δυναµική που 

αναπτύσσει να την θεωρήσουµε απλώς ως ένα παρακλάδι της ιατρικής, ένα 

επιστηµονικό σώµα γνώσεων και υλοποιηµένων εφαρµογών ή (και) ως ένα τµήµα της 

σύνολης αστικής ιδεολογίας του 19ου και των αρχών του 20ου. Θα ήµασταν περισσότερο 

κοντά στην πραγµατικότητα, αν την αντιλαµβανόµασταν ως ένα σύνθετο σύστηµα 

επιστήµης, ηθικής διερώτησης και πραγµατείας κοινωνικής κοσµιότητας.259 Συνάπτεται 

µε ευρύτερα πολιτισµικά πλέγµατα και ιδεολογικές θεωρήσεις που επιδρούν στο 

περιεχόµενο της και εµπεριέχει ισχυρές συµβολικές αναπαραστάσεις, τόσο ταξικές όσο 

και έµφυλες. Η συµµόρφωση στις επιταγές της και η αποδοχή των όρων της 

καθαριότητας και του πολιτισµένου τρόπου ζωής που πρότασσε, χρησιµοποιήθηκαν ως 

                                                 
259 Η υγιεινή αναφέρεται στις ίδιες σωµατικές ζώνες (χέρια, πρόσωπο και στόµα) µε τις πραγµατείες 

κοσµιότητας του 19ου αιώνα, αλλά προς τα τέλη του αιώνα, µε την µικροβιολογική επανάσταση του 
Παστέρ, ξεπερνά κατά πολύ τις συντεταγµένες τους, (Georges Vigarello, Το καθαρό και το βρόµικο, ό.π., 
σ. 247).  
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ισχυροί ενδείκτες κοινωνικού στάτους.260 Εποµένως η υγιεινή είχε αποφασιστική 

συµµετοχή στη σφυρηλάτηση εργαλείων κοινωνικής διάκρισης µε σκοπό να 

οριοθετηθούν, να εκλογικευτούν ή να διεµβολιστούν τα σύνορα των υπαρχόντων 

ταξικών σχηµατισµών. Θεωρήθηκε αναντικατάστατο συστατικό της συνοχής των 

κοινωνικών οµάδων οι οποίες υπερασπίζουν ενεργητικά το πρόγραµµά της 

προβάλλοντας προς τα έξω την ανωτερότητα του αξιακού της συστήµατος, το µοντέρνο 

και προοδευτικό πνεύµα της και την αποτελεσµατικότητα της στη θεραπεία των 

κοινωνικών δεινών. Συµµετείχε ακόµη, στην παραγωγή και αναπαραγωγή της δοµής 

ενός συµβολικού συστήµατος το οποίο «ιατρικοποιεί» το κοινωνικό σώµα261 και 

κατασκευάζει ταξινοµήσεις της πραγµατικότητας, όπου η ακαθαρσία ταυτίζεται µε το 

κακό και η φτώχεια µε την ηθική παρακµή, την έλλειψη αρετής, τις βίαιες ψυχικές 

παρορµήσεις και τις επικίνδυνες σωµατικές και πνευµατικές έξεις.262 Τέλος, αλλά 

καθόλου ασήµαντο για τη µελέτη µας, η υγιεινή, καθώς µεσολάβησε στην εκλαΐκευση 

και εµπέδωση των τότε σύγχρονων ιατρικών και βιολογικών αντιλήψεων, έπαιξε ενεργό 

ρόλο στην εκπόνηση αυστηρά κανονιστικών λόγων για τις έµφυλες σχέσεις - λόγων µε 

τους οποίους και µέσω των οποίων επιτελείται η απόδοση συγκεκριµένων βιολογικών, 

ψυχικών και πνευµατικών χαρακτηριστικών στις γυναίκες και τους άντρες.  

Άλλωστε, το πώς αντιµετωπίζουν οι υγιεινολόγοι επιστήµονες το φαινόµενο του 

γυναικείου καλλωπισµού εξαρτάται στενά από το ζήτηµα του πώς και µέσω ποιων 

νοητικών και αντιληπτικών σχηµάτων κατασκευάζουν την κατηγορία της 

«θηλυκότητας» και παράγουν την ιδιοσυστασία του γυναικείου φύλου, αλλά (συνδέεται) 

και µε το συναφές ερώτηµα του τι φρονούν οι ίδιοι πως πρέπει να γίνει για την οµαλή 

διευθέτηση των έµφυλων σχέσεων σε µια σύγχρονη πολιτισµένη κοινωνία. Με άλλα 

λόγια, η στάση τους απέναντι στον καλλωπισµό και τα καλλυντικά µέσα καθορίζεται σε 

µεγάλο βαθµό από την αποσαφήνιση των ιδιοτήτων και των γνωρισµάτων που 

επισυνάπτονται στο γυναικείο φύλο σαν έµφυτοι προσδιορισµοί της ‘ουσίας’ του και 

από την ερµηνεία που δίνουν για τις κοινωνικές υποχρεώσεις και ρόλους που καλούνται 

να εκπληρώσουν οι γυναίκες στην οικογένεια και την κοινωνία. Η θεώρηση που έχουν 

για το γυναικείο σώµα, τα όρια και τις δυνατότητες του και οι απαντήσεις που δίνουν 

                                                 
260 Ζιζή Σαλίµπα, Γυναίκες εργάτριες στην ελληνική βιοµηχανία και βιοτεχνία (1870-1922), ό.π., σ. 282. 
261 Η ‘θεσµική’ πλευρά της «ιατρικοποίησης του κοινωνικού σώµατος» µε τη δράση που 

αναλαµβάνουν στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, αναλύεται στο: Μαρία Κορασίδου, Όταν η 
αρρώστεια απειλεί. Επιτήρηση και Έλεγχος της Υγείας του πληθυσµού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, 
Τυπωθήτω. Γιώργος ∆αρδανός, Αθήνα 2002, σ. 213-216.  

262 Richard L. Bushman και Claudia L. Bushman, “The Early History of Cleanliness in America”, The 
Journal of American History 74/ 4 (1988), σ. 1228-1231.  
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στο τι αντιπροσωπεύει το σώµα για τις γυναίκες, στο τι επιτρέπεται να κάνουν σ’ αυτό 

και µ’ αυτό και στο πώς θα πρέπει να το χειριστούν για να αποκτήσουν ‘καλή υγεία’, 

αλλά και για να εναρµονιστούν συνάµα µε τις εξιδανικευµένες θηλυκές εικόνες, µας 

προσφέρει ένα ορίζοντα σηµασιών κρίσιµων για την διαλεύκανση των σχέσεων της 

υγιεινής µε τον καλλωπισµό.  

Πριν περάσουµε στη στάση που κράτησαν οι υγιεινιστές απέναντι στα 

καλλωπιστικά ζητήµατα, θα πρέπει να τονίσουµε µια θεµελιώδη διάσταση της υγιεινής, 

αρκετές όψεις της οποίας έχουν ήδη εµφανιστεί στο γραπτό µας: η υγιεινή, δηλαδή, είναι 

πρωτίστως ένα ηθικό πρόταγµα. Παραδίδοντας µαθήµατα για τις αναγκαίες πειθαρχίες 

του σώµατος που θα στηρίζουν τις απαιτήσεις µιας εξορθολογισµένης, βιοµηχανικής και 

αστικοποιηµένης κοινωνίας, στον ίδιο βαθµό που θα ανταποκρίνονται επαρκώς στον 

εντεινόµενο µιλιταριστικό µετασχηµατισµό των κρατών στη στροφή του αιώνα και 

έχοντας ενσωµατώσει τις παλιότερες µορφές της χριστιανικής ασκητικής για το σώµα 

(δίαιτα, εγκράτεια) µε την αλλαγή ασφαλώς του πλαισίου λειτουργίας τους,263 οι 

υγιεινιστές αποσκοπούν στο να παρουσιάσουν ένα πλήρες νοήµατος ηθικό ιδεώδες για 

την αναµόρφωση της συµπεριφοράς, του ψυχικού κόσµου και των ηθών των 

ανθρώπων264: «…η υγιεινή είναι η αληθινή ηθικότητα, η µόνη που προστατεύει το σώµα 

                                                 
263 Bryan S. Turner, “The discourse of diet”, στο M. Featherstone, M. Hepworth και Bryan S. Turner 

(επιµ.), The Body: social process and cultural theory, Sage Publications, Λονδίνο 1996, σ. 157-169. Ο 
Turner αναλύει ένα παράδειγµα συγκερασµού της επιστηµονικής γνώσης και του χριστιανικού-ηθικού 
συστήµατος αξιών σε µια πρώιµη ‘υγιεινιστική’ πειθάρχηση του σώµατος: το «διαιτητικό µάνατζµεντ» του 
Cheyne (17ος-18ος αιώνας). Το µοντέλο υγιεινής αυτού συνδυάζει τις ιατροµαθηµατικές αρχές που 
απορρέουν από το µηχανιστικό καρτεσιανό µοντέλο του σώµατος µε τη χριστιανική έµφαση στην υγεία, 
θεωρούµενης ως ένα χριστιανικό καθήκον. Η διαιτητική υγιεινή του Cheyne αντιµετωπίζεται ως τµήµα 
µιας επιστηµονικο-ηθικής παράδοσης, κατά την οποία ο έλεγχος του σώµατος ήταν µέρος της 
θρησκευτικής «κλήσης» του ατόµου (στο ίδιο, σ. 160-161) και εγγράφεται στον Ουελσιανό (Wesley) 
θρησκευτικό ασκητισµό, ο οποίος πρέσβευε την άσκηση του σώµατος, τη δίαιτα και έναν πειθαρχηµένο 
και τακτικό τρόπο ζωής (σ. 163). Κατόπιν αναλύει την ενεργοποίηση των αρχών της µοντέρνας υγιεινής 
ως αποτέλεσµα του φόβου για την υγεία τους που ένιωθαν οι µεσαίες τάξεις εξαιτίας της εξάπλωσης των 
επιδηµικών ασθενειών (σ. 165). Άλλοι δύο παράγοντες, που ωθούν προς την κατεύθυνση της ανάδειξης 
της επιστήµης του σώµατος και την κρατική παρέµβαση σε ζητήµατα που αφορούν την υγεία του 
κοινωνικού συνόλου, είναι πρώτον: το συµφέρον που είχαν οι καπιταλιστές σαν άτοµα να απασχολούν 
υγιείς, καθαρούς και τακτικούς εργάτες που θα αύξαιναν την παραγωγικότητα της εργασίας (σ. 164) και 
δεύτερον: οι ανάγκες της µαζικής στρατολογίας µετά τον Κριµαϊκό πόλεµο και τα προβλήµατα που 
αντιµετώπιζαν µε την σωµατική ακαταλληλότητα των στρατιωτών που προέρχονταν από την εργατική 
τάξη (σ. 166). 

264 Βάσω Θεοδώρου, «Οι γιατροί απέναντι στο κοινωνικό ζήτηµα. Ο αντιφυµατικός αγώνας στις αρχές 
του 20ου αιώνα (1901-1926)», Μνήµων 24 (2002), σ. 154, όπου γίνεται λόγος για την προσπάθεια των 
υγιεινολόγων γιατρών να πείσουν πως απαιτείται το έθνος να υιοθετήσει «νέα ήθη και νέες συνήθειες», 
καθώς η κοινωνία κινδυνεύει από τις µεταδοτικές αρρώστιες. Καθώς δε ο εχθρός µε τη µορφή των 
µικροβίων µπορεί να διεισδύσει παντού, εισάγονται «νέα παραγγέλµατα» από την υγιεινή που αφορούν τις 
διαπροσωπικές σχέσεις των ατόµων, όπως τον έλεγχο των συναισθηµατικών εκδηλώσεων και την αποχή 
από τις διαχύσεις, (στο ίδιο, σ. 163).  
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από την αρρώστια και την ψυχή από την κακία».265 Τα γραπτά τους άλλωστε βρίθουν 

από σχετικές αναφορές, συµβουλές, παροτρύνσεις, εγκώµια για ενάρετες 

δραστηριότητες που οφείλουν να µετατραπούν σε έξεις (τακτικός και µετρηµένος τρόπος 

ζωής, εγκράτεια) µε τη σταθερή επανάληψη τους, όπως επίσης και µοµφές για 

χαρακτηρολογικά ελαττώµατα (φιληδονία, λαιµαργία κλπ) που φθείρουν την ψυχική και 

σωµατική τους υγεία, όπως θα φανεί και από την ανάλυση των σχετικών κειµένων.  

Η υγιεινή εγκαθιστά έναν ισχυρό δεσµό ανάµεσα στις πράξεις και στις παραλείψεις 

των ατόµων και στην εξάπλωση των ασθενειών, καθιστώντας τον καθένα και την 

καθεµία απολύτως υπεύθυνους για την κατάσταση της προσωπικής τους υγείας, αλλά 

και αυτής του κοινωνικού συνόλου266: η άγνοια, η περιφρόνηση ή η αµέλεια στην 

τήρηση των βασικών αρχών της υγιεινής και η παραµέληση της καθαριότητας του 

σώµατος θα θεωρηθούν ενδείξεις ελλιπούς ηθικής συγκρότησης του υποκειµένου και 

ταυτόχρονα πλήγµα στον πολιτισµό και την πρόοδο και θα βαρύνονται µε το επαχθές 

στίγµα της κοινωνικής διάκρισης και της αντικοινωνικής συµπεριφοράς.267 

 

 

 Ο καλλωπισµός µέσα από το πρίσµα της υγιεινής 

∆ύσκολα µπορεί να µας εκπλήξει το γεγονός πως δεν υπάρχει κάποια κοινή και 

οµοιόµορφη αντίδραση των υγιεινολόγων απέναντι σε ό,τι αντιπροσωπεύει ο 

καλλωπισµός, ούτε και όλα τα καλλωπιστικά βοηθήµατα εκτίθενται στο κριτικό τους 

βλέµµα επί ίσοις όροις. Μπορούµε να συναντήσουµε µία ποικιλία στάσεων, που 

κυµαίνονται από την ανοιχτή εχθρότητα ως τη διαλλακτική συγκατάβαση, και από την 

απόρριψη τους µέχρι τη δυσπιστία για αυτά ή την ανοχή για όσα φαίνεται να 

λειτουργούν συµπληρωµατικά στις υγιεινιστικές πρακτικές καθαριότητας.  

Ακόµη µεγαλύτερη όµως ποικιλοµορφία αντιδράσεων χαρακτηρίζει τη σχέση της 

υγιεινής µε το γενικότερο φαινόµενο του καλλωπισµού: άλλοτε φαίνεται να τον θεωρούν 

                                                 

 265 Yvonne Knibielher, “Bodies and hearts”, στο G. Fraisse και M. Perrot (επιµ.), A History of women in 
the West, vol. 4, The Belknap Press of Harvard University Press, Κέιµπριτζ/Μασαχουσέτη/Λονδίνο 1995, 
σ. 337. 

266 Bryan S. Turner, “The discourse of diet”, ό.π., σ. 164-5. Οι υγιεινές συµβουλές που προσφέρονται 
στους µαθητές του δηµοτικού σχολείου στην Ελλάδα κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, 
τονίζουν πως η υγεία του ατόµου εξαρτάται από την ενεργητική στάση, την πρωτοβουλία και τις επιλογές 
που θα κάνει το ίδιο το άτοµο. Κατόπιν τούτου, η ευθύνη για την αρρώστια βαρύνει τον καθένα 
προσωπικά, (∆ήµητρα Μακρυνιώτη, Η παιδική ηλικία στα αναγνωστικά βιβλία 1834 – 1919, ∆ωδώνη- 
Ίδρυµα Ερευνών για το Παιδί, Αθήνα 1986, σ. 244-245). 

267 Ζιζή Σαλίµπα, ό.π., σ. 282-284. Η ηθική αυτή διάσταση των υγιεινιστικών προτύπων σχετίζεται µε 
τη δηµιουργία ή τον επανακαθορισµό των κοινωνικών ιεραρχιών, (Geoffrey Jones, “Blonde and blue eyed; 
Globalizing Beauty, c. 1945- 1980”, ό.π., σ. 127). 
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φαινόµενο που χαρακτηρίζει διαχρονικά τις ανθρώπινες κοινωνίες, και ιδιαίτερα τις 

γυναίκες και άλλοτε τον αντιµετωπίζουν ως µια αφόρητη µαταιοδοξία, έναν 

παραλογισµό που δεν έχει θέση σε µια έλλογη ‘εξυγιασµένη’ κοινωνία. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, ελάχιστη προσπάθεια κάνουν να αποκρύψουν τη βαθιά τους αντιπάθεια για 

τον αρχαϊσµό που αντιπροσωπεύει και εκδηλώνουν την περιφρόνηση τους για την 

ύποπτη, αντιεπιστηµονική παράδοση που τον υποστηρίζει. Κάποιοι αδιαφορούν για τον 

καλλωπισµό και τον αγνοούν παραµένοντας προσηλωµένοι στο καθήκον µιας χωρίς 

προσµείξεις υγιεινιστικής καθαριότητας που τελείται µόνο µε νερό και σαπούνι. Σε κάθε 

περίπτωση, όλοι συµφωνούν πως τα ψιµύθια και οι βαφές των µαλλιών, που 

µεταµορφώνουν τα χρώµατα στο πρόσωπο ή στο σώµα, είναι επικίνδυνα και πρέπει να 

εκλείψουν.268 Για ανάλογα πάντως προϊόντα του αντρικού καλλωπισµού, όπως οι βαφές 

για το µουστάκι ή τα γένια, αν και τα καταδικάζουν εξίσου για τα δηλητηριώδη 

συστατικά που εµπεριέχουν, ωστόσο σηκώνουν πολύ λιγότερο τον τόνο για τα ηθικά 

ζητήµατα που προκαλεί η χρήση τους, απ’ ότι γίνεται αντίστοιχα µε τις γυναίκες.  

Θα πρέπει να δεχτούµε πως στον καλλωπισµό εµπεριέχονται τρία διαφορετικά 

υποσύνολα, τρεις διακριτές κατηγορίες καλλωπιστικών πρακτικών. Η πρώτη αφορά την 

εξωτερική και εσωτερική ενδυµασία και τα συνοδευτικά αυτών, όπως και την κόµµωση, 

δηλαδή το χτένισµα, το κούρεµα και την διαρρύθµιση της παρουσίασης των µαλλιών 

σύµφωνα µε ένα στυλ. Η δεύτερη αφορά την περιποίηση και τη φροντίδα του δέρµατος 

του προσώπου και του σώµατος, σύµφωνα µε τα αισθητικά πρότυπα οµορφιάς της 

εποχής, αλλά και τις φροντίδες οµορφιάς για τα µαλλιά που περιλαµβάνουν την 

καθαριότητα τους και τη χρήση καλλυντικών µέσων για τη σωστή συντήρηση τους, την 

απόδοση σε αυτά λάµψης και οµορφιάς. Στην τρίτη κατηγορία µπορούµε να 

κατατάξουµε τον καλλωπισµό που οπτικά µετασχηµατίζει το πρόσωπο κυρίως, αλλά και 

το σώµα: σ’ αυτήν περιλαµβάνονται κάθε είδους βαφή ή µακιγιάζ, όπως βαφή για τα 

µαλλιά, ρουζ, ψιµύθια στερεά ή υγρά για τη λευκότητα του δέρµατος, κραγιόν για τα 

χείλη, εν µέρει η πούδρα γιατί µεταµορφώνει την όψη του προσώπου, αλλά και ο 

καλλωπισµός που κατευθύνεται προς τις βλεφαρίδες, τα φρύδια και τα νύχια.  

                                                 
268 Η Kathy Peiss (“Making up, making over”, ό.π., σ. 314-315) θεωρεί πως η απέχθεια για τις βαφές 

στην αµερικανική κοινωνία του 19ου αντανακλά το φόβο για τα ‘πατενταρισµένα’ φάρµακα 
(ιδιοσκευάσµατα) που περιέχουν επικίνδυνα χηµικά συστατικά. Αυτά τα προϊόντα, όπως και οι βαφές 
προκαλούν την αµερικανική κονωνία µε την εµπορευµατική τους µορφή, τα ψεύτικα λόγια των γυρολόγων 
πωλητών τους και την υπερβολική λαµπρότητα της έκθεσης τους. Τις αντιπαθούν ακόµη γιατί οι βαφές 
συνδέονται µε την αριστοκρατική κουλτούρα των ευγενών. 
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Η πρώτη κατηγορία θα τεθεί πολύ σύντοµα στην τροχιά της µόδας και θα συνδεθεί 

σχεδόν προνοµιακά µε το γυναικείο κοινό στους λόγους και στις αναπαραστάσεις της 

περιόδου, αν και δεν εκλείπουν καθόλου, αντίστοιχα φαινόµενα αντρικού καλλωπισµού 

σε αυτό το χώρο. Η µόδα θα αναλάβει να αναπλάσει την ενδεδυµένη όψη των γυναικών 

και το µόνο σηµείο του προσώπου που γινόταν αποδεκτή η καλλωπιστική παρέµβαση 

που το µετασχηµάτιζε, δηλαδή τα µαλλιά. Σε ένα βαθµό αυτός ο καλλωπισµός θα γίνει 

συνώνυµος της γυναικείας φιλαρέσκειας, θα του αποδοθούν χαρακτηριστικά που 

αρέσκονταν να τα συνδέουν µε τη θηλυκότητα και ο ίδιος θα αποτελέσει τη βάση του 

σχηµατισµού µοντέρνων θηλυκών εικόνων. 

Η δεύτερη κατηγορία βρίσκεται πολύ κοντά ή και εφάπτεται πλήρως µε τις 

υγιεινιστικές συντεταγµένες της θεώρησης του σώµατος και των φαντασιακών εικόνων 

του που αυτή θα προβάλλει, τις τρόπον τινα ‘καλλωπιστικές’ ‘ τεχνολογίες του εαυτού’ 

που προτείνει και τις στοχεύσεις που ακολουθεί. Η υγιεινή θα απλώσει την κυριαρχία 

της σε αυτόν τον καλλωπιστικό χώρο, θα κρίνει και θα ελέγξει τις πρακτικές του, θα 

υποδείξει µέσα και εφαρµογές και θα ιδιοποιηθεί ένα µεγάλο µέρος του οπλοστασίου του 

(καλλυντικά µε βάση τα βότανα κυρίως). Ταυτόχρονα θα επικροτήσει το γεγονός πως τα 

περισσότερα σκευάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την περιποίηση του δέρµατος θα 

είναι προϊόντα της φαρµακευτικής και της χηµείας (γλυκερίνη, cold cream, ποικίλες 

ποµάδες) εγκεκριµένα από την ίδια. Αυτά θα θεωρηθούν ακίνδυνα, ασφαλή και υγιεινά, 

όπως και τα περισσότερα βότανα, εκχυλίσµατα φυτών ή τα προϊόντα ζωικής προέλευσης 

(λεµόνι, διάφορα αποστάγµατα ή έλαια, αυγά, κρεµµύδι κλπ). 269 

Η ευµενής διάθεση που δείχνουν οι υγιεινιστές για αυτόν τον τοµέα του 

καλλωπισµού οφείλεται όχι τόσο στην εγγυηµένη σύσταση των καλλυντικών που 

χρησιµοποιούν, αλλά στο γεγονός πως οι παρεµβάσεις που γίνονται στις συγκεκριµένες 

σωµατικές επικράτειες είναι υπεράνω υποψίας: το δέρµα θα καταστεί αντικείµενο 

υψίστου ενδιαφέροντος και προστασίας από την υγιεινή, εξαιτίας των σηµαντικότατων 

λειτουργιών που επιτελεί για τον ανθρώπινο οργανισµό, όσο και γιατί θεωρείται πως 

είναι η εξωτερική προβολή της όλης υγείας του, δηλαδή ένας καθρέφτης του ‘έσω 

σώµατος’. Επιπρόσθετα η καλή κατάσταση, ο αρµόζων χρωµατικός τόνος και η 

                                                 
269 Kathy Peiss, στο ίδιο, σ. 314. Eδώ εισάγεται µια τυπολογία για τα καλλυντικά του 19ου αιώνα στην 

Αµερική: από τη µία έχουµε τα κοσµητικά που βελτιώνουν την όψη του προσώπου (κρέµες και λοσιόν) 
και γίνονται αποδεκτά γιατί δε µετασχηµατίζουν το ‘φυσικό’ πρόσωπο και στηρίζουν τη νοµιµότητα τους 
στη µακρά παράδοση της οικιακής ιατρικής, ενώ από την άλλη έχουµε τα ορατά καλλυντικά, δηλαδή τις 
‘µπογιές’, που παραπέµπουν στο τέχνασµα, στην υποκρισία και την εξαπάτηση, καθώς αλλοιώνουν την 
‘αλήθεια’ του προσώπου. 
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καλοδιατηρηµένη όψη του παραπέµπουν σε ισχυρούς συµβολισµούς ευγένειας, 

ανώτερου ταξικού στάτους και οικονοµικής ευµάρειας: η γυναίκα που διατηρούσε µια 

τέτοια επιδερµίδα θεωρούνταν πως ήταν απαλλαγµένη από την σκληρή σωµατική 

καταπόνηση της χειρωνακτικής εργασίας στο σπίτι ή έξω από αυτό, όπως και το ότι 

µπορούσε να διαθέσει τον απαραίτητο χρόνο και χρήµα για να περιποιηθεί τον εαυτό 

της. Από την άλλη, όπως θα δούµε αναλυτικά στο 6ο κεφάλαιο της εργασίας µας, στα 

κυρίαρχα και πιο παραδοσιακά αισθητικά ιδεώδη της εποχής συναντάµε την άποψη πως 

τα µαλλιά είναι το ‘κόσµηµα’ της οµορφιάς της γυναίκας και, όπως προαναφέραµε, το 

µόνο σηµείο του γυναικείου σώµατος που υπόκειται στα φανερά σε στυλιστική 

επεξεργασία. Ακόµη, ο καλλωπισµός των µαλλιών σε όλη τη διάρκεια του 19ου αλλά και 

στον 20ο αιώνα, όχι µόνο δεν είχε αποκλίνει σηµαντικά από το καθεστώς καθαριότητας 

που υποδείκνυαν οι υγιεινιστές για αυτά, αλλά συµπλήρωνε και τα κενά που αυτό άφηνε: 

τόσο ο µεγάλος δισταγµός για τη χρήση κοινού σαπουνιού όσο και του συχνού 

πλυσίµατος τους µε νερό άφηναν ελεύθερο το πεδίο για αρκετά καλλυντικά προϊόντα, 

όπως σαµπουάν για το πλύσιµο τους (στις αρχές του 20ου), αρωµατικά και ‘κοσµητικά’ 

σαπούνια, αλλά και ποµάδες για τον αρωµατισµό τους, οικιακές συνταγές που τα έκαναν 

πιο λαµπερά και τα συντηρούσαν ακµαία, έλαια που τους προσέδιδαν τη λιπαρότητα που 

τους έλειπε κλπ.  

Το τρίτο τµήµα του καλλωπισµού είναι αυτό που κατεξοχήν θα συγκεντρώσει τα 

πυρά της υγιεινής γιατί, εισάγοντας το τέχνηµα, παραβιάζει τους συµβατικούς κανόνες 

οµορφιάς που θέλουν το παρουσιαστικό του προσώπου να είναι ‘φυσικό’ και 

αναλλοίωτο. Ακόµη, γεννά τους φόβους για την ανάµειξη των κυριών του καλού κόσµου 

µε τον κόσµο της πορνείας που χρησιµοποιούσε αφειδώς το µακιγιάζ του προσώπου. 

Τέλος, όπως ήδη έχουµε αναλύσαµε στο 2ο κεφάλαιο, προκαλεί τις αντρικές ανησυχίες 

για τη δυνατότητα δηµιουργίας µοντέρνων θηλυκών ταυτοτήτων· η ρευστότητα και η 

ευπροσάρµοστη ευελιξία των πρακτικών τέτοιων καλλυντικών µέσα σε διαφορετικά 

κοινωνικά περιβάλλοντα θραύουν τη συνθήκη του «αιώνιου θηλυκού» και χλευάζουν 

την παγιωµένη ‘ουσία’ της θηλυκότητας, καθώς, όπως είδαµε, το τέχνηµα µπορεί να 

µεταβάλλει ένα δεδοµένο πρόσωπο σε προσωπεία που εναλλάσσονται και υποκεινται σε 

χειρισµούς ανάλογα µε τις ανάγκες των περιστάσεων, την ιδιαιτερότητα των κοινωνικών 

χώρων και το είδος των ατόµων που εµπλέκονται στην επικοινωνία. 

Ένας δεύτερος σηµαντικός παράγοντας που ερµηνεύει την ανοµοιογένεια των 

αντιδράσεων των υγιεινιστών απέναντι στον καλλωπισµό, συνίσταται στα 

συµφραζόµενα µέσα στα οποία λειτουργούσαν και αναδεικνύονταν οι καλλυντικές 
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περιποιήσεις. Έτσι, οι τοποθετήσεις τους σε θέµατα καλλωπισµού και κοσµητικής 

εξαρτήθηκαν από την εκάστοτε ‘διάγνωση’ που έκαναν οι υγιεινιστές για τα δεινά που 

µάστιζαν τη νεοελληνική κοινωνία ή το έθνος και, κυρίως, από την ένταση και από τις 

ιδιαίτερες κάθε φορά περιπλοκές του «γυναικείου ζητήµατος», όσο και από το είδος της 

‘λύσης’ που επέλεγαν να δώσουν σ’ αυτό το κεντρικό πολιτικό και οργανωτικό 

πρόβληµα της κοινωνίας. Για να το εκφράσουµε καλύτερα, οι διακυµάνσεις των 

έµφυλων σχέσεων, όπως και η δυναµική που ανέπτυσσε ή που φαινόταν να αναπτύσσει 

το κίνηµα της γυναικείας χειραφέτησης, επικαθόριζαν τις ‘θηλυκές’ αναπαραστάσεις 

µιας περιόδου και τροποποιούσαν τις σηµασίες και το ειδικό συµβολικό περιεχόµενο του 

καλλωπισµού και της κοσµητικής, τα οποία ήταν αξεδιάλυτα δεµένα µε αυτές τις 

αναπαραστάσεις και τις πολιτικές χρήσεις που τους γίνονταν.  

Σίγουρα, σηµαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των στάσεων έπαιξε και η 

ιδεολογική και επιστηµονική συγκρότηση του κάθε ειδικού στα της υγιεινής, όπως και το 

περιβάλλον µέσα στο οποίο κινούνταν ή είχε συντελέσει καθοριστικά στη διαµόρφωση 

των απόψεων του: διαφορετικά κοινωνικά και γεωγραφικά περιβάλλοντα, ίσως να 

σήµαινε και πολλαπλότητα καλλωπιστικών αντιλήψεων και διαφορετικό βαθµό 

εξοικείωσης µε τις καλλυντικές πρακτικές. Έτσι και αλλιώς, σε καθαρά θεωρητικό 

επίπεδο, ο ορθολογισµός της υγιεινής µε τους πειθαρχικούς (αυτο)καταναγκασµούς και 

τις αυστηρές ρυθµίσεις του δεν συµβιβάζεται εύκολα µε έναν άλλου τύπου ορθολογικό 

χειρισµό του σώµατος, όπως αυτόν που εκπροσωπεί η κοσµητική. Συνήθως µάλιστα, δεν 

κατανοεί το πλαίσιο και τις αρχές λειτουργίας της, τις ‘ανάγκες’ που έρχεται να καλύψει 

και τα κίνητρα όσων προστρέχουν σ’ αυτή.  

Στις πρώτες περί υγιεινής πραγµατείες, σε µια περίοδο όπου απουσιάζουν οι 

ενδείξεις για την αύξηση της κατανάλωσης των καλλυντικών ειδών, αλλά και δεν έχουν 

δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για την δραστική ενεργοποίηση των (επιδοκιµαστικών) 

λόγων περί καλλωπισµού από τους ενασχολούµενους µε αυτόν, διαφαίνεται η τάση να 

αντιµετωπίζεται ο καλλωπισµός µε συγκατάβαση ως µια ‘φυσική’ ιδιότητα του θηλυκού 

φύλου, το οποίο πέφτει εύκολα θύµα των απατεώνων ‘µυρεψών’ εξαιτίας της ευπιστίας 

και της φιλαρέσκειας του. Το οπλοστάσιο της κοσµητικής (αρώµατα, γαλακτώµατα, 

αρωµατικά υγρά, ποµάδες για το δέρµα), όσο και αν επικρίνεται από την άποψη της 

βλαβερότητας κάποιων ουσιών που εµπεριέχουν, ωστόσο δεν φαίνεται να δηµιουργεί 

σοβαρά ζητήµατα ηθικής τάξης ή απόκλισης από τα παραδεδεγµένα πρότυπα των 

θηλυκών δραστηριοτήτων. Ακόµη και τα ψιµύθια καταδικάζονται µόνο για την 

καταστρεπτική επίδραση που έχουν στο δέρµα και για την αφέλεια να πιστεύουν οι 
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χρήστριες του πως µε αυτά θα αλλάξει η χροιά της επιδερµίδας τους ή θα επανέλθει η 

χαµένη νιότη τους. Ο ανδρικός καλλωπισµός αντιµετωπίζεται ως φαινόµενο ίδιας τάξης 

και ίδιων ψυχολογικών αναγκών µε τον γυναικείο, µόνο που αρχίζει να διαφαίνεται η 

ιδέα πως στην ακραία του µορφή αγγίζει τα όρια της θηλυπρέπειας.  

Ο γυναικείος καλλωπισµός ανάµεσα στα 1850-1870 φαίνεται να είναι οργανικά 

ενταγµένος στην θεσµοθετηµένη διάταξη των έµφυλων σχέσεων και να αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα των παραδοσιακών διευθετήσεων για τα πρότυπα 

‘κοινωνικοποίησης’ των ευυπόληπτων γυναικών, αλλά και των κατεστηµένων 

στερεοτύπων για την ορµέµφυτη τάση τους προς το στολισµό και τη φιλαρέσκεια. Κατά 

συνέπεια, σ’ αυτή τη χρονική περίοδο, δε γεννιέται ζήτηµα δηµιουργίας απειλητικών 

θηλυκών αναπαραστάσεων που έχουν σαν πυρήνα τους τον καλλωπισµό και τις εικόνες 

των γυναικών που ασκούνται µε ζήλο στις πρακτικές του. Θα πρέπει ακόµη να 

σηµειώσουµε πως µικρή προσπάθεια γίνεται από τους υγιεινιστές αυτής της εποχής για 

να αποκρυφτεί ή να συγκαλυφτεί ο βαθµός εµπλοκής των ανδρών στις καλλωπιστικές 

δραστηριότητες. Αν και για αυτούς, ο καλλωπισµός και τα καλλυντικά προσδένονται 

περισσότερο στη γυναικεία σφαίρα δραστηριοτήτων, δεν έχουν χαραχθεί µε ευκρίνεια οι 

οροθετικές γραµµές που διαχωρίζουν µε όρους πόλωσης το τι ανήκει, ταιριάζει και 

επιτρέπεται στο κάθε φύλο ξεχωριστά. 

Με ποια έννοια όµως µπορούµε να µιλάµε για έναν ‘φρόνιµο’ γυναικείο 

καλλωπισµό και για µορφές σωµατικής διαχείρισης που ενσωµατώνονται µε άνεση στις 

θεµελιώδεις παραδοχές για την ουσία της θηλυκότητας; Πρώτα απ’ όλα η θεώρηση του 

γυναικείου φύλου ως εξ ορισµού φιλάρεσκο, σήµαινε πως παραχωρούνταν στις γυναίκες 

µεγάλα περιθώρια ανοχής, συγκατάβασης ή και επιδοκιµασίας για να περιποιούνται το 

πρόσωπο και το σώµα τους, την ενδυµασία τους και το οικιακό τους περιβάλλον, χωρίς 

πάντως, όπως ήδη δείξαµε, να γίνεται ανεκτή η οποιαδήποτε διάθεσή τους να 

εµφανίζουν ‘προκλητικά’ τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεων τους στο σώµα τους. Από 

το δεύτερο δε µισό του 19ου αιώνα αρχίζει να θεωρείται θηλυκή ιδιότητα η µόδα και η 

κατανάλωση. Στο επίπεδο της αντρικής φαντασίωσης η γυναικεία οµορφιά συσχετίζεται 

µε την αβρότητα, και την εύθραυστη λεπτότητα των λουλουδιών και εξυµνείται η 

αγνότητα που εξέπεµπαν. Ο συµβολισµός αυτός θα επιτρέψει στις γυναίκες να 

αρωµατίσουν το σώµα τους, τα προσωπικά τους αντικείµενα και τον χώρο που τις 

περιβάλλει µε λεπτές µυρωδιές από αποστάγµατα λουλουδιών. 
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Οι καθ’ όλα νοµιµοποιηµένες στρατηγικές του γάµου για τις νέες γυναίκες,270 όπως 

και οι αυξανόµενες απαιτήσεις για προσεγµένη εµφάνιση των οικοδεσποινών, φαίνεται 

να τροφοδοτούσε µια αποδεκτή για τους κοινωνικούς κανόνες ζήτηση για ένα 

περιορισµένο αριθµό καλλυντικών βοηθηµάτων. Σ’ αυτή την περίπτωση, οι επιθυµίες 

των γυναικών για ένα αυτόνοµο χώρο θηλυκής έκφρασης, οι απαιτήσεις των αντρών και 

η πίεση των κοινωνικών δοµών θα συγκλίνουν και θα συνεπιφέρουν αυτό το 

αποτέλεσµα.  

Να διευκρινίσουµε πως σε γενικές γραµµές όλοι οι υγιεινιστές, και ακόµη 

περισσότερο αυτοί του 20ου αιώνα, όταν χρειαζόταν να τοποθετηθούν απέναντι στο 

γυναικείο καλλωπισµό και στην ‘κοσµητική’ του εξειδίκευση, έρχονταν αντιµέτωποι µε 

µια θεµελιώδη αµφισηµία που χαρακτήριζε την αντρική µατιά απέναντι σε αυτό το 

φαινόµενο: από τη µία καταδίκαζαν αυτό που θεωρούσαν τεχνητό, ψεύτικο και 

προσποιητό, παρατηρούσαν µε αµηχανία ή και έκδηλη ανησυχία τις πιο ακραίες θηλυκές 

φιγούρες, τόσο του περιθωρίου όσο και της καλής κοινωνίας, που ενσάρκωναν σε βαθµό 

υπερβολής τα ‘ελαττώµατα’ του φύλου τους, όπως την ωραιοπάθεια και τη µαταιοδοξία, 

και, το κυριότερο, ξεπερνούσαν τις συµβάσεις της ορατότητας τους στο δηµόσιο χώρο, 

και από την άλλη κατανοούσαν πως µια µορφή καλλωπιστικής αναζήτησης και κάποια 

είδη καλλυντικών είναι εντελώς απαραίτητα για να παρακολουθήσουν οι γυναίκες τα 

αισθητικά πρότυπα της εποχής, όσο και για να ανταποκριθούν στους ρόλους τους σαν 

εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της τάξης τους και του οικογενειακού γοήτρου.271  

Όσον αφορά την πρόσληψη του αντρικού καλλωπισµού από την υγιεινή, δεν θα 

πρέπει να µας παραξενέψει που οι περισσότεροι υγιεινιστές, είτε τον αποσιωπούν 

εντελώς, είτε απλώς αναφέρουν ορισµένες από τις πιο διάχυτες καλλωπιστικές συνήθειες 

του, όπως το βάψιµο των τριχών σε γένια, µαλλιά και µουστάκι, χωρίς ωστόσο να 

                                                 
270 Η Ε. Βαρίκα παρουσιάζει τις νέες γυναίκες σαν εµπορεύµατα προς επίδειξη στο βλέµµα των 

υποψηφίων γαµπρών, (Ελένη Βαρίκα, «Αόρατη εργασία και επιδεικτική κατανάλωση. ∆ίχως ρολόι ούτε 
µισθό. Εικόνες και πραγµατικότητα των γυναικών των µεσαίων στρωµάτων στην Αθήνα (1833-1870)», 
Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συµποσίου ιστορίας: Νεοελληνική πόλη, οθωµανικές κληρονοµιές και ελληνικό 
κράτος, τ. Α΄, ΕΜΝΕ/Μνήµων, Αθήνα 1985, σ. 161).  

271 Ο Christopher Breward (“Feminity and Consumption: the problem of the late nineteenth-century 
fashion journal”, Journal of Design History 7/2 (1994), σ. 75-76) θεωρεί πως υπάρχει µία κεντρική 
αντίφαση ανάµεσα στην υπό όρους συναίνεση στην γυναικεία καταναλωτική φιγούρα, καθώς ήταν 
νοµιµοποιηµένη η θηλυκή ενασχόληση µε το στολισµό και την ενδυµατολογική εκλέπτυνση ως συµφυής 
µε τα ‘θηλυκά’ ένστικτα και τον κοινωνικό ρόλο που είχε ανατεθεί στις γυναίκες της ‘µεσαίας τάξης’, 
δηλαδή ως επικοινωνιακών διάµεσων της κοινωνικής θέσης της οικογένειας τους, και από την άλλη στην 
ηθική καταδίκη της έκθεσης του σώµατος και της επίδειξης των εµβληµάτων του γοήτρου και του πλούτου 
– καταδίκη η οποία εδράζονταν στο εξιδανικευµένο πρότυπο της σεµνής, ενάρετης και σοφής γυναίκας και 
µητέρας. Αυτό το µοντέλο της «διπλής θηλυκότητας - καλοσύνη και οµορφιά, αθωότητα και σεξουαλική 
ελκυστικότητα- ήταν σχεδόν αδύνατον να συµφιλιωθεί» (στο ίδιο, σ. 75).  
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προχωρούν σε ένα πιο συστηµατικό συλλογισµό για τη φύση του φαινοµένου και τα 

ηθικά παρεπόµενα του- όπως το επιχειρούν µε τον γυναικείο συλλογισµό. Η µόνη 

κατάκριση για ηθικούς λόγους που του προσάπτουν είναι πως στην υπερβολή του αγγίζει 

τα όρια της θηλυπρέπειας. Αν και πλήθος µαρτυριών τεκµηριώνουν πως η υπόθεση του 

καλλωπισµού και οι φροντίδες για την επιµεληµένη παρουσίαση του εαυτού δε 

χαρακτήριζαν µόνο τις γυναίκες,272 ωστόσο µέσα στους επίσηµους λόγους της εποχής θα 

καταχωρηθούν στη θηλυκή σφαίρα ενδιαφερόντων και θα φορτωθούν µε όλες τις 

ιδιότητες που έχουν µάθει να αναγνωρίζουν ως γυναικείες (επιπολαιότητα, φιλαρέσκεια, 

µαταιοδοξία, απατηλά τεχνάσµατα για την κατάκτηση του αντίθετου φύλου). Με αυτόν 

τον τρόπο προσεγγίζουν το φαινόµενο του καλλωπισµού και ερµηνεύουν τις αιτίες του. 

Όταν, δηλαδή, µια γυναίκα καλλωπίζεται, κάνει κάτι που αρµόζει στο φύλο της. Οι 

κανονιστικοί λόγοι θα εντοπίσουν πρόβληµα σε τέτοιες πρακτικές, όταν φανεί ότι αυτές 

επισκιάζουν ή καταπνίγουν άλλα συστατικά κατηγορούµενα της εξιδανικευµένης 

θηλυκότητας, όπως την αγνότητα, τη σεµνότητα και το αίσθηµα της αυτοθυσίας που 

πρέπει να διέπει την γυναικεία φύση, ή όταν στο όνοµα του καλλωπισµού 

κωδικοποιούνται όλες οι ‘µοντέρνες’ απειλές για την υπέρβαση των έµφυλων 

διευθετήσεων. Αντίθετα, όταν ένας άνδρας καλλωπίζεται, είτε διαπράττει ένα σφάλµα – 

σε χτυπητές περιπτώσεις καλλωπισµού- καθώς κάτι τέτοιο αντιβαίνει την ιδεώδη 

ανδροπρέπεια, είτε, στις πιο ήπιες εκδηλώσεις του, δεν κατονοµάζεται η πρακτική του 

ως καλλωπιστική, οπότε δεν παραπέµπει στους ίδιους νοηµατικούς χάρτες µε αυτούς του 

γυναικείου καλλωπισµού- όπως θα δούµε και στο σχετικό µε τον ανδρικό καλλωπισµό 

κεφάλαιο µας.273  

Καθώς πλησιάζουµε στο τέλος του αιώνα, φαίνεται πως ο καλλωπισµός 

αντιµετωπίζεται ως αποκλειστικά γυναικεία υπόθεση, οπότε γίνεται και οξύτερη η 

ανάγκη της αποσιώπησης του αντρικού καλλωπισµού: οι άντρες πρέπει να κρατηθούν 

µακριά από το ‘θηλυκό’ αυτό χώρο, καθώς η ροή της κοινωνικής εξέλιξης οφείλει να 

                                                 
272 Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νικόλας Σιγαλός, ό.π. Στην αστική αυτή ηθογραφία του τέλους του 19ου 

αιώνα παρουσιάζεται ανάγλυφα ο κόσµος του αντρικού καλλωπισµού, και των ‘µυρεψικών’ που διαθέτουν 
τα κουρεία της εποχής.  

273 Brent Shannon, “Refashioning men: fashion, masculinity and the cultivation of the male consuming 
in Great Britain, 1860-1914”, Victorian Studies 46/4 (2004), σ. 600-601: οι διαφηµιστές ενθαρρύνουν τους 
άνδρες να παρουσιάζουν ένα κοµψό και ερωτικό εαυτό στον δηµόσιο χώρο, πείθοντας τους πως η αντρική 
πράξη της κατανάλωσης (και εποµένως του καλλωπισµού) δεν έχει καµία σχέση µε την αντίστοιχη των 
γυναικών που ήταν παρορµητική, φλύαρη, επιπόλαιη και ανορθολογική. Έπρεπε να κατασιγάσουν τις 
διαµαρτυρίες για ένα φαινόµενο που θεωρούνταν αποκλειστικά γυναικείο, άρα ακατάλληλο για την 
πρέπουσα ανδροπρέπεια, αλλά και να διακόψουν την τόσο διαδεδοµένη συσχέτιση του καλλωπισµού µε 
τον κακόφηµο ‘θηλυπρεπή’ δανδισµό.  
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κυλήσει στα ασφαλή κανάλια των αµετάλλακτων έµφυλων κατηγοριών και ενός όσο το 

δυνατόν πιο αυστηρού και µε σαφήνεια οριοθετηµένου διαχωρισµού αυτού που 

θεωρείται αντρικό από αυτό που εκλαµβάνεται ως γυναικείο. Καθόλου τυχαία, οι εικόνες 

που συναντά κανείς στις διαφηµίσεις της περιόδου αντικατοπτρίζουν αυτή την τάση και 

φανερώνουν µια σαφή διάθεση να ‘θηλυκοποιήσει’ τον χώρο των καλλυντικών· ενώ, 

στις πρώτες διαφηµιστικές εικόνες των προϊόντων τριχοβαφής, εµφανιζόταν συνήθως 

ένας άντρας και µια γυναίκα µαζί ή ένας άντρας µόνος του, αργότερα πληθαίνουν οι 

θηλυκές κατά µόνας φιγούρες, ακόµη και όταν η διαφηµιστική λεζάντα πληροφορούσε 

το αναγνωστικό κοινό (και) για την αντρική απεύθυνση του. 

Από τη δεκαετία του 80 τα πράγµατα στις σχέσεις της υγιεινής µε τον καλλωπισµό 

µπαίνουν σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Η υγιεινή δανείζει τη γλώσσα και την 

επιχειρηµατολογία της σε ολόκληρη την τότε εµφανιζόµενη ‘κουλτούρα της οµορφιάς’, 

η οποία, µε τη σειρά της, πασχίζει αδιάκοπα να εµφανιστεί  ως συµβατή µε την υγιεινή, 

είτε, στη χειρότερη περίπτωση, ως µη αντιβαίνουσα τις αρχές της. Οι διαφηµιστές 

καλλυντικών υιοθετούν το ύφος των αυστηρών επισηµάνσεων των υγιεινολόγων, 

δείχνουν να λαµβάνουν υπόψη τους τις προειδοποιήσεις για τα επικίνδυνα ‘κοσµητικά’ 

που απευθύνουν οι επιστήµονες θεράποντες της, και προωθούν µε ενθουσιασµό τις 

τεχνολογικές καινοτοµίες της φαρµακευτικής και της χηµείας που, όπως ανακουφιστικά 

εξαγγέλλουν, είναι σε θέση, επιτέλους, να επιλύσουν τα χρόνια δεινοπαθήµατά που 

επισώρευαν η άγνοια και η µαταιοδοξία των ‘καλλωπιζόµενων’.  

Σε µια µακρά και µε αντιφάσεις πορεία που ξεκινά περίπου αυτή την εποχή και θα 

καταλήξει στο τέλος των µεσοπολεµικών χρόνων, ο καλλωπισµός και η υπόθεση της 

επιδίωξης της οµορφιάς, εκ πρώτης όψεως, και αν δώσουµε βάση µόνο στις διαφηµίσεις 

και τους σχετικούς λόγους, φαίνεται να τίθενται ολοκληρωτικά υπό το καθεστώς της 

υψηλής κηδεµονίας της υγιεινής: αυτή θα επηρεάσει τις κατευθυντήριες αρχές της, θα 

πιστοποιήσει µε το αδιαµφισβήτητο επιστηµονικό κύρος της την «αγνότητα» των υλικών 

και την υγιεινή ωφέλεια των µέσων της διακοσµητικής παρέµβασης στο σώµα και η ίδια 

θα νοµιµοποιήσει τις τότε τεχνολογίες αιχµής (π.χ. ηλεκτροθεραπεία) που θα 

αντικαταστήσουν τις αναποτελεσµατικές ή χρονοβόρες θεραπείες της παλιότερης 

‘κοσµητικής’. Αλλά και οι άνθρωποι που θα βρεθούν να στελεχώσουν τους 

πολυποίκιλους µηχανισµούς της κουλτούρας της οµορφιάς και που έχουν σχέση µε την 

παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων µέχρι τη διαφήµιση και τις υπηρεσίες των 

καλλωπιστικών συµβουλών, είτε θα ξεπηδήσουν από το δικό της χώρο, ή από τον άµεσο 
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περίγυρο της (γιατροί, φαρµακοποιοί, αισθητικοί), είτε θα είναι σε γενικές γραµµές καλά 

δασκαλεµένοι από τις διδαχές της.  

Εύκολα θα µπορούσε να βγει το συµπέρασµα, πως στο τέλος αυτής της 

κατακτητικής πορείας οι αναµορφωτικές επιδιώξεις της υγιεινής ως προς την κοσµητική 

θεµατολογία κατάφεραν σχεδόν να πραγµατοποιηθούν και η νίκη της να φαντάζει 

ολοκληρωτική, καθώς κατάφερε να επιβάλλει τους όρους της για τον τρόπο που 

κάποιος-α καλλωπίζει το σώµα του και για τα µέσα που χρησιµοποιεί γι’ αυτό το σκοπό. 

Αυτή όµως η νίκη επιτεύχθηκε εν µέρει γιατί ήταν ακόµη περιορισµένα τα κοσµητικά 

µέσα και τα σηµεία του (γυναικείου) σώµατος που απαιτούσαν τις καλλυντικές 

φροντίδες (χέρια, µαλλιά και ελάχιστη εφαρµογή στο πρόσωπο της πούδρας).  

 

 Είναι όµως έτσι ή µόνο έτσι τα πράγµατα; Η συνοπτική περιγραφή των όσων 

έγιναν από το 1850 περίπου µέχρι τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 20ου µπορεί να 

προδιαγράψει την εξέλιξη του ιδιότυπου διαλόγου και σε µεταγενέστερες φάσεις ή να 

εξαντλήσει το ζήτηµα της συµβιωτικής τους σχέσης; Ολόκληρος ο κόσµος του 

καλλωπισµού είναι δυνατό να συµπεριλαµβάνεται σ’ αυτή τη ‘φρόνιµη’ εκδοχή του που 

είδαµε µόλις παραπάνω; Μια ‘κοσµητική’ υποταγµένη στις µορφολογία, στους 

λεκτικούς τύπους και στη σύνταξη του υγιεινιστικού λόγου και προσανατολισµένη λίγο 

πολύ σε ένα συµπληρωµατικό ρόλο µπορεί να αποδώσει την ουσία των όσων συνέβησαν 

από τις αρχές του 20ου αιώνα στο χώρο αυτό;  

Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι δυνατόν. Θα ήταν σαν να έπειθαν το γυναικείο κοινό -

- και µας µαζί- πως οι θεµελιώδεις ιδεολογικές παραδοχές και οι ισάριθµες κειµενικές 

εγγραφές που συναντήσαµε και συνίστανται στο ότι µόνο η υγεία προσδίδει οµορφιά 

στις γυναίκες, πως η ενάρετη και µετρηµένη ζωή περιποιείται το δέρµα τους καλύτερα 

απ’ όλα τα καλλυντικά βοηθήµατα, πως η ‘εξωτερική’ οµορφιά είναι η έκφραση της 

ψυχικής αγνότητας και πνευµατικής πληρότητας και τόσα άλλα, θα µπορούσαν να 

προσανατολίσουν τις καλλωπιστικές πρακτικές προς µια επιστηµονική-υγιεινιστική 

κατεύθυνση. Θα ήταν ακόµη σαν να παραδεχόµασταν πως οι υγιεινιστικοί κανόνες 

διέπλασσαν τα γούστα του γυναικείου κοινού και πως οι αποκλίσεις από αυτούς τους 

κανόνες δεν έπαιξαν κανένα ρόλο ή απορρίφτηκαν ως αποτυχηµένες. 

Και πράγµατι, αν προσέξουµε περισσότερο θα δούµε πως τα καλλωπιστικά ήθη 

δεν εξελίχτηκαν σύµφωνα µε τον Κανόνα της υγιεινής. Ο καλλωπισµός ήταν πάντα κάτι 

περισσότερο και στη µεγαλύτερη έκταση της χάρτας του, πάντα κάτι πολύ διαφορετικό 

από τις περί υγείας διδαχές. Αν πράγµατι εξαρτήθηκε σε µεγάλο βαθµό από την υγιεινή 
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και ενέγραψε το περιεχόµενο και τη µορφή του στη δική της γλώσσα, αυτό έγινε 

περισσότερο για να αντλήσει δυνάµεις από την επιστηµονική αυθεντία της και για να 

νοµιµοποιήσει την ύπαρξη του στα µάτια των γυναικών των ανώτερων τάξεων σαν µιας 

πολιτισµένης δραστηριότητας πεπαιδευµένων ανθρώπων. Μέχρις ενός σηµείου, η 

ανάπτυξη και η διαφοροποίηση των καλλωπιστικών µέσων κρύφτηκε πίσω από την 

υγιεινή για να κατασιγάσει τους φόβους των ανδρών για ένα φαινόµενο που παύει να 

γίνεται αντιληπτό µε τα παλιά καθησυχαστικά σχήµατα σκέψης και µ’ αυτόν τον τρόπο 

να απονευρώνεται στα δοκιµασµένα θηλυκά στερεότυπα. Και όλα αυτά συµβαίνουν 

γιατί βρισκόµαστε σε µια εποχή που αρχίζουν να ραγίζουν οι παλιές βεβαιότητες για την 

ουσία της αρρενωπότητας και της θηλυκότητας,274 αλλά και να απαιτούνται νέα 

σύµβολα ταυτότητας και διάκρισης στη φαινοµενολογία των ταξικών σχέσεων.    

Σε µικρότερο ή σε µεγαλύτερο βαθµό, η υγιεινή διαβλέπει πραγµατικούς ή 

δυνητικούς αντιπάλους σε εκδοχές της σωµατοποίησης του εαυτού που δεν ερµηνεύουν 

µε το δικό της τρόπο τους όρους και τους σκοπούς της παραγωγής ενός ιδεατού 

ατοµικού σώµατος, παρεκκλίνουν από την ορθόδοξη εκδοχή της εργαλειακής χρήσης 

του και δεν ακολουθούν τις δικές της αξιολογικές κλίµακες για το ηθικό και το δέον. Σε 

ένα πρώτο επίπεδο, οι γυναίκες οικειοποιούνται τις τυπικές φόρµες της σωµατοποίησης 

που προωθεί η υγιεινή ως προς τα λουτρά, την εκγύµναση και την δειλή ακόµη επίθεση 

στην ‘πολυσαρκία’ και µεταστρέφουν τις σηµασίες τους· οι πρακτικές της απλής 

καθαριότητας και της σωµατικής άσκησης, καθώς ενσωµατώνονται ως κανονικότητες 

στη βιωµένη εµπειρία τους, µετατρέπονται (και) σε καλλωπιστικές επιλογές: το λουτρό 

γίνεται ένας χώρος απόλαυσης, εσωτερικού καταφυγίου του εαυτού και αυτο-εξέτασης 

του σώµατος µε σκοπό την περιποίηση των επιφανειών του,275 η υγιεινιστική δίαιτα και 

γυµναστική θα ενταχθούν σε έναν προγραµµατισµό αισθητικής βελτίωσης της µορφής 

του και των περιγραµµάτων του και ανάδειξης µιας πιο θελκτικής σιλουέτας. Οι 

άκαµπτες σωµατικές πειθαρχίες της υγιεινής που περιζώνουν ένα σώµα προορισµένο για 

την παραγωγή νέας ζωής, προσαρµόζονται σε ένα πιο ευκίνητο, ρευστό και πολύτροπο 

σύστηµα σωµατικής διαχείρισης που αφορά την ‘καλλονή’. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο 

γυναικείος καλλωπισµός προβάλλει ανοιχτά το τέχνηµα στο δηµόσιο χώρο και φιλοδοξεί 

να ανασκευάσει ‘καλλιτεχνικά’ το πρόσωπο και τµήµατα του σώµατος των γυναικών.             

                                                 
274 George Mosse, The Image of Man: the Creation of Modern Masculinity, Oxford University Press, 

Οξφόρδη 1996, σ. 77-106. 
275 Georges Vigarello, Το καθαρό και το βρόµικο, ό.π., σ. 256-261. 
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Αυτές οι ‘ανυπότακτες’ εκδοχές της σωµατοποίησης, που χρησιµοποιούν και 

ταυτόχρονα υπερβαίνουν τις υγιεινιστικές «τεχνολογίες του εαυτού» ή απλώς τις 

αψηφούν,  νοµιµοποιούν τις επιλογές όσων επιµένουν να βιώνουν το σώµα τους µε τους 

όρους της ελκυστικής εξωτερικής εµφάνισης, της εµπειρίας από την οποία µπορεί 

κάποιος-α να αντλήσει πρωτίστως βαθιά προσωπική ευχαρίστηση, της διαχείρισης της 

περίστασης µέσα σε διαφορετικά κάθε φορά επικοινωνιακά πλαίσια, του ναρκισσιστικού 

µετασχηµατισµού του εαυτού και της αίσθησης της δυνατότητας είτε να αποκτηθεί µια 

προσωπική ταυτότητα, είτε να επιδιωχθεί η ένταξη κάποιου- ας σε ένα διαφορετικό από 

αυτό που ανήκει κοινωνικό χώρο.   

 

 

Τα κείµενα και οι λόγοι  

Τα υγιεινολογικά κείµενα που συγκεντρώσαµε και επιλέξαµε να αναλύσουµε 

καλύπτουν µια χρονική απόσταση λίγο µεγαλύτερη από µισό αιώνα (από το 1858 έως το 

1912) και απλώνονται σε ένα γεωγραφικό χώρο αρκετά ευρύτερο του νεοελληνικού 

κράτους, ακόµη και αν συνυπολογίσουµε τις συνεχείς προσκτήσεις εδαφών κατά την 

περίοδο αυτή. Αλλά το πρώτο ‘παράδοξο’ που είχαµε να αντιµετωπίσουµε δεν έγκειται 

τόσο στη διασπορά των κειµένων, αλλά στο ότι από τα οχτώ γραπτά που βρέθηκαν στα 

χέρια µας, µόνο ένα γράφτηκε από Έλληνα πολίτη και εκδόθηκε στην Ελλάδα· ένα 

δεύτερο είναι µετάφραση ενός γαλλικού έργου και εκδόθηκε στην Αθήνα µε πρόλογο 

του µεταφραστή του και γνωστού γιατρού της εποχής, του Καλλιβωκά.276 Από τα 

υπόλοιπα, τα έξι εκδόθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και το ένα στα Χανιά. 

Είχαµε λοιπόν να επιλύσουµε το πρόβληµα του κατά πόσο αυτή η εξωελλαδική ως 

επί το πλείστον υγιεινολογική παραγωγή είναι αντιπροσωπευτική των σχετικών µε αυτό 

το αντικείµενο ιδεολογικών και επιστηµονικών αναζητήσεων στον ‘στενά’ ελληνικό 

χώρο. Επιπρόσθετα, αναρωτηθήκαµε για το αν µεταφέρθηκαν στον ελληνικό χώρο, 

διαβάστηκαν από τους Έλληνες υπηκόους και αν συµµετείχαν οι συγγραφείς τους στις 

πνευµατικές διεργασίες του ελληνικού βασιλείου και σε ποιο βαθµό επηρέασαν τις 

εξελίξεις του στα θέµατα της υγιεινής. ∆υστυχώς, δεν είµαστε σε θέση να απαντήσουµε 

µε ακρίβεια σε κανένα από αυτά τα ζητήµατα, για τα οποία θα απαιτηθεί µια πολύ πιο 

                                                 
276 Paul Lefort, Επιτοµή Υγιεινής εξελληνισθείσα και δια προσθηκών επαυξηθείσα, µετ. Καλλιβωκάς Α. 

∆., χ. τ., χ. ε., [1893]. 
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εξειδικευµένη έρευνα από αυτή που επιχειρήσαµε.277 Είναι πάντως σχεδόν σίγουρο πως 

δεν εµφανίστηκαν συγγράµµατα που να αφορούν την υγιεινή στην Ελλάδα µέχρι και το 

τέλος του 19ου αιώνα, εκτός από αυτό που αναλύουµε - του γιατρού Φλωρά - και ίσως 

ενός ή δύο ακόµη που δεν καταφέραµε να εντοπίσουµε.278 Είναι ακόµη σαφές πως δεν 

µπορούµε να γνωρίζουµε για το πώς διαβάστηκαν αυτά τα κείµενα από τους Έλληνες 

πολίτες ή τους οµογενείς και το αν επηρέασαν τις στάσεις τους απέναντι στα θέµατα που 

θίγονται εκεί. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, είµαστε σε θέση να διακρίνουµε µια όσµωση στην 

θεµατολογία, στο ύφος και στη λογική συγκρότηση των επιχειρηµάτων ανάµεσα σε αυτά 

τα γραπτά και άλλα αντίστοιχα τους που συναντήσαµε σε περιοδικά και σε ετήσια 

λευκώµατα (οδηγούς)- πράγµα που µας οδηγεί στο συµπέρασµα πως είχε σχηµατιστεί 

ένα κοινό διανοητικό υπόστρωµα υγιεινιστικών ιδεών και αναπαραστάσεων για το σώµα 

και ότι αυτές κυκλοφορούσαν ανεµπόδιστα και αδιάκριτα σε ολόκληρο τον ελληνόφωνο 

γεωγραφικό χώρο.   

 

 

Τα πρώτα υγιεινιστικά γραπτά από την Πόλη και η «Περί Κοσµητικών» 

θεµατολογία τους (1850-1870) 

 

 

 Γ. Κανελλίδης: µια ήπια θεώρηση του καλλωπισµού  

Στο πρώτο κείµενο που συναντήσαµε να γίνεται λόγος για την κοσµητική και τις 

πρακτικές της είναι σε ένα εγχειρίδιο υγιεινής του Γ. Κανελλίδη, γιατρού στην 

                                                 
277 Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για την ανάµιξη των εκπροσώπων της υγιεινής των δύο 

σηµαντικότερων κέντρων του ελληνισµού, δηλαδή την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη, σε κοινές 
δραστηριότητες. Έτσι, η «αγωνόδικος επιτροπή», που ανέλαβε να κρίνει τα υποψήφια σχολικά εγχειρίδια 
υγιεινής στην Κωνσταντινούπολη, κατόπιν διαγωνισµού που προκήρυξε η «Κεντρική Πατριαρχική 
Εκπαιδευτική Επιτροπή» και µε την ενεργό συµπαράσταση του εκεί «Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου», 
περιλαµβάνει τρία µέλη, ο ένας εκ των οποίων ήταν ο γιατρός Θ. Χ. Φλωράς, που εδρεύει, απ’ όσο 
µπορούµε να παρακολουθήσουµε, στην Αθήνα, («Πρόλογος» στο Ν. Α. Τριανταφυλλίδης, Εγχειρίδιον 
Σχολικής Υγιεινής µετ’ εικόνων. Προς χρήσιν ιδία των «τροφίµων» των διδασκαλείων και παντός 
ασχολούµενου περί την διοίκησιν και την Υγιεινήν των σχολών, Κωνσταντινούπολη 1911).  

278 Ο Καλλιβωκάς που προλογίζει το έργο του Lefort, σηµειώνει την παραµέληση της Υγιεινής στη 
χώρα µας, αν και διεθνώς έκανε τεράστιες προόδους «τα τελευταία χρόνια». Προσθέτει µάλιστα πως η 
σχετική φιλολογία στην Ελλάδα περιλαµβάνει µόνο δύο «τεύχη» του υφηγητή Βάµβα και πως «ουδέν 
έτερον σύγγραµµα υπάρχει ανταποκρινόµενον ταις παρούσαις της επιστήµης προόδοις και ανάγκαις», (Α. 
∆. Καλλιβωκά, Πρόλογος, ό.π.). 
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Κωνσταντινούπολη,279 που γράφει το έργο του το 1858. Στο σχετικό «περί Κοσµητικών» 

κεφάλαιο του, ως «κοσµητικό» ορίζεται «πάσα ουσία ή σκευασία, χρήσιµος εις το 

διατηρείν τας φυσικάς του δέρµατος ιδιότητας, ή θεραπεύειν τας τυχαίως και δια της 

προόδου της ηλικίας επισυµβαινούσας αυτώ βλάβας». Στα κοσµητικά θεωρεί ότι 

συγκαταλέγονται διάφορες ρευστές ουσίες, όπως «αρωµατικά οξέα» και τα «λιπαρά 

έλαια», αλλά και «αι παχίαι και στεατώδεις αρωµατικαί αλοιφαί» και τέλος κάποιες 

«κόνεις τινες κεχρωµατισµέναι, µεθ’ ων συγκαταλέγονται και τα ψιµµύθια».280  

Όλες αυτές οι ουσίες εφαρµόζονται στο δέρµα είτε του προσώπου, είτε του 

σώµατος, για να το κάνουν πιο απαλό, να επαναφέρουν την ελαστικότητα του ή για να 

επανορθώσουν την απολεσθείσα λόγω προχωρηµένης ηλικίας ή ασθένειας χροιά του 

προσώπου, ή για να καλύψουν τις ρυτίδες που σχηµατίστηκαν στις παρειές,281 αλλά 

υπάρχουν και άλλες που απευθύνονται στο τριχωτό της κεφαλής για να αποδώσουν στις 

τρίχες την στιλπνότητα τους και να προλάβουν την ξηρασία τους. Κάποιες από τις 

προαναφερόµενες ουσίες τις θεωρεί επικίνδυνες λόγω των µεταλλικών στοιχείων που 

εµπεριέχουν, ενώ για άλλες εκφράζεται µε πιο συγκαταβατική διάθεση, θεωρώντας τες 

χρήσιµες, αφού ενισχύουν τις επιθυµητές λειτουργίες του δέρµατος, επαναφέρουν τους 

χαρακτήρες της καλλονής και της νιότης που µε το πέρασµα του χρόνου ατόνησαν ή 

έσβησαν οριστικά. Ο Κανελλίδης εφιστά την προσοχή στην ορθή εκλογή των σκευασιών 

αυτών καθώς δυσπιστεί µε τα κερδοσκοπικά κίνητρα των µυροπωλών και τις 

παραπειστικές διαφηµιστικές αγγελίες τους «εξ ων γέµει πολλάκις η τελευταία σελίς των 

περιοδικών φύλλων ή εφηµερίδων». Αποδίδει τις εφευρέσεις των µυρεψών στη µεγάλη 

ζήτηση που δηµιουργείται για αυτά τα προϊόντα και διαµορφώνεται από «ταις 

απαιτήσεσι του συρµού, της κενοσπουδίας, της µαταιοφροσύνης και της φιλαρεσκείας 

των ανθρώπων». 

Τα µαλλιά θεωρούνται για αυτόν το κυριότερο σηµείο καλλωπισµού του 

σώµατος.282 Αναφέρεται στην καθαριότητα τους «δια κτενός και της ψήκτρας», το 

λούσιµο και την επάλειψη τους «δι’ ελαίων ευωδών και διαφόρων κοσµητικών». Θεωρεί 

αυτές τις πρακτικές «προφυλάξεις» οι οποίες συντείνουν στο να διατηρούνται τα µαλλιά 

                                                 
279 Ο Κανελλίδης αυτοσυστήνεται στους αναγνώστες του ως διδάκτορας της «εν Παρισίοις ιατρικής 

Σχολής» και γιατρός στην Κωνσταντινούπολη, (Γ. Ι. Κανελλίδης, Εγχειρίδιον Υγιεινής. Συντεθέν επί τη 
βάσει των περί τοιούτην ύλην δοκιµωτέρων συγγραµάτων, Κωνσταντινούπολη 1858). 

280 Στο ίδιο, σ. 209. 
281 Στο ίδιο, σ. 209-210. 
282 «Η κόµη υπήρξεν ανέκαθεν αντικείµενον ιδιαζούσης φροντίδος και περιποιήσεως παρά πάσι τοις 

λαοίς· οι µεν εφρόντιζον όπως διατηρώσιν αυτήν καθαράν, οι δε όπως κοσµήσωσι και διατάξωσιν αυτήν 
επί το θηλυπρεπέστερον·…», (στο ίδιο, σ. 220). 
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καθαρά και να προλαµβάνεται η πιτυρίδα.283 Η καταρχήν θετική αντιµετώπιση που 

δείχνει ο συγγραφέας προς τα συγκεκριµένα καλλυντικά της ‘κόµης’ ως προς τα 

ευεργετικά τους αποτελέσµατα, µετριάζεται από τη σπουδή του να καταδικάσει την 

κατάχρηση των κοσµητικών και των αρωµατικών υλών.284 Σκληρότερα επικριτικός θα 

σταθεί µε τη συνήθεια «του χρωµατίζειν την κόµην αυτών δια τινων υλών», γιατί 

επιφέρει δυσάρεστα αποτελέσµατα σε όσους επιθυµούν να νεάζουν και να καταφρονούν 

τα σεβαστά σηµάδια των γηρατειών.285  

Απ’ όσο φαίνεται, ωστόσο, τα κριτήρια που χρησιµοποιεί για να στιγµατίσει τόσο 

την κατάχρηση των καλλυντικών ουσιών, όσο και τη χρησιµοποίηση των βαφών, δεν 

σχετίζονται τόσο µε ιατρικά ζητήµατα (οργανικές βλάβες λόγω επικίνδυνων συστατικών 

τους), παρά -πολύ  περισσότερο - µε θέµατα ηθικής τάξης: η επιθυµία να χρησιµοποιείς 

τεχνητά µέσα για να παρουσιάζεις µια ψευδή εικόνα νεότητας είναι ανήθικη, γιατί 

παρακάµπτει ή καταπατά τους ‘φυσικούς’ νόµους και υποκρύπτει αθέµιτες φιλοδοξίες 

παραπλάνησης των άλλων. 

Ο συγγραφέας αναφέρεται δια µακρών στα διάφορα είδη των λουτρών, τις 

συνέπειες τους και τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν οι λουόµενοι. Έχει πάντως 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι η καθαριότητα του σώµατος στο πόνηµα του δείχνει να περνά 

σε δεύτερη µοίρα σε σχέση µε τις λοιπές ευεργετικές ιδιότητες των λουτρών και ότι το 

σαπούνι απουσιάζει εντελώς από το αρκετά εκτεταµένο σχετικό κεφάλαιο!286 Τα ψυχρά 

λουτρά θεωρεί πως είναι ωφέλιµα γιατί ελαττώνουν τον ιδρώτα, δροσίζουν το σώµα,287 

και ενδυναµώνουν τον οργανισµό.288 Τα δροσερά λουτρά κατευνάζουν το νευρικό 

σύστηµα,289 ενώ τα χλιαρά – που για τους περισσότερους υγιεινολόγους θεωρούνται ως 

τα κατεξοχήν κατάλληλα για να καθαρίζουν το σώµα- δρουν κυρίως κατευναστικά και 

«ανορθωτικά» στον ανθρώπινο οργανισµό µε το να καταπραΰνουν από τους πόνους και 

                                                 
283 Στο ίδιο, σ. 220. 
284 «Η κατάχρησις όµως των κοσµητικών υλών και των διαφέρων αρωµατικών ουσιών, τας οποίας µια 

ασυγχώρητος κερδοσκοπία επινοεί καθ’ εκάστην, µόνη αυτή υπάρχει αξιόµεµπτος», στο ίδιο, σ. 220-221. 
285 «Βδελυκτή και κατακριτέα» χαρακτηρίζει αυτή την πρακτική (στο ίδιο, σ. 221). 
286 Στις αρχές του 19ου αιώνα, η «υγιεινή του λουτρού» παρακάµπτει το σαπούνι, λόγω του ότι 

προκαλούσε ενδοιασµούς για τον ‘τεχνητό’ του χαρακτήρα και δίνει προτεραιότητα στο ‘καθαρό’ νερό, ως 
µοναδικό υλικό της καθαριότητας, (Georges Vigarello, Το καθαρό και το βρόµικο, ό.π., σ. 205-206). 

287 Γ. Ι. Κανελλίδης, Εγχειρίδιον Υγιεινής. Συντεθέν επί τη βάσει των περί τοιούτην ύλην δοκιµωτέρων 
συγγραµάτων, ό.π., σ. 211. 

288 Στο ίδιο, σ. 212. Ο Βιγκαρέλο τονίζει πως «η ψυχρολουσία δυναµώνει µάλλον παρά πλένει· είναι 
πάνω απ’ όλα µια «δοκιµασία»». (Georges Vigarello, Το καθαρό και το βρόµικο, ό.π., σ. 154). Οι ιδέες για 
την ψυχρολουσία που τονώνει τον οργανισµό, ευεργετεί το κυκλοφοριακό σύστηµα του αίµατος και 
ζωντανεύει το σώµα, σχηµατίζονται ήδη τον 18ο αιώνα, (Ritcard L. Bushman και Claudia L. Bushman, 
The Early History of Cleanliness in America, ό.π., σ. 1222). 

289 Γ. Ι. Κανελλίδης, Εγχειρίδιον Υγιεινής , ό.π., σ. 213. 
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να καταπολεµούν την κόπωση του σώµατος· η ωφέλεια τους δε ως προς την 

καθαριότητα φαίνεται να είναι συµπληρωµατική και δευτερεύουσα ως προς τις 

προηγηθείσες επενέργειες τους.290 ∆ύο φορές επισηµαίνεται πως τα λουτρά καθαρίζουν 

το σώµα από τους ‘ρύπους’,291 αλλά φαίνεται να ‘αγνοεί’ ο Κανελλίδης τον πλέον 

προβεβληµένο θεωρητικό τόπο της υγιεινής για τη λειτουργία του δέρµατος και το 

σωτήριο, όπως θεωρούσαν, άνοιγµα των πόρων του που επιτυγχάνεται µε τις πρακτικές 

της καθαριότητας292.   

Η συχνότητα των λουτρών που προτείνει ο Κανελλίδης είναι αρκετά αραιή: 

δέχεται ένα χλιαρό λουτρό ανά δεκαπενθήµερο το χειµώνα και ένα εβδοµαδιαίο τις 

υπόλοιπες εποχές.293 ∆ιαπιστώνει πως οι γυναίκες λούζονται πιο συχνά από τους άντρες 

(χλιαρά λουτρά), εκφράζοντας παράλληλα την ευχή «ίνα λάβωσιν αύται την έξιν του 

λούεσθαι και εντός ψυχρού ύδατος· διότι έχουσαι εκ φύσεως κατασκευήν του σώµατος 

απαλήν και διάπλασιν αδύνατον, ούσαι δε αι πλείσται τούτων και εξασθενηµέναι, έχουσι 

δια τούτο και πολλήν ανάγκην σωµατικής δυνάµεως και ισχύος».294 Αναφέρεται ακόµη 

στην ευπαθή φύση των γυναικών και την ευαισθησία τους στις καιρικές µεταβολές, 295 

ενώ σε κάποιο άλλο σηµείο δεν αποδίδει τη σωµατική τους αδυναµία σε βιολογικά αίτια, 

αλλά στις κοινωνικές συνθήκες της ζωής τους.296  

Υιοθετώντας ένα µάλλον ουδέτερο και αποστασιοποιηµένο τόνο, περιγράφει την 

εγκλωβισµένη µέσα στον οίκο ζωή των γυναικών των ανώτερων στρωµάτων της 

κοινωνίας και, διαπιστώνοντας την παθητική αργοσχολία τους και την ασθενική κράση 

τους, απευθύνει προς αυτές ένα αρκετά µετριοπαθές ‘αναµορφωτικό’ πρόγραµµα που 

συνίσταται στην ενδυνάµωση του σώµατος τους µε τη γυµναστική και τις σωµατικές 

ασκήσεις. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα καταστούν ικανές να φέρουν στο κόσµο παιδιά που δε 

                                                 
290 «Τα δε χλιαρά λουτρά, τα µάλλον κατευναστικά και ανορθωτικά πάντων των λοιπών ειδών, 

παρατεινόµενα επί ολίγον παύουσι τους πόνους και την κόπωσιν του σώµατος καθαρίζοντα και εντελώς 
τούτο», στο ίδιο, σ. 214. 

291 Στο ίδιο, σ. 215 και 220. 
292 Η «απελευθέρωση» των πόρων του δέρµατος από τους ρύπους και η σηµασία της σωµατικής 

αναπνοής τονίζεται ήδη στις υγιεινολογικές παραγµατείες του 18ου αιώνα, (Georges Vigarello, Το καθαρό 
και το βρόµικο, σ, 294- 295).  

293 Γ. Ι. Κανελλίδης, Εγχειρίδιον Υγιεινής, ό.π., σ. 217-218. 
294 Στο ίδιο, σ. 218. 
295 Στο ίδιο, σ. 207, όπου τονίζεται πως «το σώµα, φύσει απαλόν υπάρχον παρά ταις γυναιξίν» όταν 

ιδρώνει προσβάλλεται αµέσως από τον αέρα. 
296 «…η γυνή κατά την ενεστώσαν της κοινωνίας ηµών κατάστασιν, οικουρούσα και διάγουσα βίον 

ολίγον ενεργόν, εποµένως εξασκούσα λίγον το µυικόν αυτής σύστηµα, υπάρχει αδύνατος, και δια τούτο, 
δεν δύναται ίνα µένη ορθία επί πολύν χρόνον, ή και διανύση µακράν οδόν άνευ κόπου πολλού και 
µόχθου», στο ίδιο, σ. 206. 
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θα είναι καχεκτικά, αδύνατα και µε προδιάθεση «προς αδυναµικάς ασθενείας».297 

Ωστόσο, ο Πολίτης γιατρός και σ’ αυτό το σηµείο δεν χαράσσει εκείνες τις κάθετες 

διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα στο υγιεινιστικό πρόταγµα για τις γυναίκες από τη µία 

και τον κόσµο του αργόσχολου και επιδεικτικού καλλωπισµού που χαρακτήριζε την 

εποχή του από την άλλη – διαχωριστικές γραµµές που θα τονιστούν τόσο έντονα από 

τους περισσότερους εκπρόσωπους της υγιεινής των τελευταίων δεκαετιών του 19ου αλλά 

και του 20ου αιώνα, αλλά και από άλλους λόγιους (π.χ. τους δηµοτικιστές) οι οποίοι θα 

αφοσιωθούν θερµά στην υπόθεση της µεταµόρφωσης της διακοσµητικής κούκλας σε µια 

εν πλήρει επιγνώσει µητέρα που νιώθει το χρέος της αποστολής της απέναντι στο έθνος 

της και την ευθύνη της να µεταφέρει τις αρχές της υγιεινής στους κόλπους της 

οικογένειας της.298 

Αντίθετα, ο Κανελλίδης, όντας ο λιγότερο αποµακρυσµένος από τη γυναικεία (και 

ανδρική) ‘κοσµητική’ δραστηριότητα και, ίσως, ο πιο αµερόληπτος κριτής αυτής από 

όλους τους υγιεινολόγους που θα εξετάσουµε, πρωτοτυπεί και ως προς το ότι είναι ο 

µοναδικός από αυτούς που όχι µόνο δε θα καταδικάσει κατηγορηµατικά το 

«στηθόδεσµο» (κορσέ), αλλά θα αναζητήσει τα αίτια της επινόησης και της εφαρµογής 

του και θα σταθεί µάλλον θετικά διακείµενος στη χρήση του κάτω από κάποιες 

προϋποθέσεις. Αυτό που µας ενδιαφέρει από την τοποθέτηση του αυτή, είναι η άποψη 

του πως ο στηθόδεσµος διορθώνει τις παραµορφώσεις που προκαλεί ο τοκετός στις 

γυναίκες, καθώς επαναφέρει µε τεχνητά µέσα το σώµα στην προηγούµενη κατάσταση 

του. Και προσθέτει: «Απαιτείται προσέτι ίνα έχωµεν αείποτε κατά νουν και την 

επικρατούσαν γενικήν ιδέαν περί της καλλονής των σχηµάτων της γυναικός».299 

Ανεξάρτητα από το περιεχόµενο της γενικής αυτής ‘ιδέας’ για την ‘καλλονή’ των 

γυναικών, µπορούµε να συµπεράνουµε µε βάση και τις επισηµάνσεις που µέχρι τώρα 

κάναµε, πως η υγιεινή του Κανελλίδη όχι µόνο δεν παρατηρεί αφ’ υψηλού τον 

καλλωπισµό και την κοσµητική καταφρονώντας τες ως µη συµβατές µε το επιστηµονικό 

του πρόταγµα, αλλά δείχνει κατανόηση για τους αισθητικούς και καλλωπιστικούς 

προβληµατισµούς της εποχής πριν εκθέσει την άποψη του.  

Το υγιεινολογικό πόνηµα του Κανελλίδη µας είναι ιδιαίτερα χρήσιµο γιατί 

επιτρέπει να ξεδιπλωθούν ορισµένες από τις πτυχές της σύνθετης σχέσης ανάµεσα στον 

                                                 
297 Στο ίδιο, σ. 300-301. 
298 ∆. Ι. Σαράτσης, «Εισήγησις εις το ∆ηµοτικόν Συµβούλιον» (1908), παρατίθεται στο Ελένη 

Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών: ελληνικοί προβληµατισµοί (1830-1910). Ένα 
ανθολόγιο, ΙΑΕΝ, Αθήνα 1987, σ. 565- 572. 

299 Γ. Ι. Κανελλίδης, Εγχειρίδιον Υγιεινής, ό.π., σ. 206. 
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καλλωπισµό και την καθαριότητα. Στη θεώρηση του υπάρχει µια πολύ στενή συνάφεια 

ανάµεσα τους, που κάνει τις πρακτικές τους να είναι µάλλον συµπληρωµατικές, παρά 

αντιπαρατιθέµενες. Η καθαριότητα γι’ αυτόν είναι ευπρέπεια, κοσµιότητα και εκδίωξη 

των ρύπων µε το πλύσιµο του σώµατος ή τις καθηµερινές φροντίδες του προσώπου και 

των χεριών. Όσοι και όσες εξασκούν τις καλλωπιστικές φροντίδες, δε φαίνεται να 

απέχουν από τις απαιτήσεις της καθαριότητας, όπως αυτός την αντιλαµβάνεται. Έτσι, το 

κοινό του καλλωπισµού και της καθαριότητας αφορά το ίδιο σύνολο ανθρώπων, 

σύµφωνα µε αυτή τη λογική. ∆εν υφίσταται µεταξύ τους διαφορά ουσίας ή πρόβληµα 

στη µετάβαση από τη µία σωµατική πρακτική στην άλλη: αφήνεται να εννοηθεί πως 

όποιος-α ‘καλλύνει’ το σώµα του, εξυπακούεται πως ενδιαφέρεται και για την 

καθαριότητα του. Αν υπάρχει κάποιο πρόβληµα, αυτό εντοπίζεται στην υπερβολή και 

στην κατάχρηση που γίνεται τόσο στην καθαριότητα, όσο και στο καλλωπισµό, όπως 

επίσης και σε κάποιες ιδιοτροπίες της µόδας, όταν αυτή δεν παίρνει υπόψη της την 

‘ ιδιαιτερότητα’ της γυναικείας φύσης.  

Για τον Κανελλίδη, τα κοσµητικά έχουν θετικές ιδιότητες στο βαθµό που 

απαλύνουν το δέρµα και το κάνουν πιο ελαστικό, χαρίζουν στιλπνότητα στην τρίχα και 

την κάνουν λιγότερο ξερή κλπ. Με ένα φιλοσοφικού τύπου στοχασµό, ο συγγραφέας 

δείχνει να κατανοεί την ελαφρότητα των ανθρώπων που η µαταιοδοξία τους να 

αποκρύψουν τη φθορά που επιφέρει ο χρόνος τους οδηγεί να παρασυρθούν από το 

συρµό και τις δελεαστικές υποσχέσεις των διαφηµίσεων των µυρεψών. Ακόµη και για τα 

ψιµύθια, δε δηλώνεται πουθενά πως σχετίζονται αποκλειστικά µε τις γυναίκες, και το 

ίδιο συµβαίνει επίσης και µε τις βαφές των µαλλιών. Έτσι, στο βιβλίο του δεν 

διαφαίνεται καθόλου το έµµονο µοτίβο που χαρακτηρίζει κάποια µεταγενέστερα γραπτά, 

να αποδίδουν δηλαδή σχεδόν αποκλειστικά στο γυναικείο φύλο την τάση να κάνει χρήση 

των καλλυντικών µέσων και, εποµένως, να θεωρούν την ‘κοσµητική’ µια καθαρά 

γυναικεία υπόθεση. Στον Κανελλίδη, ακόµη και οι αρνητικές ιδιότητες της 

«µαταιοφροσύνης» και της «φιλαρέσκειας», αφορούν γενικά το ανθρώπινο γένος και όχι 

τη θηλυκή συνιστώσα του.  

Αν προσέξουµε ωστόσο θα δούµε να εµφανίζεται η αντίφαση: όταν µιλάει για 

την περιποίηση των µαλλιών στους διάφορους λαούς, διαβεβαιώνει ότι κάποιοι απ’ 

αυτούς φροντίζουν για την καθαριότητα της, ενώ άλλοι «όπως κοσµήσωσι και διατάξωσι 

αυτήν επί το θηλυπρεπέστερον».300 Έµµεσα δηλαδή ‘παραδέχεται’ πως η σοβαρή 

                                                 
300 Στο ίδιο, σ. 220. 
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δραστηριότητα της απλής καθαριότητας συνάδει µε τον αρσενικό χαρακτήρα, ενώ η 

επιµεληµένη και επεξεργασµένη στυλιστική διευθέτηση του σώµατος παραπέµπει σε 

θηλυκά γνωρίσµατα. Αυτή η βαθιά ιδεολογική πεποίθηση περί της ‘θηλυπρεπούς 

κοσµητικής’ θα αποτελέσει ένα ανθεκτικό στο χρόνο νοηµατικό άξονα που θα 

διαπεράσει κάθε είδους εκφοράς λόγων για τα καλλυντικά και πολύ αργότερα. Ωστόσο, 

ο Κανελλίδης δεν ενδιαφέρεται ή δεν µπορεί να καθορίσει τα όρια, το χαρακτήρα και τις 

ειδικές ποιότητες της θηλυκότητας και του πρέποντος ανδρισµού, στις περιπτώσεις 

εκείνες που και οι γυναίκες και οι άνδρες κάνουν χρήση αυτών των κοσµητικών µέσων – 

και µάλιστα πολλές φορές ακριβώς των ίδιων.  

Γεννιέται έτσι το ερώτηµα τι χαρακτηρίζει τον ανδρικό καλλωπισµό και από ποια 

στιγµή και µετά αυτός κινδυνεύει να διολισθήσει στην επικίνδυνη ζώνη της 

θηλυπρέπειας; Ξεκάθαρη και συγκεκριµένη απάντηση συνήθως ποτέ δεν δίνεται, αλλά ο 

Κανελλίδης µας επιτρέπει να υποθέσουµε πως σε γενικές γραµµές το ρήγµα που 

δηµιουργείται στον κανόνα, θα επουλωθεί µε µια απόπειρα να καταχωρηθεί, η µεν 

κοσµητική στο θηλυκό σύµπαν πρακτικών και σηµασιών, µε πρόδηλα αρνητική χροιά 

όταν οι άνδρες εµπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες, η δε ανδρική κοσµητική τείνει 

να ‘βαφτιστεί’ «καλλωπισµός» και να εµφανιστεί ως ένα σοβαρό και ευπρεπές καθήκον 

κάθε πολιτισµένου ανθρώπου. Ταυτόχρονα τα κοσµητικά µέσα που καταναλώνουν οι 

άνδρες, επιχειρούν να τα παρουσιάσουν ως είδη τουαλέτας ή νεωτερισµού κλπ. 

Εποµένως, η νοµιµοποίηση της όποιας χρήσης της κοσµητικής από τους άντρες, 

φαίνεται να πραγµατώνεται µε την ίδια την απάρνηση της ανδρικής κοσµητικής, έτσι 

ώστε να αµβλυνθούν οι υποψίες ότι οι άνδρες κάνουν τα ίδια πράγµατα µε τις γυναίκες 

και µάλιστα µε τον ίδιο ή παρόµοιο τρόπο! Με τον Κανελλίδη φαίνεται πως 

βρισκόµαστε στην αρχή ακόµη αυτής της διαδικασίας, να επεξεργαστούν δηλαδή οι 

ειδικοί της υγιεινής την έµφυλη κατανοµή των όρων της κοσµητικής.  

∆εν θα πρέπει πάντως να ξεχνάµε πως ο συγγραφέας γράφει στην 

Κωνσταντινούπολη και έχει υπ’ όψη του µια πολύ πιο πλούσια και εκλεπτυσµένη 

κουλτούρα περιποίησης του σώµατος, απ’ ότι συµβαίνει στο αρκετά πιο συντηρητικό 

περιβάλλον της ελληνικής πρωτεύουσας, που αγωνίζεται να αποτινάξει το οθωµανικό 

παρελθόν της, χωρίς ωστόσο να έχει αποκτήσει ακόµη και ένα πιο κοσµοπολίτικο 

χαρακτήρα. Ωστόσο νοµίζουµε πως αυτό το στοιχείο δεν αρκεί για να ερµηνεύσει την 

αρκετά εφεκτική στάση του Κανελλίδη απέναντι στη γυναικεία κοσµητική, η οποία δεν 

αντιµάχεται στα σοβαρά τις πρακτικές καθαριότητας που προτείνει η υγιεινή του.  
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Το κλειδί της ερµηνείας νοµίζουµε πως µπορεί να βρεθεί αν συνυπολογίσουµε 

δύο ουσιαστικούς παράγοντες που διαµορφώνουν τον τρόπο σκέψης του. Ο πρώτος είναι 

πως η γυναικεία κοσµητική του καιρού του φαίνεται πως ήταν αναπόσπαστο τµήµα των 

ορισµών για το γυναικείο φύλο, των ιδεολογικών αντιλήψεων για το τι πρέπει και 

µπορούν οι γυναίκες να κάνουν, έτσι ώστε να εναρµονίζονται οι πράξεις τους µε τον 

ιδανικό θηλυκό χαρακτήρα. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο καλλωπισµός τους δεν 

αντιπροσωπεύει καµία απειλή -ή τουλάχιστον δεν την αντιλαµβάνεται ως τέτοια ο ίδιος- 

που να διεγείρει τους αντρικούς φόβους για την υπέρβαση των έµφυλων διαχωριστικών 

γραµµών. 

Ο δεύτερος παράγοντας αφορά τη θεώρηση που έχει ο Κανελλίδης για την 

καθαριότητα του σώµατος - θεώρηση που είναι αρκετά διαφορετική από την ώριµη 

υγιεινολογική καθαριότητα. Όπως είδαµε, το σαπούνι απουσιάζει εντελώς από τα µέσα 

καθαρισµού, ενώ τα λουτρά είναι περισσότερο είτε τονωτικά και διεγερτικά, είτε 

χαλαρωτικά και κατευναστικά, και λιγότερο λουτρά καθαριότητας. Μια υπόθεση 

εργασίας που µπορούµε να κάνουµε, αν και είναι ανεπαρκής ο αριθµός των τεκµηρίων 

που να επιβεβαιώνουν ή να καταρρίπτουν την υπόθεση αυτή, είναι πως, όπου η 

καθαριότητα δεν θεµελιώνεται ξεκάθαρα και αναµφίλεκτα πάνω στο γνωστό 

υγιεινιστικό δίπολο «νερό και σαπούνι», περισσεύει χώρος και για την κοσµητική. Σ’ 

αυτή την περίπτωση τα καλλυντικά σκευάσµατα, και ιδιαίτερα οι λοσιόν (αρωµατικά 

υγρά) και τα αρωµατικά -συνήθως- έλαια για τα µαλλιά έρχονται να καλύψουν το κενό 

που αφήνει το σαπούνι. Αντίθετα, απ’ ότι φαίνεται, όσο η υγιεινή προσηλώνεται 

αποκλειστικά στο παραπάνω δίπολο για να επιτευχθεί η καθαριότητα, τόσο πιο 

επικριτική γίνεται για ανταγωνιστικές σωµατικές πρακτικές και καλλυντικές συνήθειες, 

ή τις καταδικάζει στη σιωπή.   

 

 

∆. Τσαχτσίρης: η ‘θηλυκή’ κοσµητική στο εδώλιο 

Λίγα χρόνια αργότερα θα εκδοθεί και πάλι στην Κωνσταντινούπολη ένα ακόµη 

πρώιµο σύγγραµµα περί υγιεινής που θα το υπογράψει ο γιατρός Τσιαχτσίρης 

∆ηµήτριος. Σε σχέση µε το προηγούµενο γραπτό που εξετάσαµε, στο δικό του έργο 

απαντάται µια πολύ πιο βίαιη επίθεση ενάντια στα µέσα που χρησιµοποιούν οι γυναίκες 
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του καιρού του. Και εδώ, ένα ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερώνεται στον καλλωπισµό.301 

Υπάρχει όµως µια σηµαντική διαφορά µε ό,τι είδαµε στον Κανελλίδη: στο πόνηµα του 

Τσιαχτσίρη, η κοσµητική φαίνεται σε µεγάλο βαθµό να είναι ταξινοµηµένη κατά φύλο 

σύµφωνα µε το είδος του καλλωπιστικού υλικού και τη χρήση που του γίνεται: στις 

γυναίκες ανήκουν τα ψιµύθια και τα αρωµατικά νερά για την αλλαγή του χρωµατικού 

τόνου της επιδερµίδας, ενώ για τους άντρες προορίζονται τα σκευάσµατα που 

καταπολεµούν την τριχόπτωση και υπόσχονται την εξαφάνιση της φαλάκρας και την 

αναγέννηση της τριχοφυΐας. Συστήνει µάλιστα µια αλοιφή για την ενδυνάµωση των 

τριχών και µία άλλη για όσους έχουν λιπαρά µαλλιά. Στους άνδρες ακόµη απευθύνεται 

όταν µιλά για τη βαφή των µαλλιών και, όπως είναι φυσικό, για την περιποίηση του 

µουστακιού, των γενιών και το ξύρισµα του προσώπου. Σε δύο περιπτώσεις δεν είναι 

σαφές αν αναφέρεται σε άνδρες ή σε γυναίκες ή και στα δύο φύλα – το τελευταίο είναι 

και το πιθανότερο να συµβαίνει: στη µία περίπτωση όταν µιλά για τα είδη των 

σαπουνιών και τις ωφέλιµες συνέπειες που έχουν για το δέρµα και στη δεύτερη, όταν 

συνιστά την επάλειψη του προσώπου µε µια συνταγογραφηµένη αλοιφή για την 

προστασία από τον σφοδρό αέρα. Προσθέτει µάλιστα πως η αλοιφή αυτή διαφυλάσσει 

«το πρόσωπον λαµπρόν και βραδύνει την εµφάνισην των ρυτίδων»302.  

Ο Τσιαχτσίρης θεωρεί πως το σαπούνι είναι «ο βασιλεύς των κοσµητών»303, γιατί 

καθαρίζει και κάνει ωραίο το δέρµα, αλλά αυτή την ιδιότητα την έχουν µόνο τα καλής 

ποιότητας σαπούνια, ενώ όσα περιέχουν κιννάβαρι είναι επιβλαβή. Θα επιδοθεί σε µία 

δριµεία επίθεση µε έντονα απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς για τα ψιµύθια («φκιασίδια», 

όπως τα αναφέρει σε παρένθεση) θεωρώντας τα «επιβλαβέστατα και εις την ωραιότητα 

και εις την υγείαν» των γυναικών, καθώς εµπεριέχουν υδράργυρο ή µόλυβδο. 

Υιοθετώντας ένα δραµατικό τόνο, εκλιπαρεί τις γυναίκες να ακούσουν τις 

προειδοποιήσεις του για τα δηλητηριώδη αυτά σκευάσµατα,304 τα οποία όχι µόνο 

καταστρέφουν την υγεία τους, αλλά και «όπερ χειρότερον δι’ υµάς, αφαιρούσι προ της 

ηλικίας την φυσικήν ωραιότητα του προσώπου σας».305  

Τη συνέχεια του επιθετικού του οίστρου για τα ολέθρια αποτελέσµατα των 

ψιµυθίων αξίζει, νοµίζουµε, να την παραθέσουµε ολόκληρη: «Εις τους τόπους ένθα 

                                                 
301 ∆ηµήτριος Γ. Τσιαχτσίρης, Εγχειρίδιον Υγιεινής προς χρήσιν εκάστου, Κωνσταντινούπολη 1870, σ. 

143-146. 
302 Στο ίδιο, σ. 144. 
303 Στο ίδιο, σ. 143. 
304 «Ω γυναίκες! ∆υσπιστείτε εις τα ύδατα, τα οποία σας κάµνουσι πολύ λευκάς, ή ερυθράς…», (στο 

ίδιο, σ. 144).  
305 Στο ίδιο. 
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χρώνται τα ψιµύθια, είδον τους χειρίστους οδόντας, αι δε γυναίκες αύται φθάνουσαι το 

εικοστόν πέµπτον έτος της ηλικία των, έχουσι πρόσωπον γεροντικόν µετά πέντε έως 

οκτώ εις τα άκρα των χειλέων πτυχάς, αίτινες προδίδουσι µισήν ώραν µακρόθεν την 

γελοιώδη και ανόητον αιτίαν. Είναι αδύνατον τα δηλητηριώδη ταύτα κοσµήµατα να 

παραστήσωσι λευκόν και ωραίον εκείνο το πρόσωπον, όπερ είναι µελανόν και 

δύσµορφον. ∆έον όθεν τα καλλωπίσµατα ταύτα, άτινα µήτε τους µύωπας εξαπατώσι, να 

εγκαταλείψη κοινωνία τις χριστιανική και µορφωµένη· ας χαρίση αυτά εις τας πόρνας, 

εις τας θεατρικάς ορχηστρίας και εις τας τσιγκίστρας. Λίαν σοφώς ο Κύριλλος 

εχαρακτήρισε τα καλλωπίσµατα ταύτα, οπόταν είπεν· ‘Ανύποπτον εις διαβολήν δείκνυσι 

γυναίκα το µη καλλωπίζεσθαι, µήτε µεν κοσµείσθαι πέρα του πρέποντος’…..».306 

Ο συγγραφέας προσπαθεί πρώτα απ΄ όλα να αφαιρέσει το έδαφος από την 

επιχειρηµατολογία των γυναικών που κάνουν χρήση των ψιµυθίων· όχι µόνο κανένα 

εξωραϊσµό του προσώπου δεν µπορούν να εγγυηθούν αυτά, αλλά, αντίθετα 

καταστρέφουν την φυσική οµορφιά τους, προκαλούν ρυτίδες και οδηγούν σε πρόωρη 

γήρανση του παρουσιαστικού τους. Κατόπιν, γελοιοποιεί τα κίνητρα τους, που τα 

βρίσκει ανορθολογικά, ανόητα, ασύµβατα µε τον χριστιανικά κηρύγµατα. Παρουσιάζει 

τις χρήστριες ως εύπιστες και αφελείς, αφού κανένα δεν µπορούν να ξεγελάσουν τα 

απατηλά τους τεχνάσµατα. Και στο τέλος, προσδένει τα ψιµύθια στη χορεία των 

ανυπόληπτων γυναικών κατώτερης κοινωνικής στάθµης (πόρνες, χορεύτριες, ηθοποιούς 

του θεάτρου) για να δείξει πως οι αξιοπρεπείς γυναίκες των ανώτερων και µεσαίων 

στρωµάτων δεν πρέπει να ακολουθούν αυτές τις αξιοκαταφρόνητες πρακτικές.  

Εγκαινιάζοντας την µακρά σειρά των αξιωµάτων της υγιεινής επιστήµης που 

θεµελιώνουν την οµορφιά πάνω στην υγεία και, ταυτόχρονα, εναντιώνονται στην 

αντίληψη πως είναι ποτέ δυνατό να συνδεθεί η «καλλονή» µε τις απλοϊκές και 

παραπειστικές υποσχέσεις των «µυρεψών», ο Τσιαχτσίρης τονίζει πως µόνο τα ερυθρά 

αιµοσφαίρια, τα οποία µπορούν να αποκτήσουν τα άτοµα και των δύο φύλων µε την 

καλή διατροφή, τον καθαρό αέρα, µε την εργασία και την αγαθή ψυχή, συνιστούν «το 

καλήτερον κόσµηµα».307 ∆είχνοντας το πόσο πολύ υπολογίζει τον προβληµατισµό των 

γυναικών για τον καλλωπισµό τους, η υγιεινή του προτείνει σ’ αυτές τη συστηµατική 

ενασχόληση τους µε τις οικιακές εργασίες, ώστε να γίνουν «ζωηρότεραι και 

ωραιότεραι». Η επιδεικτική αργοσχολία, η περιφρόνηση των οικιακών έργων και η 

                                                 
306 Στο ίδιο. 
307 Στο ίδιο. 
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έλλειψη οποιασδήποτε άσκησης κάνει τα σώµατα των γυναικών της καλής κοινωνίας 

κακοσχηµατισµένα, πλαδαρά, καχεκτικά και αναιµικά. Τις προτρέπει, εάν θέλουν να 

είναι όµορφες και να έχουν «παρειάς ερυθράς και καλήν υγείαν», να µη παρασύρονται 

«από τον όλεθρον της Ευρωπαϊκής πολυτελείας και της υπερηφανείας».308  

Ο Τσιαχτσίρης ρίχνει το βλέµµα του σε µεγάλο µέρος του φάσµατος των 

καλλωπιστικών δραστηριοτήτων των γυναικών και των ανδρών της εποχής του, όπως 

κάνει και ο Κανελλίδης νωρίτερα. Λαµβάνει υπ’ όψη του τα αισθητικά πρότυπα της 

εποχής του και δεν παραγνωρίζει πως οι κοσµητικές φροντίδες για το σώµα κατέχουν 

εξέχουσα θέση στο λογισµό και στις ευαισθησίες των ανθρώπων, ιδιαίτερα των 

γυναικών, για την επιθυµητή εµφάνιση που θέλουν να παρουσιάσουν στους άλλους. 

Έτσι η υγιεινή του εµπλέκεται ενεργά στους καλλωπιστικούς προβληµατισµούς τους, 

διαλέγεται µε την κοσµητική, κρίνει και αποτιµά τα προϊόντα της, τα κίνητρα όσων 

καλλωπίζονται, τις συνέπειες που έχουν οι καλλωπιστικές πρακτικές τους, τόσο για το 

ίδιο το σώµα τους, όσο και για την ηθική υπόσταση της κοινωνίας. Αναγνωρίζει την 

ανάγκη περιποίησης του δέρµατος, όχι µόνο, ή πρωτίστως, εξαιτίας της σηµασίας που 

διατηρεί για την καλή λειτουργία του οργανισµού η άδηλος αναπνοή και το άνοιγµα των 

πόρων του δέρµατος µε την καθαριότητα, όπως ήταν η τελευταία λέξη της 

επιστηµονικής ιατρικής και της υγιεινής από τα µέσα του 19ου αιώνα, αλλά επειδή σε ένα 

βαθµό αντιλαµβάνεται την υγεία του δέρµατος µέσα από ένα πολύ παλιότερο (ιατρικό) 

σύστηµα ιδεών µε ηθικές και συµβολικές σε αισθητικό επίπεδο προεκτάσεις: σύµφωνα 

µε αυτό, η άριστη εµφάνιση του ‘εξωτερικού’ µέρους του σώµατος, που είναι το δέρµα, 

αντανακλά την υγεία του ‘εσωτερικού’ σώµατος η οποία έγκειται στην ισόρροπη και 

αρµονική συνύπαρξη των υγρών ή των δοµικών στοιχείων που υπάρχουν αναµεµιγµένα 

µέσα στον ανθρώπινο οργανισµό, κατά το Γαληνικό πρότυπο.309 Αν διαταραχθεί αυτή η 

ισορροπία, οι συνέπειες θα εκδηλωθούν στο δέρµα µε τη µορφή της απώλειας της 

‘λάµψης’ και της ελαστικότητας του, αλλά και µε την εµφάνιση δερµατικών νοσηµάτων. 

Το ‘λαµπερό’ και ‘αστραφτερό’ δέρµα της γυναίκας που ήταν µια από τις πιο 

χαρακτηριστικές ιδιότητες του όµορφου σώµατος, ήταν λοιπόν και σηµάδι υγείας αλλά 

ταυτόχρονα, όπως έχουµε τονίσει και νωρίτερα, και η προβολή ενός ταξικού στάτους. 

Αφού λοιπόν το δέρµα είχε τέτοιες συνδηλώσεις, ήταν φυσικό να το 

προστατεύουν και να το περιποιούνται ως µια κεφαλαιώδη παρακαταθήκη της 

                                                 
308 Στο ίδιο, σ. 130. 
309 Edith Snook, The beautifying part of physic, ό.π., σ. 17.  
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ταυτότητας του εαυτού και της κοινωνικής τάξης της κατόχου. Αυτού του είδους οι 

περιποιήσεις – απόλυτα εναρµονισµένες µε αυτό το ιατρικό, ηθικό, αισθητικό σύστηµα 

πεποιθήσεων που περιγράψαµε- ανοίγουν τον δρόµο σε µια µορφή τεχνήµατος, αν και 

οµνύουν στον σεβασµό για τον ‘φυσικό’ εαυτό310: καθόλου τυχαία, ο Τσιαχτσίρης 

αποδέχεται την ευεργετική χρήση κάποιων φαρµακευτικών, φυτικών ή ζωικής 

προέλευσης ουσιών και προτείνει κάποιες απ’ αυτές στο κοινό της ‘καλής κοινωνίας’ 

(έλαιο αµυγδάλων, βορακικό νάτριο, κητόσπερµο). Αν συνυπολογίσουµε το γεγονός πως 

ο γιατρός από την Κωνσταντινούπολη δεν περιορίζει το ενδιαφέρον του µόνο στην 

επιδερµίδα, αλλά οι συµβουλές του για τα κατάλληλα σκευάσµατα επεκτείνονται και στα 

µαλλιά, νοµίζουµε πως µπορούµε εδώ να εντοπίσουµε το πρώιµο στάδιο µιας 

διαδικασίας ενεργούς εµπλοκής των υγιεινολόγων γιατρών στη χάραξη και εκπόνηση 

µιας παρεµβατικής ‘πολιτικής’ υγιεινής εµπνεύσεως σε ζητήµατα καλλωπισµού.311  

Αν και είναι ακόµη νωρίς - βρισκόµαστε µόλις στα 1870 - οι όροι έχουν αρχίσει 

να σχηµατίζονται ευδιάκριτα: ο γιατρός µε το κύρος του ειδικού σε θέµατα που 

σχετίζονται µε το ανθρώπινο σώµα, εξοπλισµένος µε την αυθεντία που του παρέχει η 

επιστήµη σε συναφή γνωστικά αντικείµενα όπως της ιατρικής, της βιολογίας, της 

φαρµακευτικής και της χηµείας, µε την αυτοσυναίσθηση που διατηρεί ως τυπικού 

εκπροσώπου της προόδου, του πολιτισµού και της σύγχρονης αστικής ηθικής εκφράζει 

τη φιλοδοξία του να συµµετάσχει µε όλες του τις δυνάµεις στην εφαρµογή ενός 

µεταρρυθµιστικού υγιεινιστικού προγράµµατος (και) για το σώµα, που το απευθύνει στα 

στα µορφωµένα και ευκατάστατα µέλη της κοινωνίας·312 τα παρακινεί να διδαχτούν από 

                                                 
310 Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 40-43. 
311 Είναι πολύ χαρακτηριστικές επ’ αυτού οι απόπειρες των Γαλλίδων υγιεινολόγων γιατρών, Μανέν 

και Jouvence, να στρατευθούν υπέρ µιας ‘θηλυκής’ υγιεινής που θα αναλάβει το βάρος της καθοδήγησης 
της κοσµητικής που απευθύνεται στις γυναίκες. Η Jouvence, µιλώντας ως γυναίκα, διαπιστώνει πως, αφού 
«η πείρα απέδειξεν ότι µας είναι αδύνατον να καθυποτάξωµεν την φιλαρέκειαν µας εις την λογικήν, ας 
εργασθώµεν τουλάχιστον ηµείς αι επιστήµονες, όπως δώσωµεν εις το δέρµα την τονωτικότητα και 
ανθηρότητα του…». Σε αντίθεση µάλιστα µε τους περισσότερους (άνδρες) υγιεινολόγους της εποχής της 
που συνιστούν µόνο το «καθαρό ύδωρ» για την περιποίηση του δέρµατος, η ίδια δηλώνει πως κατανοεί τις 
«απαιτήσεις του φύλου της» και υποδεικνύει «συνταγές κάλλους» και µεθόδους θεραπείας των παθήσεων 
της επιδερµίδας. Πεποίθηση της δε είναι πως η υγιεινή θα παραδώσει µελλοντικά την «εργασία του 
κάλλους» στα χέρια της ιατρικής, η οποία θα µάθει να ενδιαφέρεται, όχι µόνο για το «εσωτερικό», αλλά 
και για το «εξωτερικό» του σώµατος. Όταν δε ο αριθµός των γυναικών γιατρών αυξηθεί, τότε υπάρχει 
ελπίδα πως αυτές «θα κανονίζουν τον συρµόν», (Μαρία Jouvence, «Υγιεινή και Καλλονή της Γυναικός», 
Εφηµερίς των Κυριών, 3.4.1894, σ. 3-4). Στο ίδιο πνεύµα και η Μανέν, που προσπαθεί να πείσει πως 
«επιστήµη» ενδιαφέρεται εξίσου µε την «ανθρωπότητα» για «τη φυσική καλλονή του προσώπου και το 
χρώµα». Κατά δήλωση της, η «διάνοια» οφείλει να βάλει χαλινάρι στο «πρωτογενές ένστικτο», ώστε να 
µη θυσιάζονται το κάλλος και η υγεία στη «µαταιότητα µας», (Μαρία Μανέν, «Το κάλλος και το δέρµα», 
Εφηµερίς των Κυριών, 29.1.1895, σ. 8).    

312 «Κάθε γιατρός την εποχή εκείνη ήταν και υγιεινιστής», (Alain Corbin, “Backstage”, στο Philip 
Aries και Georges Duby (επιµ.), A History of private life, τ. 4 , Harvard University Press, Λονδίνο 1990, σ. 
654). 
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την υγιεινή και να ενσωµατώσουν στην καθηµερινή ζωή τους τις επιστηµονικές και 

ηθικές αρχές της, έτσι ώστε να µπορούν και να θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που 

βλέπουν το σώµα τους, και κατ’ επέκταση, το χειρίζονται και επεµβαίνουν σ’ αυτό.  

Σ’ αυτό το στάδιο ο υγιεινολόγος γιατρός αναµετράται µε την κοσµητική 

περιποίηση και τα καθεστώτα καθαριότητας που χαρακτήριζαν την εποχή του. Επιστατεί 

και ελέγχει ολόκληρο το φάσµα αυτών των πρακτικών, επιδοκιµάζει ορισµένες και 

καταδικάζει πολύ περισσότερες, προτείνει λύσεις και δίνει εξηγήσεις στο γιατί θα πρέπει 

οι άνθρωποι να συµµορφωθούν µε αυτές. Κάνοντας κάτι τέτοιο, σκοντάφτει 

αναγκαστικά στα ισχύοντα αισθητικά και καλλωπιστικά πρότυπα. Έχει µπροστά του 

βαθιά ριζωµένες συνήθειες και πολιτισµικές σταθερές που του είναι αδύνατο να 

αδιαφορήσει. Ακόµη και αν τις περισσότερες από αυτές τις περιφρονεί βαθύτατα και 

εύχεται την εξάλειψη τους στην κοινωνία που οραµατίζεται, πρέπει να συµφιλιωθεί µε 

την ιδέα πως είναι πολύ δύσκολο να ξεµπερδέψει µαζί τους και να πείσει τους 

ανθρώπους πως πρέπει ν’ αρκεστούν µόνο στα λουτρά καθαριότητας, στα σαπούνια 

πολυτελείας και σε µια απέριττη περιποίηση του σώµατος που θα ‘ναι 

προσανατολισµένη αποκλειστικά στο υγιεινό ιδεώδες. Όσο περισσότερο κατανοεί πως η 

καλλωπιστική πραγµατικότητα συνυφαίνεται µε πολιτισµικούς κώδικες, κοινωνικούς 

ρόλους, έµφυλες ταυτότητες και ταξικούς καθορισµούς και όσο καλύτερα 

αντιλαµβάνεται την ενεργοποίηση της ‘κουλτούρας της οµορφιάς’ και την ‘άλωση’ 

αυτού του χώρου από τις δυνάµεις της αγοράς, τόσο πιο πρόθυµος γίνεται ο υγιεινιστής 

γιατρός – και µαζί του και ο φαρµακοποιός- να τεθεί εντός του πεδίου του καλλωπισµού 

και της κοσµητικής, µε σκοπό την αναµόρφωση αυτών, ώστε να συµβαδίζουν µε το 

υγιεινιστικό του πρόταγµα και τα επιστηµονικά επιτεύγµατα του καιρού τους.  

Έτσι βλέπουµε τον Τσιαχτσίρη να ενδιαφέρεται µεν για την καθαριότητα του 

δέρµατος, όπως είναι φυσικό για έναν εκπρόσωπο της υγιεινολογίας, αλλά να τοποθετεί 

σε ίση µοίρα την περιποίηση του για να γίνει πιο αστραφτερό, µαλακό, λαµπερό, λείο 

και λευκό και να προστατευτεί από τη φθορά του περάσµατος του χρόνου (εµφάνιση 

ρυτίδων) και τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. ∆εν παραλείπει ακόµη  να προτάξει την 

«ωραιότητα» της «υγείας» όταν αναφέρεται στη δράση των ψιµυθίων και να ακολουθεί 

εκ νέου την ίδια ιεραρχική σειρά, δίνοντας ξανά προτεραιότητα στην οµορφιά, στο 

σηµείο όπου παροτρύνει τις γυναίκες να εγκαταλείψουν τα ευρωπαϊκά ήθη, αν θέλουν να 

έχουν «παρειάς ερυθράς και καλήν υγείαν». Η αναµορφωτική του παρέµβαση αρχίζει 

όµως από τη στιγµή που εκθέτει καλλωπιστικές συνταγές για το δέρµα και τα µαλλιά - 
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συνταγές που παρουσιάζονταν  σα να ήταν εγκεκριµένες από τη σύγχρονη επιστήµη και 

την υγιεινή.  

Πρέπει να δεχθούµε πως η επιθυµία του γιατρού υγιεινολόγου να µιλάει ως 

εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος της επιστηµονικής γνώσης, της µόνης αρµόδιας να 

αποφαίνεται για αυτά τα θέµατα, έρχεται να αντιπαρατεθεί σε παραδοσιακούς φορείς 

µεταβίβασης της γνώσης, αλλά και παραγωγής και εφαρµογής των κοσµητικών 

προϊόντων για να δηλώσει εξ αντιδιαστολής την δική τους αναρµοδιότητα. Σ’ αυτή την 

κατηγορία συγκαταλέγονται οι «µυρεψοί», οι γυρολόγοι πωλητές «θαυµατουργών» 

σκευασµάτων αλλά και οι γυναίκες-ειδικοί παλαιότερων µορφών της ιατρικής και της 

κοσµητικής γνώσης, οι οποίες ασκούν ένα είδος εξουσίας µέσα στα δίκτυα της 

γυναικείας κοινωνικότητας. Η εναντίωση, όµως θα πρέπει να στρέφεται και ενάντια στην 

‘οικιακή ιατρική’, που διακινεί πρακτικές και εφαρµόσιµες γνώσεις για τον καλλωπισµό 

ανάµεσα στις γυναίκες.313 Τέτοιου είδους παρεµβάσεις, συµβουλές καλλωπιστικές, 

συνταγές προς χρήση αντρών και γυναικών από τους ειδικούς γιατρούς που 

ενδιαφέρονται για τα καλλωπιστικά ζητήµατα, θα καταλήξουν στην επόµενη δεκαετία 

στην αποκρυστάλλωση ενός άτυπου παρακλαδιού της υγιεινής, αυτό της «υγιεινής της 

καλλονής», η οποία θα βρει φιλόξενη στέγη σε άρθρα γυναικείων (κυρίως) περιοδικών, 

σε Ηµερολόγια και σε άλλα έντυπα. 

Ο Τσιαχτσίρης, σε αντίθεση µε τον Κανελλίδη, φαίνεται να θεωρεί πως όλες οι 

γυναίκες ρέπουν προς την κατάχρηση κοσµητικών ουσιών και καλλωπιστικών µέσων ή 

τουλάχιστον γίνονται πιο ευπειθείς από τους άνδρες στις σειρήνες της επικίνδυνης για τη 

‘φυσική’ και ηθική τάξη πραγµάτων κοσµητικής υπερβολής, εξαιτίας των ιδιοτήτων του 

φύλου τους. Όσο και αν το γραπτό του αποκαλύπτει την ανάµιξη των αντρών στις 

καλλωπιστικές υποθέσεις, ωστόσο δε συνδέει µε τον ίδιο τρόπο το αντρικό φύλο µε 

τέτοιες δραστηριότητες, όπως το κάνει µε το γυναικείο. Είναι χαρακτηριστικό πως η 

ένταση της αγανάκτησης του για παρεµφερή κοσµητικά προϊόντα που ελέγχονται για τα 

ίδια ηθικά και υγιεινολογικά αµαρτήµατα (τριχοβαφές, ψιµύθια, καλλωπιστικά νερά) 

αυξοµειώνεται ανάλογα µε το φύλο που τα χρησιµοποιεί. Έτσι, ενώ για τα ψιµύθια 

αποφαίνεται ως ο αυστηρός κατήγορος των αφελών γυναικών που τα εφαρµόζουν στο 

πρόσωπο τους για να κρύψουν την ηλικία τους, για τις βαφές ο τόνος αλλάζει, η 

                                                 
313 Στις προνεωτερικές κοινωνίες, το γυναικείο ενδιαφέρον για την παρουσίαση του προσώπου ήταν 

ένας τρόπος φροντίδας της υγείας του σώµατος της. Σ’ αυτό το πλαίσιο υπήρχε ενοποίηση της υγείας µε 
την οµορφιά και έτσι ο καλλωπισµός εντασσόταν στην ολιστική λογική της υγείας· παρακολουθώντας το 
δέρµα τους φρόντιζαν για το όλο σώµα τους, (Edith Snook, The beautifying part of physic, ό.π, σ. 15, σ. 17 
και σ. 25).  
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αγανάκτηση µεταβάλλεται σε µια απλή διαµαρτυρία, οι ηθικοί χαρακτηρισµοί 

εξαφανίζονται και το ύφος της δήλωσης του µαρτυρεί πως απευθύνεται σε µεγάλα και 

ώριµα παιδιά που καταλαβαίνουν τι τους λέει….«Τα διάφορα βάµµατα προς 

χρωµατισµόν των τριχών εισίν επιβλαβή εις την υγείαν µας, διότι εµπεριέχουσαι 

δηλητηρίους ύλας. Ουδέν µέσον έχοµεν να παρατάξωµεν κατά του διαβαίνοντος χρόνου. 

Ο θέλων να καλύψη την ηλικίαν του δια του χρωµατισµού των τριχών της κεφαλής του 

κάκου µεν την αλήθειαν κοπιάζει, διότι αι ρυτίδες του προσώπου των µαρτυρούσιν 

αυτήν µεγαλοφώνως. Ο Αλέξανδρος προς γέροντα τινα βαπτόµενον τας τρίχας της 

κεφαλής του είπε: ‘Μη τας τρίχας βάπτου, αλλά τα γόνατα’»314.  

Αυτό που για τις γυναίκες είναι ασυγχώρητη επιπολαιότητα και ανόητη 

µαταιοδοξία, δηλαδή το να προσπαθείς να σταµατήσεις τη ροή του χρόνου πάνω στο 

σώµα σου, για τους άνδρες είναι απλώς ένας άδικος κόπος, ένα ασήµαντο λάθος 

υπολογισµού των αντιστάσεων που µπορεί να προβάλλει ο άνθρωπος στην προϊούσα 

γήρανση του. Και ενώ απευθύνει στους άνδρες µια ξερή δήλωση που εµπεριέχει ένα 

λογικό πυρήνα ως επιχείρηµα (κανένα µέσο δεν µπορούµε να αντιτάξουµε στο χρόνο), 

όσον αφορά τις γυναίκες, κονιορτοποιεί τη λογική τους ικανότητα, απευθύνει εκκλήσεις 

συναισθηµατικού χαρακτήρα, χρησιµοποιώντας την αµεσότητα του δεύτερου προσώπου  

(«δυσπιστείτε σε ότι σας καταστρέφει»), σα να έβγαζε λόγο στην πραγµατικότητα 

µπροστά σε ένα γυναικείο κοινό («Ω, γυναίκες…»), το οποίο σκοπεύει να προστατέψει 

από την αγυρτεία των διαφηµιστών. Στη µόνη δε περίπτωση που αντιµετωπίζει τις 

γυναίκες ως δυνάµει ορθολογικά όντα, είναι όταν τις ωθεί να αποµακρυνθούν από τα 

κοσµητικά γιατί θα βλάψουν την οµορφιά τους µαζί µε την υγεία τους… 

Υπάρχει ένα στοιχείο µέσα στο λόγο του που µας δείχνει γιατί η εναντίωση του 

σε κάποιες πρακτικές του γυναικείου καλλωπισµού είναι τόσο έντονη και διαφορετική 

από τον οµοιότροπο καλλωπισµό των ανδρών: πρόκειται για τη διαπίστωση του ότι οι 

γυναίκες παρασύρονται από τον «όλεθρο της ευρωπαϊκής πολυτέλειας και 

υπερηφάνειας». Αυτή η ανεπιθύµητη εξέλιξη για τη διάβρωση της ηθικής υπόστασης 

των γυναικών, τον ωθεί να τις προειδοποιήσει για την επικρεµάµενη απειλή. Γνωρίζουµε 

πως οι κατηγορίες για ξενοµανία και µιµητισµό του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής που 

κατευθύνονται προς τις γυναίκες ήταν ένα συνηθισµένο µοτίβο των στερεότυπων για τα 

µη αποδεκτά θηλυκά πρότυπα και ότι σχηµατίζουν τη βάση των αναπαραστάσεων για τις 

                                                 
314 ∆ηµήτριος Τσιαχτσίρης, ό.π., σ. 145-146. 
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ανησυχητικές φιγούρες µιας εν τω γενάσθαι µοντέρνας θηλυκότητας στις τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα.315  

Ποιο περιεχόµενο έχουν όµως στη σκέψη του οι έννοιες της «πολυτέλειας» και 

της «υπερηφάνειας»; Αν εντάξουµε τις έννοιες αυτές στα συµφραζόµενα τους, θα δούµε 

πως οι κατηγορίες του στρέφονται προς την επιδεικτική αεργία και την διακοσµητική 

ακινησία των ‘αβροδίαιτων’ γυναικών - ενός τρόπου ζωής που, σε συνδυασµό µε την 

περιφρόνηση των εργασιών του νοικοκυριού, συντελεί στη διάπλαση δύσµορφων και 

καχεκτικών σωµάτων. Βέβαια, ο Τσιαχτσίρης δεν αµφισβητεί το σύνολο των έµφυλων 

διευθετήσεων µιας τάξης πραγµάτων που εκδιώκει τις γυναίκες από το δηµόσιο χώρο για 

να τις εγκλείσει µε ‘σύµβαση έργου’ αποκλειστικής ενασχόλησης στο σπίτι, την 

διεύθυνση του νοικοκυριού, την ανατροφή των παιδιών και την καθ’ εξουσιοδότηση 

δηµοσιοποίηση της ταξικής θέσης, της οικονοµικής ισχύος και της ηθικής συγκρότησης 

των οικογενειών τους. Επιτίθεται ‘απλώς’ σε κάποιες από τις ανεπιθύµητες συνέπειες 

του. Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να οικτίρει το πρότυπο του παρασιτισµού των γυναικών 

της µεγαλοαστικής τάξης, που κατέχονται από τη νοοτροπία της αριστοκρατικής 

νωχέλειας και από µια επιδεικτική διάθεση. Χωρίς να µπορούµε να το τεκµηριώσουµε, 

ίσως οι κατηγορίες του να απευθύνονται και προς τις γυναίκες της µικροαστικής τάξης 

που θέλουν να µιµηθούν - στο µέτρο του δυνατού βέβαια και µετά από πολλές αναγκαίες 

προσαρµογές - τη νοοτροπία και τις πρακτικές της ανώτερης τους κοινωνικής τάξης.  

Σ’ αυτό το σηµείο φανερώνονται οι γνωστές από τις προηγούµενες αναλύσεις 

µας εσωτερικές αντιφάσεις του δεδοµένου συστήµατος έµφυλης κατανοµής εξουσίας και 

ρόλων και αναδεικνύονται οι δυσκολίες που είχαν οι γυναίκες της εποχής να κινηθούν 

ανάµεσα σε αλληλοαναιρούµενα καθήκοντα και αντιφατικές υποδείξεις για την 

πρέπουσα θηλυκότητα. Από τη µια, έπρεπε να φροντίζουν την οµορφιά τους και να 

επιδεικνύουν µε τα ενδεδυµένα σώµατα τους και την φιλόκαλη αναµόρφωση του σπιτιού 

τους το γόητρο της τάξης τους και την ιεραρχική θέση του άντρα τους- πράγµα που τις 

οδηγεί στην επιδεικτική κατανάλωση ειδών οικιακού εξοπλισµού και αντικειµένων για 

προσωπική χρήση,316 και από την άλλη, όντας οι ηθικοί στυλοβάτες της κοινωνίας και οι 

φύλακες-άγγελοι του σπιτιού έπρεπε να νοµιµοποιούν τη θηλυκότητα τους στα µάτια 

των ανδρών, µόνο µέσα στα πλαίσια του ιδιωτικά περιχαρακωµένου χώρου τους, 

                                                 
315 Αλεξάνδρα Μπακαλάκη και Ελένη Ελεγµίτου, Η Εκπαίδευση ‘εις τα του Οίκου’ , ό.π., σ. 48-65· 

Ελένη Βαρίκα, «Αόρατη εργασία και επιδεικτική κατανάλωση», ό.π., σ. 163-164. 
316 Leora Auslander, “The gendering of consumer practices in nineteenth-century France”, στο Victoria 

de Grazia και Ellen Furlough (επιµ.), The sex of things, ό.π., σ. 79 και σ. 83-85. 
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σεβόµενες τις απαγορεύσεις για τη συµµετοχή τους στον αντρικό δηµόσιο χώρο.317 Και 

ακόµη θα έπρεπε, για να θεωρούνται ενάρετες και ευυπόληπτες, να σταθµίζουν 

προσεκτικά τους τρόπους, τις µορφές και τις συνέπειες της δηµόσιας και ηµιδηµόσιας 

έκθεσης του σώµατος τους και της κόσµησης της επιφάνειας του, καθώς το σώµα τους 

γίνονταν αντιληπτό ως ιδιοκτησιακό δικαίωµα των κυρίων του και όχι ως ατοµική κτήση 

που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για προσωπική ευχαρίστηση και απόλαυση. Έτσι, 

απαιτούσαν απ’ αυτές να καταναλώνουν εµπορεύµατα ‘ειδών νεωτερισµού’, να 

ακολουθούν το ‘συρµό’ και να διαπραγµατεύονται τις µεταβαλλόµενες σηµάνσεις του 

για την τάξη και το φύλο, να γίνονται οι ίδιες επιδεικτικό εµπόρευµα προς δόξα των 

άλλων, αλλά, όταν έπρατταν κατ’ αυτό τον τρόπο, ξεσήκωναν τις διαµαρτυρίες των 

ηθικολόγων για τη σπατάλη, την µαταιοδοξία, τη φιλαρέσκεια και την κοκεταρία τους, 

την ευπιστία τους ως καταναλώτριες, τον ανορθολογισµό τους και το ξεµυάλισµα τους 

από την αγορά!  

Στο βάθος όλων αυτών των αρνητικών στερεότυπων και µάλλον ως συµπύκνωση 

αυτών, ελλόχευε ο κίνδυνος της παρέκκλισης από την κρατούσα σεξουαλική ηθική και ο 

φόβος µήπως η εµπορευµατική κουλτούρα, που αρχίζει να σχηµατίζεται, τις οδηγήσει σε 

έναν εκτός ελέγχου υποκειµενισµό, δηλαδή στην ναρκισσιστική ευχαρίστηση να 

καταναλώνουν για τον εαυτό τους και όχι για τους άλλους, όπως και το να αντλούν 

ηδονή µε το να παρουσιάζουν τα σώµατα τους, άρα και να τα χειρίζονται µε τρόπους που 

εκφράζουν τις δικές τους ανάγκες και τις προσωπικές τους εµπειρίες και όχι, κατ’ 

ανάγκη, τις απαιτήσεις του κόσµου των αντρών.318  

Στη δεκαετία του ’70 που γράφει ο Τσιαχτσίρης το έργο του, φαίνεται πως έχουν 

ήδη αρχίσει οι γυναίκες των αστών να εµπλέκονται στα διλλήµατα και στους 

προβληµατισµούς που περιγράψαµε για το ιδεώδες θηλυκό πρότυπο. Υπάρχουν ακόµη 

σοβαρές ενδείξεις πως ο καλλωπισµός µε την κοσµητική τείνουν όλο και περισσότερο να 

διαγράφονται ως η ακίδα των πιο απειλητικών θηλυκών αναπαραστάσεων, καθώς 

συσχετίζονται αξεδιάλυτα µε τη µόδα, τους ευρωπαϊκούς νεωτερισµούς και την 

                                                 
317 Christopher Breward, «Feminity and Consumption: the problem of the late nineteenth-century 

fashion journal», ό.π., σ. 75-76. 
318 Η Leora Auslander (“The gendering of consumer practices in nineteenth- century France», ό.π, σ. 

98-99), διαπιστώνει πως στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 υπήρχε ο φόβος µήπως ενδεχοµένως οι 
γυναίκες των αστών ωθηθούν στο να εκφράσουν τη δική τους ατοµικότητα µέσω των καταναλωτικών 
πρακτικών. Σηµειώνει ακόµη ότι τα στοιχεία δείχνουν πως στο τέλος του 19ου αιώνα οι γυναίκες 
κατανάλωναν περισσότερα για τον προσωπικό τους στολισµό και την εµφάνιση τους (ρούχα, κοσµήµατα), 
παρά για τη συντήρηση της εικόνας του οίκου τους. 
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κατανάλωση πολυτελών προϊόντων για την προσωπική τουαλέτα των γυναικών.319 Τόσο 

στη µορφή της ανοιχτής σεξουαλικής πρόκλησης που αντιπροσωπεύει η πόρνη, όσο και 

στις αισθησιακές µορφές της χορεύτριας και της ηθοποιού που εµπορεύονται ή εκθέτουν 

‘πέραν του δέοντος’ το σώµα τους και το καθιστούν αντικείµενο του ερωτικού πόθου 

των αντρών, αλλά ακόµη και στις πιο αφοµοιώσιµες από τον κυρίαρχο λόγο φιγούρες 

της κοκέτας και της φιλάρεσκης γυναίκας, ή αυτής που διαθέτει άφθονο χρόνο και χρήµα 

για να περιποιηθεί τον εαυτό της, ο κοσµητικός καλλωπισµός προµηθεύει την πρώτη ύλη 

για την παραγωγή των ανυπότακτων ή δυνάµει ύποπτων εκδοχών σωµατοποίησης και 

προβολής ενός εαυτού – όλα αυτά δηλαδή που θεωρούνταν ασυγχώρητα αµαρτήµατα σε 

έναν κόσµο όπου οι γυναίκες µάθαιναν από τη µικρή τους ηλικία να υπηρετούν πάντα 

κάτι έξω από αυτές τις ίδιες, δηλαδή να αλλοτριώνουν την προσωπικότητα τους στο 

καθήκον των υποτελών κοινωνικών ρόλων και των υποχρεώσεων τους ως µητέρων και 

συζύγων.320  

Αυτό που στον Κανελλίδη το 1858 εµφανιζόταν ως φυσική συνέπεια της ‘ιδέας’ 

της γυναίκας και των κοινωνικών καθορισµών της ύπαρξης της, δώδεκα χρόνια µετά 

αποκτά αρκετά επίφοβες διαστάσεις. Ό, τι φαινόταν σαν µια λίγο ή πολύ κατανοητή 

αδυναµία αντρών και γυναικών στον Κανελλίδη, δηλαδή η κόσµηση του σώµατος τους, 

που µόνο περιπτωσιολογικά µπορεί να κατέληγε στην κατάχρηση, στον Τσιαχτσίρη 

παρουσιαζόταν ως ένα καθαρά γυναικείο ελάττωµα, καθώς η φιλαρέσκεια και η 

κοσµητική εκζήτηση αναγορεύονταν σε προσίδια στο γυναικείο φύλο φαινόµενα. Ο 

καλλωπισµός στους λόγους της περιόδου αποκτά όλο και περισσότερο θηλυκά 

χαρακτηριστικά και αυτό δηµιουργεί µια αµηχανία στο χειρισµό των ζητηµάτων του 

αντρικού καλλωπισµού, ο οποίος ήταν υπαρκτός και, απ’ όσο µπορεί να διακρίνει 

κανείς, ανθηρός. 

Είναι δύσκολο να διαλευκάνουµε το κατά πόσο αυτές οι αναπαραστάσεις του 

θηλυκού είναι σύστοιχες µε την κοινωνική πραγµατικότητα, αν αντικατοπτρίζουν 

δηλαδή τις εξελίξεις της εποχής, αν εκφράζουν υπαρκτές τάσεις, ή αν, αντίθετα, τις 

                                                 
319 Χαρακτηριστικό δείγµα αυτής της νοοτροπίας αποτελεί το Υπόµνηµα του Υπουργού Παιδείας, ∆. 

Μαυροκορδάτου, προς τις δασκάλες, όπου εκεί στιγµατίζεται µε δριµύτητα «…η περί τον καλλωπισµόν 
απειροκαλία, τα πολυδάπανα κοσµήµατα, τα περίθετα τριχώµατα, τα ψευδεπίπλαστα χρώµατα…», (Ελένη 
Φουρναράκη, Εκπαίδευση και αγωγή των κοριτσιών, ό.π., σ. 242-243). 

320 Η γυναίκα έπρεπε να είναι υποτελής, να δείχνει αυταπάρνηση, να θυσιάζεται για τους άλλους, 
(Αλεξάνδρα Μπακαλάκη και Ελένη Ελεγµίτου, Η Εκπαίδευση ‘εις τα του Οίκου’ , ό.π., σ. 20) · (Bonnie S. 
Anderson και Judith P. Zinsser, A history of their own, τ. 2, “Women in Europe from prehistory to the 
present”, Harper Collins, Νέα Υόρκη 21989, σ. 157. 
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συσκοτίζουν και τις κωδικοποιούν σιβυλλικά321. Ωστόσο, µπορούµε να δούµε πως οι 

ίδιες ή παρόµοιες εικόνες για ένα γυναικείο κοινό που ρέπει προς την ξενοµανία, την 

κοκεταρία, την πολυτέλεια, το «ψευδές και επίπλαστον κάλλος» και απειλεί τα ηθικά 

θεµέλια της κοινωνίας και την οικογενειακή συνοχή είναι κυρίαρχες σε µια φιλολογία 

περί του ‘γυναικείου ζητήµατος’ περίπου κατά τη δεκαετία του 1870.322 

 

 

 «Το βιβλίον της υγείας» του Θ. Φλωρά (1890) 

 

Για τις τρεις τελευταίες δεκαετίες του 19ου δεν έχουµε κανένα αξιόλογο σε σχέση 

µε τα ενδιαφέροντα µας υγιεινολογικό σύγγραµµα. Στα 1890, ο Θ. Χ. Φλωράς, 

ενδιαφέρεται κυρίως για την υγιεινή των σπιτιών και της ενδυµασίας, όπως και µε τις 

ηθικές διαστάσεις του υγιεινολογικού του προγράµµατος, παρά µε την περιποίηση του 

σώµατος και την καθαριότητα. Έχει ήδη αποκαλυφτεί ο ρόλος που παίζουν τα µικρόβια 

στη διάδοση των ασθενειών και ο Φλωράς διαβλέπει την αναγκαιότητα της 

δραστηριοποίησης του κράτους για την προφύλαξη της υγείας των πολιτών και τη 

συγκρότηση µιας «δηµόσιας Υγιεινής».323  

Στα καθ’ ηµάς, ο Φλωράς δεν µνηµονεύει παρά µόνο τα αρωµατικά λουτρά στο 

κεφάλαιο του για την υγιεινή του δέρµατος. Θεωρεί πλανερή την ιδέα ότι τάχα 

απορροφώνται από το δέρµα οι ουσίες τους. Την όποια δε ευεργετική επίδραση αυτών 

των λουτρών την απέδιδε µόνο στη θερµοκρασία τους και στον ερεθισµό του 

δέρµατος.324 Κάνει λόγο για την καθαριότητα του δέρµατος για την απαλλαγή του από 

τα περιττά υγρά,325 για το καθηµερινό νίψιµο των ορατών µερών του σώµατος (χέρια, 

πρόσωπο, λαιµός, σβέρκος) και την καθαριότητα όλου του σώµατος µε ευεργετικά, όπως 

τα χαρακτηρίζει, χλιαρά λουτρά σε καθηµερινή βάση, καθώς αυτά µπορούν να χαρίσουν 

το αίσθηµα της ευεξίας στον ανθρώπινο οργανισµό.326 Απουσιάζει οποιαδήποτε άλλη 

                                                 
321 Η Felski, η οποία αναλύει τις θηλυκές αναπαραστάσεις του µοντερνισµού, την προέλευση, τη 

σηµασία τους και τον αντίκτυπο τους στη ζωή των γυναικών, θεωρεί πως πολλές από τις κυρίαρχες 
αναπαραστάσεις της µοντέρνας θηλυκότητας σχηµατίζονται από τις προκαταλήψεις του αντρικού 
φαντασιακού και δεν µπορούν να διαβαστούν ως απλές αντανακλάσεις της γυναικείας εµπειρίας, (Rita 
Felski, The gender of modernity, Harvard University Press, Κέµπριτζ/Μασαχουσέτη/Λονδίνο 1995, σ. 21). 

322 ∆ήµητρα Τζανάκη, ∆ούλα και κυρά, Όψεις εθνικισµού. Ρόλοι και συµπεριφορές στην Ελλάδα των 
ροµαντικών χρόνων 1836-1897, Σαββάλας, Αθήνα 2007, σ. 280-282, σ. 284 και σ. 299-303. 

323 Θ. Χ. Φλωράς, Το βιβλίον της Υγείας. Στοιχεία πρακτικής υγιεινής, Γραφείον της Εστίας, Αθήνα 
1890, σ. 126-127. 

324 Στο ίδιο, σ. 98. 
325 Στο ίδιο, σ. 95. 
326 Στο ίδιο, σ. 96. 
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αναφορά στον καλλωπισµό. Οι γυναίκες, όπως είναι φυσικό, γίνονται αντιληπτές ως το 

ωραίο και αδύνατο φύλο. Μιλώντας για την ενδυµασία τους, τις µέµφεται όταν, 

παρασυρόµενες «υπό της ζωηράς φαντασίας των µοδιστριών» ντύνονται ακατάλληλα, 

ενώ κάνει την παρατήρηση πως όποιος άντρας χρησιµοποιεί πολύ «θερµή» ενδυµασία, 

«αποθηλύνεται».327 

 

 

 

 

Ο Ζαχάροβιτς, η φοβική πρόσληψη του καλλωπισµού και ο «πόλεµος κατά του 

στηθοδέσµου» 

            Την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα θα δηµοσιευτούν δύο έργα υγιεινολογικά και 

θα προέρχονται και τα δύο από την Πόλη: το ένα είναι του Σοφοκλή Ζαχάροβιτς και το 

δεύτερο του γιατρού Χρηστάκη.  

Ο Ζαχάροβιτς θεωρεί πως οι γνώσεις της υγιεινής είναι πολύ περισσότερο 

απαραίτητες στη γυναίκα, γιατί το ύψιστο και ιερότερο καθήκον της είναι «η των 

οικείων ευδαιµονία». Ακολουθώντας τους νόµους της υγιεινής µπορούν να «διευθύνωσι 

την δίαιταν και τον λοιπόν βίον».328 ∆ιατείνεται πως οι καιροί που το σώµα θεωρούνταν 

πηγή αµαρτίας έχουν παρέλθει και πως ο πολιτισµένος κόσµος ευνοεί την ευεξία του 

σώµατος ως µέσο διανοητικής και ηθικής προόδου, ενώ αντίθετα η ασθένεια και η 

σωµατική καχεξία αποτελούν «κώλυµα µέγιστον στον προορισµό του ως ατόµου και 

µέλους της κοινωνίας.329 Είναι η πρώτη φορά, απ’ όσο µπορούµε να δούµε, που η 

υγιεινή αποκτά τέτοια επίγνωση για την κεντρική σηµασία που έχει το σώµα στο 

µεταρρυθµιστικό της πρόγραµµα. Είναι ακόµη πρωτόγνωρος, ο τόσο κρίσιµος ρόλος που 

αποδίδει η υγιεινή στις γυναίκες: έχουν το καθήκον να µετακενώσουν τη γνώση της 

στους κόλπους της οικογένειας και να επιστατούν για την πιστή εφαρµογή των αρχών 

της από τη νέα γενιά. Αλλά η σηµασία που έχουν οι γυναίκες για την υγιεινή, δεν 

εξαντλείται στην ευκταία µεσολαβητική τους δράση για τη διάδοση του προγράµµατος 

                                                 
327 Στο ίδιο, σ. 89-90. 
328 Σοφοκλής Ζαχάροβιτς, Οικογενειακόν εγκόλπιον, Τεύχος Β΄, στοιχεία υγιεινής. Απάνθισµα εκ των 

επιφανεστέρων νεωτέρων και δοκιµωτέρων συγγραµµάτων προς χρήσιν πάσης οικοδεσποίνης και παντός 
οικογενειάρχου, Κωνσταντινούπολη 1903, σ. 7 και σ. 8. 

329 Στο ίδιο, σ. 8. 
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της. Ο Ζαχάροβιτς, χωρίς πάντως να το θέτει στην πρώτη γραµµή των συλλογισµών του, 

συνδέει την υγεία των νεαρών γυναικών µε την υγεία των «µελλουσών γενεών».330     

Εκτός από την οικογένεια, ο δεύτερος θεσµός που πρέπει να αναλάβει δράση για 

την ενεργό προώθηση των αρχών της υγιεινής στους νέους, είναι το σχολείο.331 Η 

επιτοµή της υγιεινής, όπως την αντιλαµβάνεται ο ίδιος, µπορεί να συνοψισθεί στη φράση 

του: «Η ευεξία του σώµατος τηρείται µεν δια της εγκρατείας και σωφροσύνης, 

κραταιούται δε δια της γυµναστικής».332 Αυτά τα ηθικά κατηγορήµατα, όπως της 

σωφροσύνης, της εγκράτειας, της αρετής και της επιµέλειας του σώµατος αφθονούν στο 

λόγο του και έρχονται να αντιπαρατεθούν στην «ακρασία», το «φιλήδονον», την 

λαιµαργία που αποχαυνώνουν το σώµα, φθείρουν την ψυχή και προκαλούν σωµατικές 

ασθένειες ή και τον πρόωρο θάνατο.333  

Στην αυστηρά θεµελιωµένη πάνω σε ηθικές παραδοχές επιστηµονική του υγιεινή 

δεν υπάρχει χώρος για επιείκεια για τις γυναικείες ‘παρεκτροπές’, που υποκινούνται από 

τη µόδα, τη φιλαρέσκεια και το καπρίτσιο. Στην περίπτωση µας είναι ο «στηθόδεσµος» 

αυτός που εκπροσωπεί τη γυναικεία καλλωπιστική έξη και την «καθ’ υπερβολήν» 

κοσµητική του σώµατος και γι’ αυτό το λόγο συγκεντρώνει καθ’ ολοκληρίαν τα πυρά 

του. Αφού δηλώσει τη σηµασία του αγώνα των υγιεινολόγων ενάντια του («ο πόλεµος 

κατά του στηθοδέσµου είναι πλέον αγών κοινωνικός…»334), τοποθετεί το ζήτηµα στις 

διαστάσεις που θα επιθυµούσε να έχουν: πρόκειται για µια τιτάνια προσπάθεια της 

επιστήµης να επιβληθεί στα µάλλον ακατάβλητα, έµφυτα γυναικεία ελαττώµατα που 

στρέφονται τελικά ενάντια στο ίδιο το γυναικείο σώµα: «…οι υγιεινολόγοι δεν εννοούσι 

ν’ αφήσωσι και δεν θ’ αφήσωσι την νίκην ως ευελπιστούµεν εις την γυναικείαν 

φιλαρέσκειαν και εις το γυναικείον πείσµα. Η τέχνη του εκουσίως βασανίζειν το αβρόν 

γυναικείον σώµα όπως καταστήση αυτό µετριοφρόνως προκλητικόν και να επιδείξη εν 

πάση τη λεπτοµερεί προφανεία εκείνα, τα οποία άλλως τε αξιοί τις να κρύψη, παρήγαγε 

το εκούσιον τούτο βασανιστήριον, τον στηθόδεσµον».335  

Παρακάτω, γίνεται σαφέστερος στην ερµηνεία του τρόπου που οι γυναίκες 

αντιλαµβάνονται τον ‘στηθόδεσµο’ και δίνει την εξήγηση στο γιατί αρνούνται να τον 

εγκαταλείψουν, παρά τις βλάβες που προκαλεί στο γυναικείο σώµα, όπως πάρα πολλές 

                                                 
330 Στο ίδιο, σ. 96. 
331 Στο ίδιο, σ. 9 
332 Στο ίδιο, σ. 15. 
333 Στο ίδιο. 
334 Αφιερώνει στο στηθόδεσµο ένα ολόκληρο κεφάλαιο (στο ίδιο, σ. 88-92). 
335 [Οι υπογραµµίσεις είναι δικές µας], στο ίδιο, σ. 88.  
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φορές έχουν επισηµάνει οι υγιεινιστές: «….ο πειρασµός της επιδείξεως απέβη ικανός να 

ωθήση τας φερούσας τον στηθόδεσµον µέχρι του εσχάτου δυνατού ορίου της 

συνθλίψεως ταύτης…». Και συνεχίζοντας: «Η γυνή δεν θέλει να θεωρήση τον 

στηθόδεσµον ως ζήτηµα υγιεινής, θέλει να κοσµήση, να καλλωπίση το σώµα αυτής, 

ζητεί ηδονήν αντί πάσης θυσίας, προσφέρουσαι µάλιστα και αυτό το σώµα της, την 

πολύτιµον υγείαν της, ολοκαύτωµα εις εν µειδίαµα».336 Σε κάποιο άλλο σηµείο, ο 

Ζαχάροβιτς χαρακτηρίζει ως «βαρβαρότατη έξις» το κρέµασµα σκουλαρικιών, γιατί 

τραυµατίζουν τα αυτιά, τα παραµορφώνουν ή προκαλούν ρυτίδες στους λοβούς τους.337 

Ειρωνεύεται δε το τι πιστεύουν οι γυναίκες για αυτή την πρακτική τους338.  

Αν η επίθεση που εξαπολύεται ενάντια στον κορσέ είναι τόσο πιο βίαιη και τόσο 

πιο ξεκάθαρα ‘µετωπική’ από όσες είδαµε µέχρι τώρα να γίνονται ενάντια στα ψιµύθια, 

τα αρωµατικά υγρά, τις βαφές µαλλιών και την πολυτελή επιδειξιοµανία των γυναικών, 

αυτό σηµαίνει πως ή η συνειδητοποίηση των βλαβών που επιφέρει στο σώµα έγινε 

οξύτερη, ή πως η απειλή που συµβολοποιείται στον κορσέ, εµφανίζεται στα µάτια µιας 

φιλόδοξης πνευµατικής ελίτ (των υγιεινολόγων) ως εκρηκτική («αγών κοινωνικός») ή 

δύσκολα αναστρέψιµη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάσουµε γιατί στο λόγο αυτό ο 

«στηθόδεσµος» φαίνεται να διαταράσσει τους αρµούς ολόκληρου του κοινωνικού 

οικοδοµήµατος και να µη στρέφεται µόνο ενάντια στα ηθικά θεµέλια του. Θα πρέπει 

ακόµη να αποκρυπτογραφήσουµε το ‘πραγµατικό’ περιεχόµενο της φοβικής πρόσληψης 

του και να ανακαλύψουµε τους λόγους που να δικαιολογούν το πολεµικό µένος και τις 

απεγνωσµένες κραυγές των διαµαρτυρόµενων υγιεινιστών, που ποτέ πριν δεν είχαν 

ανεβεί σε τέτοια ένταση - και σίγουρα η αιτία δεν ανευρίσκεται στην περισσότερο 

συντηρητική φιλοσοφία του Ζαχάροβιτς, από ότι του Κανελλίδη ή του Τσιαχτσίρη, ούτε, 

απαραίτητα, στο µεγαλύτερο ηθικό έρµα που κουβαλά ο πρώτος.  

Καταρχήν, πρέπει να δούµε πως ο Ζαχάροβιτς εκπροσωπεί µια υγιεινή 

περισσότερο ‘ώριµη’, παρεµβατική και υψηλών τόνων σε σχέση µε αυτές των 

προκατόχων του: πιο ‘ώριµη’, αν λάβουµε ως άξονα αναφοράς τα χαρακτηριστικά που 

θα εµφανίσει στον 20ο αιώνα και την εξέλιξη που θα γνωρίσει εντός του πεδίου της 

επιστηµονικής της συγκρότησης. Ακόµη, ως πιο παρεµβατική µπορεί να εκληφθεί η 

υγιεινή από τα τέλη του 19ου αιώνα, µε την έννοια ότι αρχίζουν να εκπονούνται δράσεις 

                                                 
336 Στο ίδιο, σ. 89. 
337 Στο ίδιο, σ. 87-88. 
338 «Αν νοµίζωσιν ότι ο χρυσός και οι πολύτιµοι λίθοι προσθέτουσι θέλγητρα και κόσµον εις αυτάς ή 

επιθυµούσι να επιδείξωσι τα υπάρχοντα αυτών…», (\στο ίδιο, σ. 88). 
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στο όνοµα της, να χαράσσονται πολιτικές και να δηµιουργούνται θεσµοί για την 

επίτευξη των στόχων της - ιδρύµατα για την καταπολέµηση επιδηµικών νόσων, και 

αρκετά αργότερα θέσεις υγιεινής στο Πανεπιστήµιο, σχολικοί σύµβουλοι υγιεινής, 

κρατική υγειονοµική πολιτική.339 Μετά την ανακάλυψη του µικροβιακού σύµπαντος, η 

υγιεινή υιοθετεί µια σκληρή και αυστηρή γλώσσα, καθώς διαβλέπει παντού έναν αόρατο 

δια γυµνού οφθαλµού και πανταχού παρόντα εχθρό: το µικρόβιο. Καθώς ο κίνδυνος των 

επιδηµικών ασθενειών απειλεί ολόκληρη την κοινωνία και όχι µόνο κάποιους 

απόµακρους ή περιφερειακούς της τοµείς, οι υγιεινιστές γιατροί καταφεύγουν στις 

υπερβολές για να κινητοποιήσουν τα ανακλαστικά του κόσµου, ‘δραµατοποιούν’ το 

λόγο τους για να πείσουν πως τα όρια επικινδυνότητας έχουν προ πολλού ξεπεραστεί και 

πως οι ‘ανθυγιεινές’ ατοµικές συµπεριφορές έχουν άµεσες και ολέθριες επιπτώσεις σε 

ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο.340 

Οι νέες επεξεργασίες που γνώρισε το «οικιακό ιδεώδες» τις τελευταίες δεκαετίες 

του 19ου αιώνα µε την αναδιατύπωση των όρων της πρόσδεσης των γυναικών στα 

αναβαθµισµένα καθήκοντα του οίκου, καθώς και η πρόταξη της εθνωφελούς 

«πατριωτικής µητρότητας» ως της καινούριας εθνικής αποστολής για τις Ελληνίδες 

µάνες, δε φαίνεται να είναι άσχετες µε τη σκλήρυνση των θέσεων της υγιεινής κάθε 

φορά που οι εκπρόσωποι της αισθάνονται την ανάγκη να στιγµατίσουν τις όποιες 

παραβιάσεις των έµφυλων διευθετήσεων.  

Οι υγιεινολόγοι, όπως ο Ζαχάροβιτς, θα αναλάβουν την διανοητική επεξεργασία 

των παραδοχών που σχετίζονται µε το σώµα.341 Το γυναικείο σώµα θα προσλάβει ακόµη 

πιο εµφατικά τη σηµασία ενός τόπου, όπου εγγράφονται κρίσιµα πολιτικά και ηθικά 

νοήµατα για την κοινωνική τάξη και, ως εκ τούτου, θα καταστεί αντικείµενο σχεδιασµού 

για την αναµόρφωση του. Όπως έχουµε αναλύσει και νωρίτερα, η επιθυµητή ‘υγιεινή’ 

                                                 
339 Η Βάσω Θεοδώρου («Ο γιατροί απέναντι στο κοινωνικό ζήτηµα. Ο αντιφυµατικός αγώνας στις 

αρχές του 20ού αιώνα (1901-1926)», Μνήµων 24 (2002), σ. 145-178) αναλύει τις πολιτικές υγείας που 
προωθούν οι υγιεινολόγοι γιατροί από τα τέλη του 19ου αιώνα όταν και επιχειρούν να παρέµβουν στη 
δηµόσια σφαίρα για να διαδώσουν τις αρχές της υγιεινής στο ευρύτερο κοινό σχετικά µε τον κίνδυνο των 
επιδηµικών νόσων. Ο Νίκος Καπανίδης, (Η κλειστή περίθαλψη στο νεοελληνικό κράτος (1909-1940), ΑΠΘ, 
Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας, Παράρτηµα 121, Τοµέας 
Ανατοµικής και Παθολογικής Ανατοµικής, Ιστορία Ιατρικής, 1988-1989, αριθ. 308, σ. 62- 64), θεωρεί, 
πως µόνο µετά την πρώτη δεκαετία του 20ού 

και κυρίως µετά την µικρασιατική καταστροφή, αρχίζει το 
κράτος να προωθεί κοινωνικές πολιτικές στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. 

340 Georges Vigarello, Το καθαρό και το βρόµικο, ό.π., σ. 242-255. 
341 Αυτές οι διεργασίες συµπίπτουν χρονικά και λογικά µε την αναπτυγµένη παραγωγή λόγων για το 

εξιδανικευµένο αντρικό σώµα, τον αθλητισµό ως µέσου διάπλασης του συλλογικού ήθους, τις δηµόσιες 
λειτουργίες που καλείται να παίξει αυτό το ενδυναµωµένο αντρικό σώµα για να αποτραπούν οι κίνδυνοι 
της κοινωνικής παθολογίας και της συρρίκνωσης του έθνους, (Γεώργιος Κόκκινος, «Ελληνική διανόηση 
και Ολυµπιακοί Αγώνες (1896,1906)», σε Χριστίνα Κουλούρη (επιµ), Αθήνα. Πόλη των Ολυµπιακών 
Αγώνων1896-1906, Αθήνα 2004, σ. 125-185).  
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κατάσταση του σώµατος των γυναικών, δεν είναι κάτι που αφορά µόνο ή πρωτίστως τις 

ίδιες, αλλά θα αναχθεί σε ένα διακύβευµα του πεπρωµένου του έθνους, της εξασφάλισης 

της µελλοντικής πορείας της ελληνικής φυλής: οι ακατάλληλες σωµατικές προδιαγραφές 

των µελλοντικών µητέρων θα υποθηκεύσουν την σωµατική αρτιότητα ή την υγεία των 

αρσενικών παιδιών τους, µε κίνδυνο αυτά να µη καταφέρουν να ανταποκριθούν µε 

επιτυχία στις πολεµικές περιπέτειες στις οποίες θα εµπλακεί το έθνος. 

Στο κλίµα της εθνικιστικής έξαψης που επικρατεί στο τέλος του αιώνα, και στους 

φόβους που τη συνοδεύουν για την παρακµή και τον εκφυλισµό του έθνους µας,342 η 

ανάδειξη µιας ελληνοπρεπούς και πλήρως συνειδητοποιηµένης από την πλευρά των 

γυναικών µητρότητας, φάνταζε σαν η έξοδος από το τέλµα που προδιαγραφόταν. 

Συνάµα, η βιοπολιτική πρόσληψη του γυναικείου σώµατος θα ωθήσει τους υγιεινιστές 

να υποστηρίξουν θερµά τη σωµατική άσκηση και τη γυµναστική για το γυναικείο φύλο, 

καθώς τους ενέπνεαν ανησυχίες τα καχεκτικά, αδύναµα και νωθρά γυναικεία κορµιά, 

κυρίως των πόλεων. 

Στο φόντο των παραπάνω εξελίξεων, δύσκολα κάποιος θα µπορούσε να αποφύγει 

την εκτίµηση πως, ό,τι εµφανιζόταν να τινάζει στον αέρα ολόκληρο το φάσµα των 

περισπούδαστων αναλύσεων και των υψηλοφρόνων στοχασµών ανδρών και γυναικών 

διανοούµενων της εποχής343 για την επιβεβληµένη αφοσίωση των γυναικών στη µητρική 

αποστολή, στην ευηµερία της οικογένειας τους και στην ανάταση της φυλής τους, 

οφείλονταν, σε µεγάλο βαθµό, στην επίφοβη απουσία µιας τέτοιας εθνωφελούς 

συνείδησης από όσες ενσαρκώνουν την ‘κακή’ πλευρά του προσώπου του Ιανού στην 

παράσταση της ‘νέας γυναίκας’ του τέλους του αιώνα.344 Η υποτιθέµενη ανδρογυνική 

σύσταση αυτού του «άφυλου και επικίνδυνου υβριδίου»345 στοιχειώνει τα µυαλά και της 

ελληνικής λογιοσύνης, καθώς η ύπαρξη του φαίνεται να απειλεί την έµφυλη διαίρεση 

                                                 
342 Στο ίδιο, σ. 130. 
343 ∆εν υπονοούµε πως οι απόψεις αυτών των λογίων, συνέπιπταν απαραίτητα· αντίθετα, όπως µας 

δείχνει η Α. Ψαρρά, στη διάρκεια της δεκαετίας 1895-1905, υπήρχε µια έντονη αντιπαράθεση ανάµεσα 
στους οπαδούς της ήπιας και «λελογισµένης» χειραφέτησης του αθηναϊκού κύκλου της Παρρέν και τους 
θιασώτες (γυναίκες και άνδρες) της «αντιχειραφετητικής» µερίδας, η οποία είχε συµπαγή παρουσία και 
υποστήριξη, κυρίως στην Πόλη. Αλλά και η τελευταία αυτή οµάδα δεν ήταν ενιαία· αποτελούσε µια λίγο ή 
πολύ ευκαιριακή συσπείρωση γυναικών λογίων που υπεράσπιζαν την «ισότητα στη διαφορά» των φύλων, 
χωρίς ωστόσο να προσχωρούν στο µέτωπο της γυναικείας χειραφέτησης και ανδρών, που εµφορούνταν οι 
περισσότεροι από µια παραδοσιακού τύπου µισογυνική στάση, (Αγγέλικα Ψαρρά, «Το µυθιστότηµα της 
χειραφέτησης ή η «συνετή» ουτοπία της Καλλιρόης Παρρέν», επίµετρο σε: Καλλιρόη Παρρέν, Η 
χειραφετηµένη, Αθήνα 1999, σ. 475-481). 

344«Γιατί η νέα γυναίκα διέθετε εξαρχής το πρόσωπο του Ιανού: ανδρόγυνο φόβητρο από τη µία όψη, 
θηλυκό ιδεώδες από την άλλη», (στο ίδιο, σ. 461). 

345 Στο ίδιο. 
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της κοινωνίας, µε την πλήρη αδιαφορία που επιδεικνύει για τα ιερά καθήκοντα που είχαν 

ανατεθεί στο γυναικείο φύλο.  

Με τη µικρή αυτή περιδιάβαση στο διανοητικό κλίµα της εποχής και στις 

πολιτικές χρήσεις του βιολογικού υπερκαθορισµού του γυναικείου σώµατος, ας 

ξαναγυρίσουµε στον Ζαχάροβιτς και στις οργίλες επιθέσεις του ενάντια στον κορσέ και 

τις επιδεικτικές καλλωπιστικές πρακτικές των γυναικών, πιστεύοντας ότι τώρα µπορούµε 

καλύτερα να κατανοήσουµε το βάθος και την ένταση των αντιδράσεων του.346 Σίγουρα, 

όταν καταγγέλλει τη «σύνθλιψη» και τον «βασανισµό» του γυναικείου σώµατος από τον 

κορσέ, έχει στο µυαλό του την κακοποίηση εκείνων των οργάνων του, που παίζουν 

βασικό ρόλο στην κύηση και στη γέννα των παιδιών. Φοβάται δε, µήπως τα όργανα αυτά 

παραµορφωθούν τόσο πολύ από την ασφυκτική πίεση του κορσέ που, είτε βλαφτούν 

ανεπανόρθωτα οι αναπαραγωγικές λειτουργίες τους, είτε θα µπορούσαν να γεννηθούν 

δύσµορφα ή καχεκτικά νεογνά. 

Αλλά το ζήτηµα νοµίζουµε πως δεν εξαντλείται µε αυτή την εξήγηση, γιατί αν ο 

κορσές έχει την ιδιότητα να αποτελεί το επικίνδυνο για το γυναικείο σώµα όργανο ή 

µέσο, η πραγµατική απειλή, ωστόσο, εντοπίζεται στα κίνητρα όσων τον χρησιµοποιούν 

και στα νοήµατα που επενδύονται σ’ αυτή τη χρήση. Ο Ζαχάροβιτς δεν µας αφήνει 

καµία αµφιβολία για την ερωτική, ναρκισσιστική και επιδεικτική διάσταση αυτής της 

γυναικείας καλλωπιστικής πρακτικής: θεωρεί πως οι γυναίκες είναι πρόθυµες να κάνουν 

ανυπολόγιστο κακό στο σώµα τους, µε µόνο σκοπό να αυξήσουν τα θέλγητρα τους και 

να προκαλέσουν έτσι τη σεξουαλική ανταπόκριση των ανδρών. Εποµένως, στο εδώλιο 

του κατηγορουµένου δεν τίθεται ο κορσές (το µέσο), αλλά οι καλλωπιστικές πρακτικές 

για την επίτευξη της οµορφιάς- πρακτικές που, κατά τη λογική του, έχουν ξεπεράσει 

τόσο πολύ τα επιτρεπτά όρια της ηθικής τάξης και της εν µέρει ανεκτής ‘φυσικής’ 

φιλαρέσκειας που χρεώνονταν στο γυναικείο φύλο, ώστε να εµφανίζονται µε όλη την 

απειλητική τους σηµασία, σαν εγκληµατική απάρνηση του γενετήσιου προορισµού των 

γυναικών που είναι η παραγωγή νέας ζωής αλλά και σαν έκφραση µιας προκλητικής 

επιθυµίας να σεξουαλικοποιήσουν το σώµα τους, την ενδυµασία τους και τα εξαρτήµατα 

αυτής. Προχωρώντας δε ακόµη περισσότερο, ίσως αυτές οι βαρύτατες µοµφές υπονοούν 

πως έχει παραχθεί σε µαζική κλίµακα ένας νέος ‘ανθρωπολογικός’ τύπος γυναικών, που 

δεν σχετίζεται απαραίτητα µε τις παλιότερες περιθωριακές και δαιµονοποιηµένες 

                                                 
346 Σχεδόν σε όλα τα υγιεινολογικά συγγράµµατα του 19ου και των αρχών του 20ού είδαµε να 

εκδηλώνονται επιθέσεις ενάντια στον «στηθόδεσµο», καµία όµως από αυτές δεν χαρακτηρίζονταν από τη 
δριµύτητα και το οξύ ύφος που χαρακτηρίζουν τον Ζαχάροβιτς. 
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φιγούρες της πόρνης και της γυναίκας του δρόµου, αλλά αφορά τώρα πια τις 

αξιοσέβαστες γυναίκες των αστικών και µικροαστικών στρωµάτων της πόλης- κατά 

τέτοιο τρόπο µάλιστα, ώστε να φαντάζει αυτή η µεταλλαγµένη µορφή της σεξουαλικής 

παραβατικότητας σα να είναι ήδη οµαλά εγκατεστηµένη στην ‘καρδιά’ της ευυπόληπτης 

κοινωνίας. 

Η διάδοση των φοβικών αναπαραστάσεων για την αυξανόµενη παρουσία µιας 

εκφυλισµένης θηλυκότητας που διαστρέφει και προδίδει την ουσία της ‘αληθινής’ 

γυναικείας φύσης, οπωσδήποτε αντανακλά το αυξηµένο αντρικό άγχος απέναντι στις 

κυοφορούµενες αλλαγές και το µειωµένο έλεγχο που µπορούν οι άντρες να ασκήσουν 

πάνω τους. Ωστόσο, αυτές οι έµφυλες αναπαραστάσεις δε φαίνεται να απεικονίζουν 

πιστά τις κοινωνικές διεργασίες,347 αλλά, µάλλον, τις παραποιούν ‘δηµιουργικά’ µε 

σκοπό να τις περιχαρακώσουν σε ασφαλή κανάλια, έτσι ώστε να αποτρέψουν το µοιραίο 

των ανατροπών στις έµφυλες σχέσεις. Η ιδεολογική ανάπλαση της πραγµατικότητας, 

µπορεί να συνοψιστεί στο έργο της ‘µετάφρασης’ των κατεξοχήν πολιτικών ζητηµάτων, 

που θέτει η γυναικεία χειραφέτηση για τη δοµή και τις λειτουργίες της κοινωνίας, στη 

γλώσσα των ηθικών νοηµάτων και των συµβολικών παραβιάσεων των καθαγιασµένων 

διευθετήσεων. Έτσι, κάθετι που σχετιζόταν µε όψεις της διείσδυσης των γυναικών σε 

ό,τι νοούνταν ως αντρικός δηµόσιος χώρος,348 αλλά και της γυναικείας ορατότητας σ’ 

αυτόν,349 προσλάµβανε µία σηµασία που ήταν δυσανάλογη µε τις ‘πραγµατικές’ 

διαστάσεις του και το εύρος της κοινωνικής του απήχησης. 

Τα πλεονεκτήµατα που παρέχει η χρήση και η καταδίκη των ‘εικόνων’ που 

προβάλλουν ως απεχθείς τις γυναικείες καταναλωτικές πρακτικές και την έκθεση του 

σεξουαλικοποιηµένου θηλυκού σώµατος είναι µάλλον προφανή: από τη µία συνενώνουν 

τον ανδρικό κόσµο σε µια διαταξική συµµαχία αντίδρασης ενάντια στο φάσµα της 

γυναικείας παραβατικότητας και τα επακόλουθα της, ενώ παράλληλα, φαίνεται πως 

                                                 
347 Αν δεν δεχτούµε, πως οι αναπαραστάσεις δε λειτουργούν ως φωτογραφία της κοινωνικής 

πραγµατικότητας, θα ήταν δύσκολο να εξηγήσουµε τις φοβικές προσλήψεις της νεωτερικότητας από τον 
Ζαχάροβιτς, αλλά και από άλλους διανοούµενους της Πόλης. Το συντηρητικό περιβάλλον της 
πρωτεύουσας της Οθωµανικής αυτοκρατορίας, σίγουρα δεν επέτρεπε τέτοιας έκτασης έµφυλες 
προκλήσεις, που να δικαιολογούν τον πανικό που διακρίνει κανείς στις αναπαραστάσεις των µοντέρνων 
ηθών.  

348 Leonore Davidoff, “Regarding some ‘old husbands’ tales”, ό.π., σ. 227-276.  
349 Η Kathy Peiss (“Going public: women’s in nineteenth-century cultural history”, American Literary 

History 3/ 4 (1991), σ. 817-828) θεωρεί πως η ορατότητα και η δηµοσιότητα που προσλάµβανε η φυσική 
παρουσία των γυναικών σε ανάµεικτα περιβάλλοντα ήταν από τις πιο προβληµατικές όψεις της γυναικείας 
παρουσίας στο δηµόσιο χώρο. Με το να εκτίθεται στα βλέµµατα των ανδρών, η γυναικεία παρουσίαση του 
εαυτού έγινε ο κρίσιµος εκείνος παράγοντας που σηµάδεψε τις αντιλήψεις για τη γυναικεία 
παραβατικότητα.  
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ενεργοποιούν τα ηθικά ανακλαστικά των γυναικών, προκειµένου να τις πείσουν να µην 

υπερβούν κάποια κρίσιµα όρια. Τέτοιες εικόνες, ακόµη, απορροφούν και κατασιγάζουν 

εν µέρει τις αντρικές ανησυχίες, στον ίδιο βαθµό που τις αποδεσµεύουν, καθώς µε την 

κατάλληλη διαχείριση τους µπορεί να αναχθεί το απειλητικό άγνωστο στο 

καθησυχαστικό οικείο - δηλαδή, στην παραδοχή της αναλλοίωτης φύσης των γυναικών 

και στις σύµφυτες µε το θηλυκό χαρακτήρα διαθέσεις να καταναλώνουν εµπορεύµατα, 

να στολίζονται και να καλλιεργούν την οµορφιά τους για να προσελκύσουν το ανδρικό 

φύλο.350  

Όταν ο Ζαχάροβιτς συνδέει την εξάπλωση του κορσέ µε την πανίσχυρη, όπως 

αποδεικνύεται στο µυαλό των επικριτών του, µαταιόδοξη ωραιοπάθεια των γυναικών, 

λέει απλώς τη µισή αλήθεια, καθώς επιχειρεί να αποσυσχετίσει τη διάδοση του κορσέ 

από τη συνολική δυναµική των έµφυλων σχέσεων που τον πλαισιώνουν και από τον 

πλούτο των συµβολικών νοηµάτων που εγγράφονταν στην ενδυµασία. Στην 

πραγµατικότητα ο κορσές υπήρξε συστατικό τµήµα της γυναικείας ‘έσω’ ενδυµασίας 

από τα µέσα του 19ου αιώνα.351 Θεωρήθηκε απαραίτητος για να συγκρατήσει το 

θεωρούµενο ως ‘χαλαρό’ γυναικείο σώµα και να τονίσει τις καµπυλότητες του· µε τη 

σφιχτή εφαρµογή του πίεζε τη µέση, έτσι ώστε να διαγραφούν πιο έντονα το στήθος και 

οι γοφοί. Μια νέου τύπου θηλυκή φόρµα αρχίζει να διαµορφώνεται µέσα από το 

ύφασµα, που µε τη σειρά του εφαρµόζει καλύτερα στο σώµα στις τελευταίες δεκαετίες 

του 19ου, επιτρέποντας να διαφανούν οι γραµµές της – εντός του κορσέ - γυναικείας 

σάρκας.352 Τα αποτελέσµατα αυτών των µεταµορφώσεων θα είναι αξιοσηµείωτα: 

αλλάζουν τα κριτήρια της σωµατικής οµορφιάς, καθώς απαιτείται τώρα µια περισσότερο 

λεπτή σιλουέτα και µια πιο ανατοµική γραµµή. Αναδύεται ακόµη ο υπαινικτικός κόσµος 

της ‘κάτω’ ενδυµασίας, που παίρνει το πραβάδισµα από τα περίπλοκα τεχνάσµατα που 

εφαρµόζονται στην ‘άνω’.353  

                                                 
350 Στο ίδιο, σ. 824-825.  
351 Για τον κορσέ στις αρχές του 20ού αιώνα βλ. Valerie Mendes και Amy de la Haye, 20th Century 

Fashion, Thames and Hudson, Λονδίνο 1999, σ. 12-14. Οι συγγραφείς επισηµαίνουν την ποικιλία των 
εσωρούχων στην ενδυµασία των γυναικών τον πρώιµο 20ο αιώνα.  

352 Με αυτή την έννοια ο I. Culianu σηµειώνει πως, σύµφωνα µε τους ανθρωπολόγους, ανάµεσα στο 
1880 και 1890 οι λειτουργίες της γυναικείας ενδυµασίας αλλάζουν· από εκεί που τα ρούχα τους 
θεωρούνταν ως εµπόδιο στο βλέµµα - και εποµένως διατηρούσαν τη λειτουργία της απόκρυψης - και ως 
ένδειξη της αντρικής κατοχής, µεταβάλλονται σε µέσο διέγερσης της σεξουαλικής επιθυµίας και όχι πια 
της «καταστολής» της. Η θεωρία της «απρέπειας»(immodesty) που εκκινεί από αυτή την παραδοχή, 
κατανοεί την πράξη του ντυσίµατος, όχι ως κάλυψη, αλλά ως απo-κάλυψη, (Ioan P. Culianu, “Review: a 
corpus for the body”, The Journal of modern history 63/ 1 (1991), σ. 72). 

353 George Vigarello, Ιστορία της οµορφιάς. Το σώµα και η τέχνη του καλλωπισµού από την Αναγέννηση 
ως σήµερα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007, σ. 179-184.  
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Ο κορσές ακόµη ενδυναµώνει το προτσές της απόδοσης περισσότερο ‘θηλυκών’ 

ιδιοτήτων στην γυναικεία ενδυµασία. Καθώς, το 19ο αιώνα τα ρούχα επιδίωκαν να 

συµβολίζουν την αντίθεση των αντρών από τις γυναίκες, γινόταν όλο και πιο φανερή η 

πρόθεση να διαφοροποιείται η γυναικεία ενδυµασία από την αντρική σαν ένδειξη του 

ριζικού διαχωρισµού των φύλων: από τα µέσα του 19ου που το ενδιαφέρον για τη µόδα 

και την ενδυµασία συνδέεται µε τη θηλυκότητα, το ανδρικό ρούχο γίνεται αυστηρό µε 

µουντά χρώµατα, πρακτικό και οµογενοποιηµένο, ενώ αντίθετα το γυναικείο παραµένει 

κατεξοχήν διακοσµητικό, ελάχιστα πρακτικό, περίτεχνα επεξεργασµένο και 

εκλεπτυσµένο, ιδιότητες που τις θεωρούσαν από τη σύσταση τους ως θηλυκές.354  

Στο γυναικείο ρούχο της βικτοριανής εποχής αποτυπώνεται η επιπολαιότητα, η 

παθητικότητα και η υποτακτικότητα της κοινωνικής θέσης των γυναικών και µέσω 

αυτού προβάλλεται το µήνυµα πως οι γυναίκες που ντύνονται µε τον πρέποντα τρόπο 

επιθυµούν να συµβιβαστούν µε το «υποταγµένο-µαζοχιστικό πρότυπο»,355 το οποίο 

θεωρείται ως το πιο κατάλληλο για την ιδεώδη γυναίκα, αφού µάθαιναν από τη µικρή 

τους ηλικία, πως η ιδέα του να υποφέρουν τον πόνο, συνδέεται άρρηκτα µε την 

ολοκληρωτική συµµόρφωση τους στην αντρική εξουσία.356 Ο κορσές ήταν το πιο 

αξιοσηµείωτο παράδειγµα µεταφοράς αυτού του συµβολικού προτύπου στο ενδεδυµένο 

σώµα των γυναικών.  

Το ιδεολογικό και ψυχολογικό αυτό πλέγµα της ‘εκούσιας’ υποταγής στο 

πρότυπο που περιγράψαµε - πρότυπο που φαίνονταν σαν ακλόνητος κανόνας της 

φυσικής τάξης πραγµάτων - παίρνει τη µορφή µιας παντοδύναµης ηθικής προσταγής, 

που, καθώς εσωτερικεύεται από τις γυναίκες, αναλαµβάνει πια το έργο της εναρµόνισης 

της ‘επιθυµίας’ τους µε τις απαιτήσεις των αντρών. Έτσι, όσες γυναίκες δε φορούσαν 

κορσέ, κατηγορούνταν για την απώλεια της ηθικής τους θέσης, ενώ πολλές δέχονταν την 

                                                 
354 Bonnie S. Anderson και Judith P. Zinsser (επιµ.), A History of their own. ό.π., σ. 144-146. 
355 Helene E. Roberts, “The exquisite slave: the role of clothes in the making of Victorian woman”, 

Signs 2/3 (1977), σ. 557. 
356 Ο πόνος µπορεί να µην σχετίζεται απαραίτητα µε την υποταγή στην πατριαρχική εξουσία, σύµφωνα 

µε την κατεύθυνση που ακολουθεί η H. Roberts. Η πρόκληση πόνου στο ίδιο σου το σώµα και η 
δυνατότητα να τον υποφέρεις, µπορεί να γίνει πηγή ηδονής και αισθησιακής ευχαρίστησης. Το παράδειγµα 
που αναφέρει ο Ρ. Σένετ (Η τυραννία της οικειότητας, ό.π., σ. 243-244) για τη µόδα που επικράτησε στη 
δεκαετία του ’90 να τρυπούν οι γυναίκες τις θηλές τους, έτσι ώστε να γαντζώνουν εκεί πολύτιµα 
κοσµήµατα, είναι χαρακτηριστικό: κάποια επιστολογράφος σε γυναικείο περιοδικό της εποχής εξηγεί το 
ότι υποβλήθηκε σε αυτή τη δοκιµασία για να νιώσει πιο όµορφα τα στήθη της. Πρόσθετε δε πως η 
µετακίνηση των κρίκων της προκαλούσε «έναν ηδονικό ερεθισµό». Νοµίζουµε πως αυτή η οπτική είναι 
χρήσιµη, γιατί µας επιτρέπει να συλλάβουµε καλύτερα την πείσµονα προσκόλληση των γυναικών στον 
κορσέ και, ακόµη περισσότερο, την από κάποιο σηµείο και µετά πρόσδεση αυτού στον κόσµο της 
ερωτικής επιθυµίας και της προσωπικής ευχαρίστησης.  
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πίεση από τους άνδρες τους για να τον εφαρµόσουν στο σώµα τους και άλλες 

αισθάνονταν ηθικά ακέραιες, µόνο όταν τον χρησιµοποιούσαν.357 

Ωστόσο, δεν ήταν µόνο η δύναµη του «υποταγµένου- µαζοχιστικού προτύπου» 

που συνέβαλε στην επιτυχία του κορσέ. Άλλωστε, η µεγαλύτερη εξάπλωση του συνέβη 

προς το τέλος της βικτοριανής εποχής και µέχρι την αυγή του 20ου αιώνα358 – πράγµα 

που δείχνει πως ενεργοποιούνται και άλλοι παράγοντες για να εξασφαλίσουν τη 

δηµοφιλία του· η συναίσθηση της απελευθέρωσης του υποκειµένου σε συνδυασµό µε 

την ανάδυση της θηλυκής επιθυµίας και του ναρκισισµού, όπως και η πρωτόγνωρη 

ερωτικοποίηση του ανθρωπίνου σώµατος, θα συνεργαστούν για αυτό το αποτέλεσµα.359 

Βλέπουµε λοιπόν πως ένα από τα ισχυρότερα εµβλήµατα της άσκησης της πειθαρχίας 

στο σωµατικό περίβληµα της γυναίκας µε το οποίο διατυµπανίζονταν η υποταγή της στο 

αντρικό φύλο και στη µοίρα της, όπως και η παθητικότητα της, εντάσσεται σε ένα 

διαφορετικό εννοιολογικό πλαίσιο και αποκτά τα σκοτεινά χαρακτηριστικά της 

διέγερσης της σεξουαλικής επιθυµίας και των ερωτικών φαντασιώσεων, τροφοδοτώντας 

τις αναπαραστάσεις για την ανησυχητική αισθησιακή πηγή που σπρώχνει το αρσενικό 

στον όλεθρο360- µε τον ίδιο τρόπο δηλαδή που αντιµετώπισε και ο Ζαχάροβιτς το όλο 

θέµα. Πώς όµως συνέβη αυτή η µετατροπή και τι κατέστησε δυνατή την εµπλοκή του 

κορσέ µε το ερωτικό σενάριο; 

Όπως είχαµε την ευκαιρία να θίξουµε και στην περίπτωση του αρώµατος, η πίστη 

στην «ιδέα της ακούσιας εµφάνισης του χαρακτήρα στην επιφάνεια του σώµατος»361 που 

κυριαρχούσε κατά τον 19ο αιώνα και η βικτοριανή σεµνοτυφία, εξόρισαν το τέχνηµα από 

το πρόσωπο και οδήγησαν σε ουδέτερες και ως επί το πλείστον οµογενοποιηµένες 

εµφανίσεις, µε τις οποίες σκέπαζαν, κάτω από το πέπλο της ηθικής, κάθε πιθανώς 

ύποπτη ένδειξη που θα µπορούσε να εκληφθεί από τους άλλους ως σηµάδι 

ελευθεριότητας, σεξουαλικής διαθεσιµότητας και υπέρµετρης φιλαρέσκειας. Κατ’ αυτό 

τον τρόπο, η ερωτικά ελκυστική εµφάνιση εξορίστηκε από το ορατό παρουσιαστικό και 

την ενδεδυµένη επιφάνεια του σώµατος, βρίσκοντας ασφαλές καταφύγιο στα 

προφυλαγµένα από τα αδιάκριτα βλέµµατα γυναικεία εσώρουχα ή στα κρυφά 

τεχνάσµατα, όπως οι τρυπηµένες θηλές ή οι ανεπαίσθητες επιστρώσεις του προσώπου µε 

                                                 
357 Helene E. Roberts, ό.π., σ. 564-565. 
358 Η παραγωγή κορσέδων στη Γαλλία έφτασε από τους 1.500.000 κορσέδες το 1870 στα 6.000.000 

στα 1900, ενώ είναι εντυπωσιακός και ο αριθµός των σχετικών διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, (George 
Vigarello, Ιστορία της οµορφιάς, ό.π., σ. 183). 

359 Στο ίδιο, σ. 184-186· Helene E. Roberts, ό.π., σ. 565. 
360 George Vigarello, Ιστορία της οµορφιάς, ό.π., σ. 186. 
361 Richard Sennett, Η τυραννία της οικειότητας, ό.π., σ. 225. 
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πούδρα.362 Η συνήθως συγκαλυµµένη λοιπόν ερωτική επένδυση του γυναικείου σώµατος 

και η «απελευθέρωση της αυτοέκφρασης» τους,363 θα συνδεθούν άµεσα µε το 

‘παραβατικό’ ερωτικό σενάριο που διακινούσαν τα καλλυντικά, το άρωµα και ο κορσές. 

Ίσως, έτσι κατανοήσουµε καλύτερα το µένος του Ζαχάροβιτς και των πιο 

συντηρητικών κύκλων για κάποιες όψεις του µοντερνισµού που σχετίζονται µε το 

γυναικείο ζήτηµα.  

 

 

Η «Υγιεινή της καλλονής» και ο ∆. Χρηστάκης 

Την ίδια περίπου εποχή που γράφει ο Ζαχάροβιτς το γραπτό που αναλύσαµε, και 

στον ίδιο τόπο, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη, δηµοσιεύεται από τον γιατρό ∆. 

Χρηστάκη ένα ακόµη υγιεινολογικό σύγγραµµα, το οποίο πιθανότατα γνώρισε µεγάλη 

επιτυχία.364 Αν και σχεδόν συµπίπτει χρονικά µε το έργο του Ζαχάροβιτς, εν τούτοις 

υπάρχει µεγάλη απόκλιση µεταξύ τους στον τρόπο που αντιµετωπίζουν τα θέµατα του 

γυναικείου καλλωπισµού και της καλλυντικής περιποίησης του σώµατος.  

Υπάρχει ένα κεφάλαιο στο βιβλίο του Χρηστάκη που τιτλοφορείται 

«Καλλονή»365 και θυµίζει πολύ στο ύφος του και στο περιεχόµενο του αντίστοιχα άρθρα 

ή βιβλία που έχουν σαν θέµα τους την «Υγιεινή της Καλλονής»: πραγµατεύονται 

ζητήµατα καλλωπισµού και φροντίδας του σώµατος, ιδωµένα από την οπτική της 

υγιεινής, απευθύνονται στις γυναίκες για να τις συµβουλέψουν, να τις πληροφορήσουν ή 

να τις νουθετήσουν και, κάποιες φορές, παρουσιάζουν και προωθούν µια επεξεργασµένη 

και συστηµατική θεώρηση της οµορφιάς και των τρόπων απόκτησης ή συντήρησης της. 

Τέτοια είναι και η περίπτωση του Χρηστάκη. 

∆εν εκπλήσσει βέβαια καθόλου που ξεκινά το σχετικό µε την ‘καλλονή’ 

κεφάλαιο του µε την παράθεση του λίγο πολύ γνωστού ορισµού της οµορφιάς: «η 

καλλονή ουδέν έτερον είνε ή η αντανάκλασις και η ψηλαφητή έκφρασις της υγείας, άρα 

το σώµα δεν δύναται να είνε ωραίον αν δεν είνε υγιές».366 Στην παραδοχή αυτή της 

άµεσης συσχέτισης της οµορφιάς µε την υγεία συµπυκνώνεται ένας αµετάθετος 

υγιεινολογικός τόπος και ένας διαχρονικός άξονας αναφοράς στις περί της υγιεινής 

                                                 
362 Στο ίδιο, σ. 244-245. 
363 Στο ίδιο, σ. 245-246 
364 ∆. Χρηστάκης, Υγιεινή των οικογενειών, Κωνσταντινούπολη 21909. Η πρώτη έκδοση του έργου 

έγινε το 1904. Στον πρόλογο της β΄ έκδοσης ο συγγραφέας µιλάει µε υπερηφάνεια για την «ταχεία» 
εξάντληση της πρώτης έκδοσης ( σ. 7). 

365 Στο ίδιο, σ. 98-102. 
366 ∆. Χρηστάκης, ό.π., σ. 98.  
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πραγµατείες. Η υγεία αντιµετωπίζεται εδώ ως το στέρεο υπόβαθρο που πάνω του θα 

αναπτυχθεί η εξαρτηµένη µεταβλητή της οµορφιάς. Στη θεώρηση αυτή είναι αδύνατο να 

υπάρξει ένα όµορφο σώµα ή πρόσωπο αν δεν είναι ταυτόχρονα υγιές. Ας προσέξουµε 

πως ένας τέτοιος ορισµός της οµορφιάς είναι αναγκαστικά ασαφής, γιατί δε µας λέει τι 

πραγµατικά είναι η οµορφιά, αλλά µόνο πώς εκδηλώνεται και προπάντων µε τι 

συσχετίζεται: τη βλέπουµε µόνο ως «αντανάκλαση» ή ως «έκφραση» κάποιας 

βαθύτερης, εσωτερικότερης και πιο ουσιαστικής πραγµατικότητας, αλλά χωρίς καµία 

αυτόνοµη υπόσταση. Χρωστάει την ύπαρξη της, δηλαδή τη γένεση και την επιβίωση της, 

σε µία δύναµη που τη δηµιουργεί και ανά πάσα στιγµή µπορεί να την ακυρώσει. Στο 

υγιεινολογικό γνωστικό σχήµα που ακολουθεί ο συγγραφέας, η υγεία υποστασιοποιείται 

ως οµορφιά στο ανθρώπινο σώµα, όταν και εφόσον αφήνει το υλικό αποτύπωµα της στο 

εξωτερικό σύνορο αυτού του σώµατος, δηλαδή στο δέρµα. Με τα λόγια του συγγραφέα, 

η υγεία χαρίζει στο δέρµα «την φαιδράν λάµψιν της νεότητος και της δροσερότητος», 

ενώ η άσχηµη από υγιεινής απόψεως κατάσταση του δέρµατος καταλήγει στην ξήρανση 

και στο ρυτίδωµά του.367  

Αν ο Χρηστάκης έµενε µόνο σε αυτό, δεν θα διέφερε σε τίποτα από τις ανάλογες 

πραγµατείες του 19ου αιώνα. Πρόκειται για µια θεώρηση που µέχρι τώρα επαρκούσε για 

να τοποθετηθεί κανείς στο ζήτηµα της οµορφιάς, αν δεν ήθελε να την αντιµετωπίσει 

‘καθ’ εαυτή’, αλλά απλώς επιχειρούσε να ασκήσει κριτική στο φάσµα των 

δραστηριοτήτων που περιστρέφονται γύρω από τις φροντίδες του σώµατος ή να πάρει τις 

αποστάσεις του από αυτές, χλευάζοντας συνάµα την ταπεινή και ανάξια για 

πολιτισµένους ανθρώπους τέτοιου είδους ενασχόληση. Αλλά όµως η «υγιεινή της 

καλλονής» - ακριβώς επειδή διαλέγεται και διασταυρώνεται µε άλλους χώρους 

παραγωγής λόγου για την οµορφιά και τον καλλωπισµό (εµπορευµατική κουλτούρα, 

µόδα και διαφήµιση, γυναικεία περιοδικά) και επειδή αισθάνεται πως οι έµµονες 

διαβεβαιώσεις της τυπικής υγιεινής για τον κλασικό δεσµό υγείας-οµορφιάς δεν πείθουν 

κανένα ή, στην καλύτερη περίπτωση, αποδεικνύουν την τροµερή ανεπάρκεια τους να 

πάρουν υπόψη τους τις ανησυχίες, τις ανάγκες, τους προβληµατισµούς των γυναικών για 

µια όµορφη όψη και ένα θελκτικό σώµα, όπως αποδεικνύεται και από τη ζήτηση των 

προϊόντων καλλωπισµού - πάει πολύ µακρύτερα από τις νοµιµόφρονες δηλώσεις πίστης 

προς την απέριττη καθαριότητα της κυρίως υγιεινής, αλλά και από την µεγαλύτερη ή 

                                                 
367 Στο ίδιο. 
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µικρότερη απέχθεια της τελευταίας για το είδος εκείνου του καλλωπισµού που δύσκολα 

µπορεί να στριµωχθεί στις φροντίδες καθαριότητας του σώµατος.  

Όµως, η «υγιεινή της καλλονής» δεν ξεπερνάει µόνο κατά πολύ τις αφετηριακές 

βάσεις της τυπικής υγιεινής, αλλά έχει και διαφορετικές φιλοδοξίες: στόχος της είναι να 

τοποθετηθεί στο πεδίο του καλλωπισµού, να το ελέγξει και να το καθοδηγήσει. Για να 

γίνει αυτό, πρέπει να πάρει υπόψη της τις ευαισθησίες των ανθρώπων και τα κίνητρα που 

τους ωθούν να ευπρεπίσουν το παρουσιαστικό τους και να βελτιώσουν την όψη τους. 

Πρέπει ακόµη να υποδείξει λύσεις για τα προβλήµατα που δηµιουργούνται, όταν το 

ιδεώδες του κάλλους απέχει αισθητά από την κατάσταση που βρίσκεται το σώµα και 

όταν κάθε είδους δερµατικές ατέλειες, δύσµορφα χαρακτηριστικά, αφύσικες αναλογίες 

µελών του προσώπου ή του σώµατος, απαιτούν τη διόρθωση ή τη ‘θεραπεία’ τους. Και 

οφείλει τέλος να κάνει πιο σοβαρές προσπάθειες για να επιβραδύνει τη ροή του χρόνου 

για να καταφέρει να συντηρήσει επί µακρόν τη νιότη και να αναζωογονήσει µε τεχνητά 

µέσα τα φθαρµένα σώµατα - απ’ ότι τουλάχιστον έκανε ή υποσχόταν να κάνει η κλασική 

υγιεινή µε τις χιλιοειπωµένες υποδείξεις της για τακτική και µετρηµένη ζωή, σωστή 

διατροφή, επαρκή ύπνο και άφθονη εγκράτεια…   

Αν και ο Χρηστάκης δεν παραµερίζει, ούτε και αγνοεί τις παλιότερες ηθικο-

διαιτητικές και ‘ασκητικές’ πειθαρχίες του σώµατος,368 ωστόσο, µε το να ενστερνίζεται 

τις περί καλλονής ανησυχίες των γυναικών, εισχωρεί όλο και πιο βαθιά στο 

καλλωπιστικό και κοσµητικό σύµπαν της εποχής του.369 Έτσι, συνιστά ανεπιφύλακτα τη 

γλυκερίνη και την λανολίνη για την προφύλαξη του ξηρού δέρµατος από το κρύο370 και 

προσθέτει πως η «χρήσις της γλυκερίνης καθιστά απαλάς και λευκάς τας χείρας»371. 

∆ιακρίνει πολλών ειδών σαπούνια µε διαφορετική σύσταση και ωφελιµότητα για τις 

επιφάνειες του δέρµατος. Ανάµεσα σε αυτά αναφέρει τα αρωµατικά,372 τους 

«αµυγδάλινους σάπωνας» και το ‘διαφανές’ σαπούνι γλυκερίνης. Έχει κάποιους 

ενδοιασµούς για ορισµένους τύπους σαπουνιών, τα οποία είναι χρωµατισµένα µε 

µεταλλικά άλατα και αντί αυτών προτείνει το λευκό ή το κίτρινο σαπούνι· εκθειάζει 

                                                 
368 «….βίος εγκρατής και τακτικός, δίαιτα όσω το δυνατόν ολιγώτερον ζωική» (στο ίδιο, σ. 101). Αφού 

αναδεικνύει το χρώµα ως συστατικό της καλλονής, υπογραµµίζει και τους εχθρούς της: η πολυφαγία, τα 
καρυκεύµατα, τα αρωµατικά, τα οινοπνεύµατα, «…αι αγρυπνίαι, αι ηθικαί αλγηδόνες, τα στενά φορέµατα 
και υποδήµατα…» (στο ίδιο, σ. 101).  

369 «Πολλάκις θαύµατα επιτελεί η χειρουργική», (στο ίδιο, σ. 99). 
370 Στο ίδιο, σ. 60. 
371 Στο ίδιο, σ. 102. 
372 «…οι λεγόµενοι εκλεκτοί ή κοσµητικοί σάπωνες», που τους θεωρεί κατάλληλους για «λουτρά 

ευαισθήτων ανθρώπων και µάλιστα γυναικών», (στο ίδιο, σ. 170). 
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µάλιστα τις αντισηπτικές και κοσµητικές ιδιότητες του τελευταίου και θεωρεί πως είναι 

το µόνο που χρησιµεύει για τον καθαρισµό του δέρµατος.373 

Η αναφορά του στα λουτρά είναι εκτεταµένη· κάνει λόγο για τα θερµά λουτρά, 

τα ατµόλουτρα ή τουρκικά, τα χλιαρά και τα θαλάσσια, ενώ δεν παραλείπει να 

σηµειώσει τα «τοπικά» λουτρά, στα οποία συγκαταλέγονται τα «ηµίλουτρα» και τα 

«λουτρά έδρας», για τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν και «καδίσκοι ή µικρά 

χαµηλά βαρέλια».374 Αναφέρει, ακόµη, και κάποια κατηγορία λουτρών στα οποία θα 

µπορούσαν να προστεθούν και φαρµακευτικά σκευάσµατα, όπως θειούχα, αλατούχα, 

αλκαλικά και αρωµατικά, των οποίων τη δοσολογία πρέπει να κανονίζει ο γιατρός. 

Εκτός αυτών, ωστόσο, «….υπάρχουσι και έτερα, των οποίων εγίνετο χρήσις παρ’ 

αρχαίοις, άτινα και σήµερον είνε εν χρήσει παρά των γυναικών, ιδία των δια την 

καλλονήν του δέρµατος ενδιαφεροµένων, ως απαλυντικά και καλλυντικά του δέρµατος 

δια γάλακτος, ελαίου, οίνου, αίµατος κτλ δια το δαπανηρόν όµως αυτών αποτελούσι 

µάλλον λουτρά πολυτελείας και είνε απρόσιτα, δι ο λίαν επωφελώς αντικαθίστανται 

ταύτα δια των αρωµατικών, τα οποία παρασκευάζουσι χύνουσι εν τω ύδατι του λουτρού 

ποσότητα τινα βάµµατος βενζόης, µύρρα, τολουταίου βαλσάµου ή ετέρου 

αρωµατικού».375 Εκτός των συνηθισµένων ή των αρωµατικών – ‘φαρµακευτικών’ 

λουτρών, όπου το σώµα εµβυθίζεται στο νερό, συστήνει και µια ελαφρά διαφορετική 

µορφή φροντίδας καθαριότητας του σώµατος, όπως το πλύσιµο του «…δια σπόγγου µεθ’ 

ύδατος βρασθέντος και ψυχρανθέντος» δύο φορές την ηµέρα για τη διατήρηση «ανθηράς 

επιδερµίδος και σκληρών σαρκών».376 

Προτρέπει σε «…δια χλιαρού ύδατος και σάπωνος πλύσεις…τουλάχιστον άπαξ 

κατά δεκαπενθήµερον εις όλα τα µέρη του σώµατος….άνευ διακρίσεως ηλικίας, φύλου 

και περιστάσεων».377 Αισθάνεται πάντως την ανάγκη να επιστήσει την προσοχή στις 

«υπερβολικάς φροντίδας υπέρ καθαριότητας» γιατί καταστρέφουν την οµορφιά του 

προσώπου, αφού «αι καταχρήσεις πλύσεως» διαλύουν και αφαιρούν το «σµιγµατογόνο 

επίχρισµα, όπερ προσδίδει το χνοώδες εις την επιφάνειαν της επιδερµίδος».378 Σε άλλο 

σηµείο του έργου του επιστρέφει πάλι στην επισήµανση της βλάβης που επιφέρει η 

                                                 
373 Στο ίδιο, σ. 170-171. 
374 Στο ίδιο, σ. 132-133. 
375 Στο ίδιο, σ. 132. 
376 Στο ίδιο, σ. 101. 
377 Στο ίδιο, σ. 59. 
378 Στο ίδιο. 
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µεγάλη συχνότητα των θερµών λουτρών στην ‘καλλονή’ των γυναικών,379 ενώ και 

αλλού αναφέρεται στους κινδύνους από την πολύ συχνή χρήση λουτρών, καθώς 

«χαυνούσι τον οργανισµόν» και το σώµα γίνεται ευαίσθητο στις καιρικές µεταβολές.380  

Είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός για τις περιποιήσεις και τις πρακτικές 

καθαριότητας των γυναικών που αφορούν το πρόσωπο. Καταδικάζει τη συνήθεια να 

πλένουν το πρόσωπο τους µε «ψυχρό νερό» όταν είναι ιδρωµένες, αλλά και τη 

χρησιµοποίηση «επιβλαβών κοσµητικών οξειδίων» σ’ αυτό- πρακτικές που 

καταστρέφουν το δέρµα και το ρυτιδώνουν πρόωρα.381 Συµβουλεύει να χρησιµοποιείται 

µε προσοχή και περίσκεψη στο πρόσωπο ακόµη και το ‘κοσµητικό σαπούνι’, γιατί η 

συχνή επαφή του µε το δέρµα θα προκαλέσει διάλυση των στρωµάτων της επιδερµίδας 

και θα επιφέρει δερµατικά προβλήµατα (εξανθήµατα, ‘ρωγµές’, ‘ ρυτίδες).382 Θεωρεί πως 

οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερη ανάγκη καθαριότητας, λόγω της φύσης των ενδυµάτων 

τους που παρασύρουν τη σκόνη, η οποία µπορεί να προκαλέσει µολύνσεις στο σώµα 

τους και, ίσως, κάποια µορφή καρκίνου της µήτρας.383  

Στο θέµα της φυσικής άσκησης για τις γυναίκες κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο 

ποδήλατο και στις συζητήσεις που γίνονται για το αν πρέπει να επιτραπεί η χρήση του 

από τις γυναίκες. Αναφέρει την άποψη κάποιου, µάλλον γιατρού, ο οποίος διαπιστώνει 

παθήσεις των γεννητικών οργάνων στις γυναίκες που ποδηλατούν. Ο ίδιος πάντως δίνει 

µια καταφατική απάντηση στο ερώτηµα, αφού όµως τηρηθούν κάποια απολύτως 

αναγκαία προφυλακτικά µέσα, όπως η µέτρια ταχύτητα που πρέπει να αναπτύξει η 

ποδηλάτισσα, η συχνή ανάπαυση, οι µικρές αποστάσεις που µπορεί να διανύσει, τα 

«επιτήδεια» ρούχα και η πρόνοια που πρέπει να λάβει ώστε να µη φορά στηθόδεσµο 

κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας. Κατά τη γνώµη του, το ποδήλατο συντελεί στην 

ανάπτυξη και διάπλαση του στήθους και στην καλή λειτουργία των ωοθηκών και της 

µήτρας, ενώ ταυτόχρονα έχει θετική επίδραση στο νευρικό σύστηµα των κοριτσιών και 

των νέων γυναικών, που δείχνουν προδιάθεση για υστερία.384  

∆εν µας εντυπωσιάζει βέβαια το γεγονός πως η υγιεινή του Χρηστάκη συµπλέει 

µε τις κυρίαρχες ιδεολογικές απόψεις που εξακολουθούν να αντιλαµβάνονται το 

                                                 
379 Για να δείξει τι θεωρεί ως ‘υπερβολή’ και ‘κατάχρηση’, δίνει το ακριβές µέτρο της κανονικής κατ’ 

αυτόν συχνότητας πλυσίµατος του σώµατος: «…θα λαµβάνωσιν µόνον καθ’ εβδοµάδα ή κατά 
δεκαπενθηµερίαν έν χλιαρόν σαπωνούχον λουτρόν», (στο ίδιο, σ.101).  

380 Στο ίδιο, σ. 132. 
381 Στο ίδιο, σ. 59.  
382 Στο ίδιο, σ. 170-171. 
383 Στο ίδιο, σ. 132. 
384 Στο ίδιο, σ. 161-163. 
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γυναικείο σώµα µε όρους κατωτερότητας και ευθραυστότητας.385 Αντίθετα, είναι 

περισσότερο επιτονισµένη, αν και πιο ήπια στην εκφορά της, η γυναικεία εξάρτηση από 

τους βιολογικούς προσδιορισµούς αυτού του σώµατος. Η ιατρική επιχειρηµατολογία της 

εποχής επεξεργάζεται και προβάλλει συστηµατικά όρους, προϋποθέσεις και καθήκοντα 

που κυκλώνουν παραλυτικά τις όποιες γυναικείες δραστηριότητες, τις οποίες τείνει να 

αποτιµά µε µοναδικό γνώµονα την ωφέλεια ή τη βλάβη που µπορεί να επιφέρουν στην 

«υγεία» τους - µια έννοια που ταυτίζεται, όπως είδαµε, σχεδόν απόλυτα µε την 

αναπαραγωγική ικανότητα τους και την καταλληλότητα τους να αναθρέψουν τα παιδιά 

τους.386 Οι γυναίκες ενοικούν στο σώµα τους και αυτό το σώµα αποκτά πρωταρχικά µια 

βιοπολιτική διάσταση στο λόγο της ιατρικής και της υγιεινής. Οι υγιεινιστές επιχειρούν 

να το αναστηλώσουν, να του προσδώσουν δύναµη, να το προφυλάξουν από σωµατικές 

και ψυχικές ασθένειες που εκπορεύονται από τον έµµηνο κύκλο των γυναικών, να το 

προστατέψουν από τις επιδηµίες και την ύπουλη δράση των µικροβίων, έτσι ώστε αυτό 

να καταστεί ικανό να παραγάγει µια υγιή νέα ζωή, σε µια κοινωνία που τροµάζει για το 

µέλλον της από τις απειλητικές επιπτώσεις µιας ‘κακής’ κληρονοµικότητας. 

∆εν παραγνωρίζει ο Χρηστάκης σε καµία περίπτωση αυτή τη σύλληψη και αυτό 

το πρόταγµα για το γυναικείο φύλο, για τη φύση τους, για το σώµα τους και τον 

προορισµό τους. Ωστόσο, όπως προείπαµε, δεν στρέφει τις πλάτες του προς µια άλλη 

χρήση του σώµατος που ανέδειξε η εποχή του, και που αναφέρεται στην περιποίηση της 

επιφάνειας του, στη δράση πάνω του µε ποικίλα θεραπευτικά-φαρµακευτικά, 

τεχνολογικά και κοσµητικά µέσα, προκειµένου να επιτύχει µια ελκυστική εµφάνιση. Εάν 

το σοβαρότερο και αυστηρότερο κοµµάτι της υγιεινής βλέπει το γυναικείο σώµα ως 

πηγή ζωής, υπάρχει και ένα άλλο που αντιλαµβάνεται, κάπως συγκεχυµένα, πως είναι 

και- κάτι- άλλο, δηλαδή ένα όχηµα πολλαπλών πολιτισµικών νοηµάτων και σηµάνσεων 

για την κάτοχο του, καθώς και φορέας δηµιουργίας ταξικών, έµφυλων και προσωπικών 

ταυτοτήτων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αντιλαµβάνεται πολύ πιο ξεκάθαρα το πόσο 

έντονα απασχολεί τις γυναίκες - αλλά και τους άνδρες- το ζήτηµα του καλλωπισµού και 

της κοινωνικά αποδεκτής παρουσίασης του σώµατος.  

                                                 
385 Όταν ο συγγραφέας κάνει λόγο για τον ύπνο, θεωρεί πως για τον άνδρα αρκεί η οχτάωρη ανάπαυση, 

ενώ για τη γυναίκα χρειάζεται τουλάχιστον δεκάωρος ύπνος, όπως και για τα παιδιά των οποίων ο 
οργανισµός µοιάζει πολύ µε εκείνον των γυναικών, (στο ίδιο, σ. 206). 

386 Έτσι, όταν αναφέρεται στον «στηθόδεσµο», στηλιτεύει εκείνους τους σφιχτούς κορσέδες που, αντί 
να στηρίζουν το στήθος, το πιέζουν, µε αποτελέσµατα οδυνηρά για την «γαλακτοφόρον δύναµιν της 
γυναικός», (στο ίδιο, σ. 173). Για τη σύνδεση της υγείας των γυναικών µε τον αναπαραγωγικό τους κύκλο 
µέχρι τα µέσα του 20ου αιώνα, βλ. Barbara Harrison, “Women and Health”, στο Jane Purvis (επιµ.), 
Women’s History: Britain, 1850-1945. An introduction, St. Martin’s Press, Νέα Υόρκη 1995, σ. 157-192. 
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   Π. Χριστόπουλλος: µια αµφιλεγόµενη καταδίκη των καλλυντικών 

Ο «καθηγητής των φυσικών στο γυµνάσιο Χανίων» παρουσιάζει το σύγγραµµα 

του, που έλαβε την έγκριση της Ανώτερης ∆ιεύθυνσης της Παιδείας της Κρητικής 

Πολιτείας, ως εγχειρίδιο για το µάθηµα της σχολικής υγιεινής, που πρόκειται να εισαχθεί 

στα σχολεία.387 Κανένα καινούριο στοιχείο δεν κοµίζει ο Χριστόπουλλος στα όσα 

έχουµε δει, ούτε και καµία πρωτότυπη σύνθεση της υγιεινής µε τον καλλωπισµό δεν 

εισάγει. Η υγιεινή του είναι βέβαια πιο συγκροτηµένη και καλύτερα θεµελιωµένη 

επιστηµονικά, απ’ όσο οι προηγούµενες που είδαµε.  

Στο έργο του, οι πλύσεις του προσώπου και του σώµατος εντατικοποιούνται, η 

καθαριότητα προσλαµβάνει πιο κοντινά στα δικά µας πρότυπα χαρακτηριστικά και 

αναλύεται καλύτερα η συµβολή του δέρµατος στη διατήρηση της όλης υγείας του 

οργανισµού.388 Κεντρικό ρόλο στην καθαριότητα καλείται να παίξει το σαπούνι, γιατί 

απαλλάσσει το δέρµα από τη σκόνη και την ακαθαρσία.389 

∆εν εκπλήσσει βέβαια η εναντίωση του Χριστόπουλλου στα καλλυντικά,390 ούτε 

και η στοίχιση του πίσω από όσους θεωρούν επιβλαβέστατη συνήθεια τη χρήση του 

στηθόδεσµου από τις γυναίκες.391 Ωστόσο, αν προσέξουµε καλύτερα, θα δούµε πως η 

απόρριψη των καλλυντικών από µέρους του όχι µόνο δεν είναι καθολική και απόλυτη, 

αλλά διαφαίνεται και µία πρόθεση ευµενούς αντιµετώπισης ή τουλάχιστον ανοχής 

κάποιων από αυτά: αν τα «πλείστα των ψιµυθίων» είναι ιατρικώς ακατάλληλα και 

επικίνδυνα για την ατοµική υγεία, όπως ισχυρίζεται, έπεται πως υπάρχουν και κάποια 

που δεν είναι επικίνδυνα, γιατί δεν έχουν σα συστατικά τους τον µόλυβδο και το 

αρσενικό. Αλλά ακόµη και αυτά, τα δηλητηριωδέστερα των καλλυντικών, που και µόνο 

η αναφορά του ονόµατός τους παλιότερα, σκανδάλιζε τις ηθικές ευαισθησίες και 

σκόρπιζε την ανησυχία σε υγιεινιστές και γιατρούς, «δύνανται» και να µην «καταστώσιν 

επικίνδυνα». Ο βέβαιος σωµατικός όλεθρος που προξενούν τα ψιµύθια, σύµφωνα µε 

παλιότερες ιατρικές και υγιεινολογικές πραγµατείες, µετατρέπεται στον Χριστόπουλλο 

                                                 
387 Παναγιώτης Χρ. Χριστόπουλλος, Στοιχεία Υγιεινής. Προς χρήσιν των µαθητών των δηµοτικών 

σχολείων και των οικογενειών, Χανιά 1912. 
388 Στο ίδιο, σ. 41- 44 και σ. 49. 
389 Στο ίδιο, σ. 44 και σ. 49 
390 Παραθέτουµε ολόκληρο το σχετικό απόσπασµα: «Τα κοσµητικά δέον να αποφεύγωµεν, διότι η 

χρησιµότης των αµφισβητείται· ιδίως τα λιπαρά, την πούδραν και τα ψιµύθια, διότι ξηραίνουσι και 
ερεθίζουσι το δέρµα. Εκτός τούτου, τα πλείστα των ψιµυθίων, ως έχοντα βάσιν τον µόλυβδον και το 
αρσενικόν και άλλα δηλητηριώδη συστατικά, δύνανται να καταστώσιν επικίνδυνα». (Σηµ: τα πλάγια 
γράµµατα είναι δικά µας), (στο ίδιο, σ. 49)   

391 Στο ίδιο, σ. 57 
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σε ένα απλό ενδεχόµενο! Ο άτεγκτος τόνος και η αυστηρή και απερίφραστη καταδίκη 

υποχωρούν προς χάρη µιας πιο ισορροπηµένης αντιµετώπισης, ανοιχτής στις 

πιθανότητες, στην εισαγωγή άλλων µεταβλητών ίσως, σίγουρα όµως θετικά διακείµενης 

στην αποδοχή της σχετικής αξίας των ιατρικών αιτιάσεων για την κοσµητική. 

Αν όµως «ιδίως» τα «λιπαρά», η πούδρα και τα ψιµύθια µπορούν να 

προκαλέσουν βλάβες στον οργανισµό, όπως πιστεύει, ποια είναι τα µη κατανοµαζόµενα 

καλλυντικά που µένουν έξω από τον κατάλογο; Αναµφισβήτητα το άρωµα, το οποίο 

µάλλον δεν θα διέφευγε της προσοχής του υγιεινολόγου µας και σίγουρα θα σχολίαζε τα 

περί κεφαλαλγίας και λιποθυµιών που προκαλούν, εάν ήταν όντως εχθρικός στην 

κοσµητική χρήση του. Οι ποµάδες, ίσως να συγκαταλέγονται στα «λιπαρά», όπως και τα 

cold cream, και πιθανόν σ’ αυτή την κατηγορία θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και τις 

κρέµες του προσώπου και του δέρµατος. 

Κλείνοντας το θέµα των κοσµητικών, θα πρέπει να τονίσουµε πως ο 

Χριστόπουλλος εκστοµίζει µια εκπληκτική φράση: «…η χρησιµότης των 

αµφισβητείται». Ανεξάρτητα από το αν το συνειδητοποιεί ή όχι, οι ρόλοι έχουν 

αναστραφεί πλήρως και ολόκληρο το ‘παραδοσιακό’ υγιεινιστικό οπλοστάσιο, που 

ανακατεύει ηθικές αρχές, επιστηµονικές αποφάνσεις, και κανόνες ευπρέπειας, βρίσκεται 

πλέον σε θέση άµυνας και αναδιπλώνεται, µιας και αισθάνεται την ανάγκη να 

αµφισβητήσει αυτό, που σε άλλους καιρούς θα ήταν αδιανόητο και να το φανταστεί - 

πόσο µάλλον να το θέσει υπό συζήτηση· δηλαδή, το αν τα καλλυντικά έχουν κάποια 

χρησιµότητα!  

Όσον αφορά τον στηθόδεσµο, µια υποψία απολογητικής διάθεσης διακρίνει και 

εδώ το ύφος και τα επιχειρήµατα του Χριστόπουλλου. Ο στηθόδεσµος αποκηρύσσεται 

βέβαια, γιατί παραµορφώνει τα µέλη του σώµατος, αλλά το κακό που προκύπτει δεν 

αφορά το αναπαραγωγικό σύστηµα των γυναικών και τη δυνατότητα τους να γεννήσουν 

υγιή παιδιά, αλλά, όπως ρητά διατυπώνεται, τη ζηµιά που προκαλεί στην 

«πλαστικότητα» και την «ωραιότητα» του σώµατός τους.392 Είτε θεωρήσουµε τα 

λεχθέντα, έναν τακτικό ελιγµό του Χριστόπουλλου για να ανακόψει το ρεύµα των 

γυναικών που φορούν στηθόδεσµο, καθώς βλέπει πως τα εµπνευσµένα από την ιατρική 

και την ευγονική υγιεινή επιχειρήµατα, δεν κατάφερναν να τις πείσουν για να τον 

εγκαταλείψουν, είτε θεωρήσουµε πως εκφράζουν τις αληθινές πεποιθήσεις του, γεγονός 

είναι, πως η υγιεινή, µέσω αυτού, µιλάει πια τη γλώσσα των γυναικών, όταν απευθύνεται 

                                                 
392 Στο ίδιο, σ. 57. 
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στις γυναίκες, ή τέλος πάντων, τη γλώσσα που πιστεύει πως είναι των γυναικών και, άρα, 

αυτές µπορούν, απολύτως φυσιολογικά και εύκολα, να την καταλάβουν…  

Η µετριοπάθεια στην επιχειρηµατολογία του και τα ήπια χτυπήµατά του ενάντια 

στα ψιµύθια και στον στηθόδεσµο, δείχνουν πως η υγιεινή του Χριστόπουλλου δεν 

σκοπεύει να αφορίσει, αλλά να διαλεχτεί µε την κοσµητική για όσα ζητήµατα τις έχουν 

φέρει από παλιά αντιµέτωπες. Βρισκόµαστε σε µία φάση που η υγιεινή δεν υποτιµά την 

αντίπαλό της και δεν παραβλέπει τη δυναµική του. ∆εν επιχειρεί πια να εξαλείψει την 

κοσµητική µε την ‘καθαρότητα’, την ανώτερη αποτελεσµατικότητα και τον ατόφιο 

ορθολογισµό του προτάγµατος της, αλλά επιδιώκει να της επιβληθεί ως η ανώτερη 

καθοδηγητική αρχή που διαµορφώνει τις εξελίξεις της· και αυτό θα το πετύχει µε το να 

απενεργοποιήσει, και στην πορεία, αφοµοιώσει το πιο εκρηκτικό για την κοινωνική 

συνοχή φορτίο της. 

Άλλωστε, τη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, οι θεράποντες της υγιεινής και οι 

πολυποίκιλοι θιασώτες της δεν µπορούν να κρύψουν µια πραγµατικότητα που τους 

ξεπερνά: η κοσµητική έχει βγει πια, περισσότερο ή λιγότερο δειλά, στο φως της µέρας. 

Ενσωµατώνεται στις εµπειρίες των γυναικών ή (και) τις διαπλάθει, παρέχοντας τους τα 

µέσα, τις τεχνικές, τη (συµβολική) γλώσσα και τους κοινωνικούς χώρους για να 

συστήσουν έµφυλες και ταξικές κοινωνικές ταυτότητες και να ‘ντύσουν’ τις 

προσωπικότητες τους ή για να ανταποκριθούν στους επικοινωνιακούς ρόλους που θα 

επιλέξουν οι ίδιες. ∆ιεισδύοντας δε η κοσµητική τόσο βαθιά στην καθηµερινότητα τους 

και αλλάζοντας τον τρόπο που έβλεπαν τον εαυτό τους, εποµένως και αυτόν που τις 

έβλεπαν οι άλλοι, θα καταστεί εν τέλει το πιο ισχυρό και µε τη µεγαλύτερη διάρκεια 

σηµαίνον του µετασχηµατισµού της ζωής τους. 

Οι πιο διορατικοί από τους υγιεινολόγους - και όχι µόνο - καταλάβαιναν πως 

αυτή η διαδικασία είναι ανεπίστρεπτη και πως όφειλαν να χαράξουν πολιτικές τέτοιες 

που να προσαρµόζονται στα νέα δεδοµένα που δηµιούργησε η ‘θηλυκή’ κοσµητική.  
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Κεφάλαιο 4 

Κουρεία, κοµµωτήρια και Κολόνιες 

 

 

Κουρεία και Κοµµωτήρια στο τέλος του 19ου αιώνα 

Τα κουρεία, τα κοµµωτήρια και τα µυροπωλεία αποτέλεσαν αναµφίβολα τους 

βασικούς πρωταγωνιστές στη διαµόρφωση του «προσώπου» του αντρικού και του 

γυναικείου καλλωπισµού καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου . 

Για µεγάλο µάλιστα διάστηµα σχεδόν µονοπώλησαν τις εξελίξεις σ’ αυτόν τον χώρο, 

καθώς µόνο από τη δεύτερη δεκαετία του εικοστού αιώνα ξεπροβάλλουν κάποιες άξιες 

λόγου επιχειρήσεις παραγωγής αρωµάτων ή καλλυντικών, που δεν θα παραπέµπουν 

άµεσα στο πανίσχυρο πρότυπο του κοµµωτή/ κουρέα ή µυροπώλη που διαθέτει στο 

κατάστηµα του καλλωπιστικά προϊόντα ή (και) παράγει ορισµένα από αυτά. Οι άλλοι 

µεγάλοι πρωταγωνιστές που θα θέσουν τη σφραγίδα τους στην ανάπτυξη του πεδίου 

αυτού του πρώιµου εµπορευµατικού καλλωπισµού, δηλαδή τα φαρµακεία, αν και δε θα 

υστερήσουν και πολύ χρονικά από την εµπλοκή τους µε τις δραστηριότητες της 

εµπορίας, της παρασκευής και της διαφήµισης καλλυντικών ειδών για το πρόσωπο και 

το σώµα και των δύο φύλων, ωστόσο η ανάµιξη τους σε καµιά περίπτωση δε θα 

προσλάβει αυτά τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, που σχεδόν θα ταυτίσουν 

τους κοµµωτές και τους κουρείς µε τον καλλωπισµό της περιόδου που µελετούµε. Για τα 

Ινστιτούτα Καλλονής µπορούµε να πούµε πως µόνο στο µεσοπόλεµο θα αποκτήσουν 

ολοκληρωµένα την υπόσταση µιας επιχείρησης προσέγγισης του καλλωπισµού του 

σώµατος µε πιο σύνθετους και ‘ολιστικούς’ όρους, ενώ για τα πολυκαταστήµατα ή τα 

καταστήµατα ειδών νεωτερισµού, πως είναι ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο µε βάση τα στοιχεία 

της παρούσας έρευνας να αποτιµηθεί στα σοβαρά η συµβολή τους στη διαµόρφωση του 

τοπίου του καλλωπισµού.  

Σε µια εποχή που το ενδιαφέρον για µια προσεγµένη εµφάνιση – µε την εξαίρεση 

βεβαίως της καθαυτής ενδυµασίας και των απαραίτητων για µια κοινωνικά 

επιδοκιµαστέα έκθεση του σώµατος στο δηµόσιο χώρο ενδυµατολογικών εξαρτηµάτων- 

επικεντρώνονταν στην περιποίηση και στο βάψιµο των µαλλιών, στην προστασία, την 

καθαριότητα και την λεύκανση της επιδερµίδας, αλλά και στην προσπάθεια δηµιουργίας 

µιας υπό όρους αρωµατισµένης ατµόσφαιρας που ανέδιδε το σώµα, το πρόσωπο και τα 

προσωπικά αντικείµενα του ατόµου, οι κοµµωτές, οι κουρείς και οι µυροπώλες κάλυπταν 
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τις πιο βασικές καλλωπιστικές ανάγκες, έπαιζαν το ρόλο του συµβούλου και του ειδικού 

στην επεξεργασία της εικόνας του εαυτού, µετέφεραν στο διψασµένο για καινοτοµίες 

αστικό και µικροαστικό κοινό τους την προχωρηµένη δυτική τεχνογνωσία και τους 

εκάστοτε ευρωπαϊκούς ‘συρµούς’ και εµπορεύονταν σε όλο και µεγαλύτερη κλίµακα 

καλλυντικά και µεγάλη γκάµα καλλωπιστικών βοηθηµάτων (γάντια, γραβάτες, µαντήλια, 

κτένες κλπ) στους άνδρες και στις γυναίκες της εποχής. Αρκετά γρήγορα µάλιστα οι πιο 

προβεβληµένοι από αυτούς θα περάσουν µε επιτυχία στο χώρο της παραγωγής κάποιων 

καλλυντικών ειδών που είχαν την περισσότερη ζήτηση και ταυτόχρονα δε φαίνεται να 

παρουσίαζαν µεγάλες τεχνικές δυσκολίες στην παρασκευή τους, όπως συµβαίνει µε τις 

κολόνιες, τις «βαφές τριχών», αλλά και, σε µικρότερο βαθµό, µε ορισµένα άλλα 

αρωµατικά υγρά (ύδωρ λεβάντας, ροδόνερο κλπ).   

Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η απαρχή της εµφάνισης αυτών των 

εµβληµάτων του νεωτερισµού στο σώµα της πόλης πρέπει να τοποθετηθεί στη δεκαετία 

του ’80.393 Στο αναπτυσσόµενο εµπορικό κέντρο της πρωτεύουσας και γύρω από την 

Ερµού, την Αιόλου, και σύντοµα στις Πανεπιστηµίου και Σταδίου µπορούσε κανείς να 

παρατηρήσει κουρεία, που δεν είχαν σχέση µε τα παλιά λαϊκά «µπαρµπεριά»,394 

σύγχρονα κοµµωτήρια και µυροπωλεία που απευθύνονταν στις ανώτερα κοινωνικά 

στρώµατα.395 

Την ίδια πάνω κάτω εποχή, οι κουρείς/κοµµωτές θα περάσουν και στο χώρο της 

παραγωγής των πιο διαδεδοµένων και φτηνότερων ποικιλιών καλλυντικών ειδών· 

αναφερόµαστε βέβαια, όπως έχουµε εκθέσει και προηγουµένως, στις τριχοβαφές 

µαλλιών, µουστακιών και γενιών, όπως και στις κολόνιες. Ένα δηµοσίευµα της Εστίας 

στα 1888 για τις «αρτιγέννητες ελληνικές βιοµηχανίες» είναι ενδεικτικό του κλίµατος 

αισιοδοξίας που επικρατούσε για τις προοπτικές της µεταποίησης στη χώρα µας και την 

επάξια είσοδο της στο στίβο του διεθνούς εµπορικού ανταγωνισµού. Με τόνο άµετρης 

                                                 
393 Σύµφωνα µε µια πληροφορία που διασώζει ο Γιάννης Καιροφύλας (Οι πρώτοι έµποροι των Αθηνών, 

Φιλιππότης, Αθήνα 1999, σ. 49) και η οποία αποδίδεται στον «ιστορικό Στασινόπουλο Επαµ.», τα πρώτα 
µυροπωλεία, ανθοπωλεία αλλά και άλλα καταστήµατα που εξυπηρέτησαν ό,τι έκτοτε θεωρήθηκε ως 
καθηµερινή ανάγκη του πολιτισµού, δηµιουργήθηκαν «µόνο το 1882». Την αυτή χρονική αφετηρία της 
εµφάνισης τέτοιων εµπορικών µαγαζιών παραδίδει και ο συντάκτης Π. Ι. του άρθρου «Κοινωνική 
εξέλιξις» στο λήµµα Αθήναι που φιλοξενείται στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παύλου ∆ρανδάκη, 
τ. 2, χ.χ., σ. 174. Μάλλον ο συντάκτης της αντλεί από την ίδια πηγή.   

394 «Τα κουρεία µέχρι του 1885 περίπου εξηκολούθουν να λέγωνται υπό του λαού «µπαρµπεριά»». 
(Στο ίδιο). 

395 Η Μ. Σκαλτσά τοποθετεί στην γ′ χρονική περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της πόλης (1880-1910) τη 
δηµιουργία των ‘αριστοκρατικότερων’ κουρείων, «που τώρα πια αποκαλούνται και κοµµωτήρια ή 
µυροπωλεία» στους παραπάνω οδικούς άξονες, (Ματούλα Σκαλτσά, Κοινωνική ζωή και δηµόσιοι χώροι 
κοινωνικών συναθροίσεων, ό.π., σ. 483).  
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θριαµβολογίας, ο οποίος σήµερα µάλλον µας φαίνεται αστείος για τις υπερβολές στις 

οποίες εκτρέπεται και για τον υποβολιµαίο ενθουσιασµό που διαπνέει το κείµενο του, 

επαίρεται για το δαιµόνιο των Ελλήνων επιχειρηµατιών, οι οποίοι βρίσκουν τον τρόπο 

να παράγουν προϊόντα ειδών καλλωπισµού που µέχρι πρότινος εισάγονταν µόνο από το 

εξωτερικό. Παραθέτουµε ολόκληρο το σχετικό απόσπασµα: « Έρχονται κατόπιν τα µύρα 

και αρώµατα. Έκαστος κουρεύς και φαρµακοποιός δια της ιδίας µελέτης και ευφυΐας 

κατόρθωσε να κατασκευάση ου µόνον του ύδατος της Κολωνίας αρίστας αποµιµήσεις 

αλλά και ελιξήρια παντοία και ύδατα της κινίνης και οδοντοτρίµµατα ποικίλα και 

σάπωνας µυρωδικούς και πάντα της µυρεψικής τα είδη. Πλην δε τούτων και 

εργοστάσιον τέλειον λειτουργεί εν Αθήναις σαπωνοποιίας….».396 

Εάν ξεπεράσουµε την εγγενή ροπή προς την υπερβολή τέτοιων δηµοσιευµάτων, θα 

διαπιστώσουµε πως ο πυρήνας των διαπιστώσεων του είναι σωστός και µπορεί να 

επιβεβαιωθεί µε τη βοήθεια και άλλων πηγών. Ο συντάκτης του λήµµατος «Ύδωρ 

Κολωνίας» στο Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, ο οποίος υπογράφει ως (Π/Γ.), συµπίπτει µε 

τις παραπάνω εκτιµήσεις, όταν κάνει λόγο για την παρασκευή «αποµιµήσεων» κολόνιας 

στα αθηναϊκά εργαστήρια «µυρεψικής»: «Από τινός δε και εν Αθήναις υπό πολλών 

µυροποιών αξιολόγου ποιότητος».397 Αλλά, εκτός από την πρωτεύουσα, µία ακόµη 

ελληνική πόλη, η Πάτρα,398 αναδεικνύεται µάλλον από τις αρχές του 20ου ως αξιόλογο 

κέντρο παρασκευής φηµισµένης κολόνιας και µάλιστα θα διατηρήσει τη βασικότερη 

µεταποιητική της µονάδα µέχρι το µεσοπόλεµο, όταν και θα µετεγκατασταθεί στην 

Αθήνα.399  

 

 

 

 

                                                 
396 «∆΄ Ολυµπιακή Έκθεσις. Αρτιγενείς ελληνικαί βιοµηχανίαι», Εστία 25 (1888), σ. 344-345 

(υπογράφει ο Μ.). 
397 Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν τη συµπράξει των κυρίων ∆. Αραβαντινού/εκδιδόµενον επιµελεία Ν. Γ. 

Πολίτου, Μπαρτ και Χιρστ, τ. 4, Αθήνα 1893-1894, σ. 788-789.  
398 Με την ίδια διθυραµβική διάθεση για την ανάταση της ελληνικής βιοµηχανίας , όπως τη 

συναντήσαµε πρωτύτερα στο δηµοσίευµα της Εστίας, γράφεται και εδώ: «Η µυρεψία εν Αθήναις και 
Πάτραις έχει να επιδείξη αρώµατα και αρωµατικούς σάπωνας και άπαντα τα είδη της µυρεψίας πολλού 
λόγου άξια, ιδιαιτέρα όµως µνεία πρέπει να γείνη ενταύθα περί της ελληνικής κολώνιας και της 
πεφηµισµένης εν Ζακύνθω πούδρας», Πολύβιος Λεκός, «∆ιάλεξις περί του ελληνικού εµπορίου και 
βιοµηχανίας εν τω Ελληνικώ Εµπορικώ Επιµελητηρίω Αλεξανδρείας», στο Μιχάλης Ψαλιδόπουλος 
(επιµ.), Κείµενα για την ελληνική βιοµηχανία τον 19ο αιώνα. Φυσική εξέλιξη ή προστασία;, Πολιτιστικό 
Τεχνολογικό Ίδρυµα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1994, σ. 476. 

399 Το «Χηµικόν εργοστάσιον του Επαµ. Μενούνου» που παρασκεύαζε κολόνια και µελάνη ιδρύεται 
στην Πάτρα το 1900 και µεταφέρεται στην Αθήνα το 1921 (διαφήµιση, εφ. Ελεύθερον Βήµα, 30.6.1925).   
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Η επιτυχία της κολόνιας 

         Αν η παραγωγή της κολόνιας πήρε τέτοια έκταση και αν τόσοι πολλοί αναλογικά 

κουρείς/ κοµµωτές και αρωµατοπώλες δεν αρκέστηκαν στην απλή εµπορία της, αλλά 

δηµιούργησαν και επιχειρηµατικές µονάδες για να την παρασκευάζουν, αυτό οφείλεται 

πρωτίστως στην ευµενή αποδοχή που της γίνεται από ένα µάλλον διαταξικό κοινό, 

σίγουρα και των δύο φύλων, αλλά και στο µικρό κόστος, στην ευκολία παρασκευής της 

και στην ποικιλία χρήσεων που της γίνεται. 

Το «Ύδωρ Κολωνίας» πήρε το όνοµα του από την οµώνυµη γερµανική πόλη, όπου 

κατασκευάστηκε για πρώτη φορά προς το τέλος του 17ου αιώνα στα εργαστήρια των 

Ιταλών αδελφών Φαρίνα400. Εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη την περίοδο του 

Επταετούς πολέµου και το εµπόριο του γνώρισε µια αλµατώδη ανάπτυξη. Στην Αγγλία 

χρησιµοποιήθηκε σαν τονωτικό φάρµακο ύστερα από έντονη οινοποσία, ενώ παρέµεινε 

σαν βοήθηµα του αντρικού καλλωπισµού, ακόµη και όταν οι βαφές εξαφανίστηκαν από 

το προσκήνιο.401 Στη Γαλλία η κολόνια βρέθηκε στις δόξες της την περίοδο της 

Αυτοκρατορίας του Ναπολέοντα, όταν και επανεµφανίζονται τα αρωµατικά λουτρά ως 

µια απόπειρα αναβίωσης των αρχαίων ελληνικών και ρωµαϊκών λουτρών. Με τη µεγάλη 

ανάπτυξη της σύγχρονης αρωµατοποιίας µετά τα µέσα του 19ου αιώνα, παρατηρείται µια 

συγκέντρωση της παραγωγής σε δύο µόνο ευρωπαϊκά κέντρα, το Παρίσι και το Λονδίνο, 

εκτός της παρασκευής κολόνιας που αποκεντρώνεται και διασπείρεται παντού402. 

Στη βικτοριανή Αγγλία, η κολόνια θεωρούνταν το µόνο αποδεκτό βοήθηµα 

οµορφιάς για τις γυναίκες, ενώ µέχρι και τον και τον Α παγκόσµιο πόλεµο, ίσχυε η 

ιδιότυπη ηθική απαγόρευση του αρωµατισµού του σώµατος για τις αξιοσέβαστες κυρίες, 

στις οποίες επιτρέπονταν µόνο η καταφυγή στο «ύδωρ λεβάντας» και σε εκλεπτυσµένες 

κολόνιες.403 Στην Αµερική, και όσο διαρκεί ‘επίσηµα’ η «µεγάλη αντρική απάρνηση» 

των καλλυντικών, δηλαδή από το τέλος του 18ου αιώνα και καθ’ όλη την πορεία του 

19ου, ο καλλυντικός ορίζοντας των αντρών στενεύει πολύ και τα µόνα κοσµητικά που 

κυκλοφορούν στην αγορά είναι τα όσα αφορούν το ξύρισµα, όπως και οι βαφές τριχών, 

οι µπριγιαντίνες για τα µαλλιά και κάποια ελιξήρια. Στους καταλόγους των κουρείων 

µπορεί να βρει κανείς κολόνιες, υγρά για το πλύσιµο του προσώπου, πούδρες και ένα 

αρωµατικό κοσµητικό από κερί για τα µαλλιά. Εκτός από το ξύρισµα και από την 

                                                 
400 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Πυρσός, τ. 14, Αθήνα 1930, σ. 740-741 · Maggie Angeloglou, A 

history of make-up, Studio Vista, Λονδίνο 1970, σ. 91. 
401 Στο ίδιο. 
402 Alain Corbin, The foul and the fragrant, ό.π., σ. 196. 
403 Maggie Angeloglou, ό.π., σ. 97 και 115. 
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περιποίηση των µαλλιών, όλες οι άλλες καλλωπιστικές πρακτικές των αντρών γίνονταν 

στα κρυφά και πολύ δύσκολα οι ίδιοι εξοµολογούνταν τις συνήθειες τους αυτές σε 

άλλους. 404 

Η ελκυστικότητα που χαρακτήριζε την κολόνια, η ευελιξία που επέδειξε κατά τη 

µετάβαση της σε πλήρως αλλαγµένες ιστορικές συνθήκες και το κυριότερο η 

αξιοσηµείωτη ικανότητα αντοχής που επέδειξε σε ένα πλέγµα νοοτροπιών, ηθικών 

απαγορεύσεων και πολιτισµικών αντιστάσεων στον γυναικείο και στον ανδρικό 

καλλωπισµό, µπορούν πρωτίστως να αποδοθούν στην ίδια τη φύση του υλικού και στις 

ιδιότητες που έχει ή θεωρούσαν ότι έχει. Έτσι η κολόνια, αν και µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως άρωµα, δεν φαίνεται να εµπίπτει στην ίδια αµφιθυµική διάθεση που 

συχνά συναντάµε στον τρόπο που αντιµετωπίζεται αυτό, ούτε και η χρήση της 

παραπέµπει στις ίδιες αριστοκρατικές συνδηλώσεις µαλθακότητας, σπατάλης, 

πλαστότητας, µαταιοδοξίας και επιπολαιότητας µε τις οποίες βαρύνονταν το άρωµα σε 

µια εποχή που το αστικό γούστο θριαµβεύει στη διαµάχη του µε το αριστοκρατικό 

ήθος405.  

Η κολόνια θεωρήθηκε είδος της τουαλέτας των ανδρών και των γυναικών, ανέδυε 

µια λεπτή µυρωδιά που δεν ενοχλούσε τις εκλεπτυσµένες οσφρητικές ευαισθησίες των 

αστών και παρασκευάζονταν από υλικά ‘αθώα’ και ακίνδυνα. Εκτός όµως από αυτά, οι 

αιτίες της τόσο επιτυχηµένης σταδιοδροµίας της κολόνιας ήταν πιο πρακτικές: εξαιτίας 

των αντισηπτικών ιδιοτήτων της και της χρησιµοποίησης της σε λιποθυµικά επεισόδια, 

σε εντριβές για την τόνωση του κουρασµένου οργανισµού, σε (αρωµατικές) πλύσεις του 

προσώπου και του σώµατος µε τη διάλυση της στο νερό θεωρήθηκε τµήµα του 

φαρµακευτικού εξοπλισµού του σπιτιού και συνδέθηκε µε την υγιεινή και την 

καθαριότητα.406 Η κολόνια άλλωστε ήταν το πρώτο κοσµητικό µέσο που γνώρισε µια 

                                                 
404 Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 23-24. 
405 Για τη σύνδεση του αρώµατος µε το αριστοκρατικό γούστο βλ. Constance Classen, David Howes, 

Anthony Synott, Άρωµα, ό.π., 101-103.  
406 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Πυρσός, τ. 14, Αθήνα 1930, σ. 740-741. Σε περίπτωση 

λιποθυµίας καταφεύγουν στη λύση της κολόνιας για εντριβές, Σταιβ, Γραιν-∆ουφ Ορνστάιν, 
«Πρωτόκολλον Β», εφ. Σκριπ, 24.7.1894, σ. 1). Η «Βαρώνη» D’ Orghamps προτρέπει τις ξανθιές που 
έχουν λιπαρές επιδερµίδες να µεταχειρίζονται κολόνια («Τα Μυστικά της γυναικός», εφ. Σκριπ, 
19.9.1908). Η κολόνια όµως χρησιµεύει και σαν το βασικότερο συστατικό µίγµατος (µαζί µε βάµµα 
µπελαντόνας και λίγες σταγόνες γλυκερίνης) που έχει στόχο να εξαλείψει τον ιδρώτα των χεριών µετά την 
εντριβή τους µε αυτό: στη στήλη «Υγιεινά παραγγέλµατα», Γεράσιµος Βώκος, Οδηγός του Πειραιώς του 
1902 µετά παραρτήµατος Φιλολογικού Ηµερολογίου, Πειραιάς, χ.χ., σ. 30. Φαίνεται πως ήταν πολύ συχνή 
και διαδεδοµένη συνήθεια η διάλυση µικρής ποσότητας κολόνιας ή «αρωµατικού όξους» µέσα στο νερό 
για πλύσιµο του προσώπου («Υγιεινή και καλλονή της γυναικός. Το πρόσωπον», Εφηµερίς των Κυριών, 
1/15.1.1915, σ. 2648). Από άλλο άρθρο του ίδιου περιοδικού πληροφορούµαστε πως ο Βοναπάρτης 
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θεαµατική καθοδική κινητικότητα και διαπέρασε όλες τις τάξεις και τα στρώµατα του 

πληθυσµού.407 Σε όλα αυτά οφείλουµε να συνυπολογίσουµε και ένα ακαταµάχητο 

πλεονέκτηµα που διαθέτει αυτό το καλλυντικό σκεύασµα σε σχέση µε το άρωµα - 

πράγµα που θα εξηγήσει σε µεγάλο βαθµό και την επιτυχία του φαινόµενου της 

‘ελληνικής κολόνιας’: ενώ η αρωµατοποιία συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια, καθώς 

εξαρτήθηκε από την εξειδικευµένη γνώση, την πείρα και τις ικανότητες των λίγων 

µαέστρων της καλλιτεχνικής ‘µαγειρικής’ των αιθέριων ελαίων να συνθέτουν τα 

αρώµατα τους, η κολόνια, εξαιτίας της ευκολίας στην παρασκευή της, γρήγορα 

απεγκλωβίζεται από τη µονοπωλιακή κυριαρχία των Φαρίνα, που διατηρούσαν µυστικές 

τις συνταγές παρασκευής των πρωτότυπων προϊόντων τους, για να περάσουµε έτσι σε 

µια πιο αποκεντρωµένη δοµή από πολλές µικρές εταιρίες, που παράγουν αντίγραφα ή 

αποµιµήσεις εκείνων.408  

Παράλληλα, πάντως µ’ αυτή την εξέλιξη, το κύρος της ‘µητρικής’ εταιρείας δεν 

εξέπεσε καθόλου: ο οίκος Muehlens, ο οποίος ιδρύθηκε από τον τραπεζίτη της Κολωνίας 

W. Muehlens, κατοχύρωσε, ήδη από το 1792, το εµπορικό δικαίωµα να χρησιµοποιεί το 

όνοµα Farina και στα 1807 δηµιουργεί και προωθεί στην αγορά την επώνυµη κολόνια 

του (brand name) “4711 Original Eau de Cologne” µε εξαιρετική επιτυχία. Το γόητρο 

της ανέρχεται όταν ο γιος του Πέτερ Γιόζεφ αποφασίζει να σχεδιάσει ένα διακριτό 

µπουκάλι για την 4711 και να ‘πατεντάρει’ τη χρήση της περίφηµης «µπλε – χρυσαφί» 

ετικέτας πάνω σ’ αυτό. Η επώνυµη ταυτότητα του προϊόντος ενίσχυσε τις εµπορικές 

δραστηριότητες της εταιρείας, διανοίγοντας για αυτήν καινούριες αγορές σε παγκόσµια 

κλίµακα, ήδη από το β’ µισό του 19ου αιώνα.409 

Οι διαφηµίσεις στον ελληνικό τύπο θα µας βοηθήσουν εν µέρει να συνθέσουµε την 

εικόνα της επιχειρηµατικότητας των κουρέων/κοµµωτών και µυροπωλών που 

ενεπλάκησαν στην παρασκευή του τόσο δηµοφιλούς αυτού αρωµατικού υγρού. Θα µας 

παράσχουν κάποιες πληροφορίες για τα µάλλον ισχνά δίκτυα προώθησης των προϊόντων 

τους, τις κατηγορίες αυτών ανάλογα µε την ποιότητα και την χρήση που τους γινόταν και 

τις τιµές χονδρικής και λιανικής πώλησης τους. Ωστόσο, όπως είναι φυσικό, ελάχιστα θα 

                                                                                                                                                 

«περιλουζόταν µε ύδωρ Κολωνίας» στο κεφάλι και στο λαιµό του, («Ιστορία και υγιεινή των µύρων», ό.π., 
σ. 3-4).  

407 Alain Corbin, The foul and the fragrant, ό.π., σ. 199. Στο άρθρο «Ιστορία και υγιεινή των µύρων», 
ό.π., σ. 3 περιέχεται η εκτίµηση για τέτοια γενίκευση της χρήσης των µύρων, «ώστε τόσω η µεγάλη Κυρία, 
όσω και η απλή εργάτις θεωρεί αναγκαίαν την χρήσιν των µύρων…». 

408 Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν τη συµπράξει των κυρίων ∆. Αραβαντινού/εκδιδόµενον επιµελεία Ν. Γ. 
Πολίτου, ό.π., σ. 788-789.  

409 Geoffrey Jones, Beauty Imagined, ό.π., σ. 34-36. 



 149 

µας διαφωτίσουν για τις παραγωγικές δυνατότητες των επιχειρηµατιών, την τεχνολογία 

που χρησιµοποιούσαν, την οργάνωση της εργασίας στο χώρο όπου τελούνταν η 

µεταποίηση, την κερδοφορία των επιχειρήσεων, τη σχέση ανάµεσα στο εµπορικό και 

‘βιοµηχανικό’ τµήµα, την προέλευση και την αξία των πρώτων υλών που εισέρχονταν 

στην παραγωγική διαδικασία για να εξαχθεί το «ύδωρ Κολωνίας».   

Από τα λίγα που µπορούµε να εικάσουµε, είναι πως έχουµε να κάνουµε µε µικρά 

συνήθως εργαστήρια.410 Η διαδικασία της παρασκευής κολόνιας µε τη διάλυση αιθέριου 

ελαίου, κυρίως εσπεριδοειδών, που λαµβάνεται µε τη µέθοδο της έκθλιψης των καρπών 

και των φύλλων του µέσα σε οινόπνευµα, φαίνεται πως δεν απαιτούσε ιδιαίτερες 

τεχνικές ικανότητες ή εξαιρετική εξειδίκευση, όπως φανερώνεται και από το άρθρο της 

Εστίας: µε λίγη παρατήρηση και οξυδέρκεια, αλλά και µε ένα αναλογικά µικρό 

επενδυτικό κεφάλαιο θα µπορούσε ο οποιοσδήποτε να πετύχει αυτό το αποτέλεσµα.  

 

 

Η αρωµατοποιία Γεωργαντά 

Μία από τις παλιότερες, µακροβιότερες και περισσότερο επιτυχηµένες 

επιχειρήσεις παρασκευής κολόνιας και άλλων ειδών καλλωπισµού ήταν η εταιρία που 

ίδρυσε το 1864 ο κουρέας Φίλιππος Γεωργαντάς και παρέµεινε ενεργή ως οικογενειακή 

επιχείρηση για περισσότερο από έναν αιώνα!411 Ο Φίλιππος Γεωργαντάς καταχωρείται 

ως κουρέας στον Οδηγό του Μπούκα του 1875, έχοντας το µαγαζί του στην οδό 

Καλαµιώτου 20 στον Πειραιά412. Ως κουρέας, αλλά σε διαφορετική διεύθυνση, στη 

Φίλωνος 86, δηλώνεται και στον Οδηγό του Πειραιά του 1902.413 Φαίνεται εντυπωσιακό 

                                                 
410 Βλέπε και σε σελίδα 40 της µελέτης µας για το µέγεθος, την παραγωγική ισχύ και τον αριθµό των 

απασχολούµενων εργατών των εταιρειών αρωµατοποιίας που λειτουργούσαν στη χώρα µας, σύµφωνα µε 
την Απογραφή του 1920. Αλλά, ακόµη και στο Παρίσι, την παγκόσµια πρωτεύουσα της κοσµητικής 
παραγωγής στα τέλη του 19ου αιώνα, τα πράγµατα δεν διέφεραν και πολύ ως προς το µικρό µέγεθος των 
επιχειρήσεων: σύµφωνα µε µία µελέτη του 1896, από τους 114 οίκους αρωµατοποιίας που απασχολούσαν 
περισσότερους από 5 εργάτες, µόνο οι 14 ξεπερνούσαν τους 50 εργαζόµενους σ’ αυτές και µόνο µία 
περισσότερους από 500, (στο ίδιο, σ. 28) 

411 Η ίδρυση της επιχείρησης έγινε από τον Φίλιππο Σ. Γεωργαντά το 1864, τον οποίο διαδέχθηκε ως 
επικεφαλής ο αδελφός του Ματθαίος. Τη διεύθυνση της ανέλαβε µετά ο Σπύρος Γεωργαντάς, ο οποίος 
συνέστησε οµόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία «Γεωργαντάς – Γεωργάκης», η οποία διαλύθηκε το 1943. 
Τη συνέχιση των εργασιών αυτής ανέλαβε ο Φίλιππος Γεωργαντάς, γιος του Σπύρου, διατηρώντας την ως 
προσωπική επιχείρηση µέχρι το 1956 που σύστησε µια ετερόρρυθµη εταιρεία µε την επωνυµία 
«Αρωµατοποιία Φίλιππος Γεωργαντάς Ε.Ε». Μέχρι τουλάχιστον τα µέσα της δεκαετίας του ’60, η εν λόγω 
εταιρεία συνέχιζε να παρασκευάζει την «γνωστήν κολώνιαν Γεωργαντά», όπως και άλλα καλλυντικά 
προϊόντα, ήταν αντιπρόσωπος στη χώρα µας σηµαντικών γαλλικών οίκων αρωµατοποιίας (Dior, 
Sciapparelli, L.T. Piver κά) και επιδίδονταν στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο αυτών, (Ιστορικό Αρχείο 
Εθνικής Τραπέζης, φάκελος Α1Σ24Υ51Φ59 [Φίλιππος Γεωργαντάς Ε.Ε., Αρωµατοποιία (Φ. 31059)].      

412 Μιλτιάδης Μπούκας, Οδηγός εµπορικός, ό.π., σ. 118. 
413 Γεράσιµος Βώκος, Οδηγός του Πειραιώς του 1902, ό.π., σ. 8.  
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το γεγονός, πως ένας από τους πιο προβεβληµένους κουρείς και επιτυχηµένος 

επιχειρηµατίας του 19ου αιώνα, ήταν ο ίδιος φανατικός φουστανελοφόρος, όπως και όλοι 

οι παλιοί µεγάλοι κουρείς στην Αθήνα!414 

Σε κάθε περίπτωση η σηµασία του Γεωργαντά για τα αιτούµενα αυτής της 

εργασίας είναι µεγάλη, γιατί φαίνεται πως ήταν ο πρώτος από αυτόν τον επαγγελµατικό 

χώρο που προχώρησε στην παρασκευή δικής του κολόνιας σε µια ιδιόκτητη 

µεταποιητική µονάδα: σύµφωνα µε την πλήρους υπερηφάνειας δήλωση του διαδόχου 

του Ματθαίου Γεωργαντά, µόλις στα 1884 ιδρύεται «το αρχαιότερον εργοστάσιον 

κολωνίας» στον Πειραιά.415 Αναφέρεται ακόµη πως «έχει µηνιαία εξαγωγή 500 

οκάδων», που δε θα πρέπει να ήταν ευκαταφρόνητη παραγωγική επίδοση για τα 

δεδοµένα της εποχής, αλλιώς δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να την κοινοποιήσει 

δηµόσια.  

Την βραβευµένη στην παγκόσµια έκθεση στο Παρίσι και στην Ολυµπιακή Έκθεση 

των Αθηνών κολόνια που παρασκευάζει, την πουλάει ο ίδιος στο εµπορικό του 

κατάστηµα σε χονδρική ή λιανική µορφή, χύµα ή σε φιαλίδια. Συνεργάζεται ακόµη µε το 

κουρείο του Καργαδούρη στην Αθήνα, στον οποίο διοχετεύει µέρος της παραγωγής 

του.416 ∆εν αναφέρονται άλλοι συνεργάτες ή αντιπρόσωποί του σε επαρχιακά κέντρα και 

µπορούµε να υποθέσουµε πως δύσκολα η κολόνια του θα κατέληγε στις επαρχιακές 

αγορές, µε δεδοµένη µάλιστα την σηµαντική επιβάρυνση στην αξία οποιουδήποτε 

προϊόντος αναζητούσε εµπορικές διεξόδους έξω από την Αθήνα: τα µεταφορικά έξοδα, 

αλλά και άλλοι δασµοί αύξαναν την τιµή του κατά τουλάχιστον 20% περισσότερο από 

αυτήν που είχε στα εµπορικά καταστήµατα της πρωτεύουσας. Ισχνά εµπορικά δίκτυα 

στη στενή περιφέρεια του πρώτου σε πληθυσµό και σε επίπεδα βιοµηχανικής ανάπτυξης 

πολεοδοµικού συγκροτήµατος της χώρας (Αθήνα- Πειραιάς), αλλά κυρίως σε µια ακτίνα 

λίγο πιο αποµακρυσµένη από αυτό, φαίνεται πως ήταν ο κανόνας για τη συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων των µεταποιητικών µονάδων των επιχειρηµατιών 

κουρέων/κοµµωτών, µέχρι και την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.  

Οι προοπτικές µεγέθυνσης αυτών των επιχειρήσεων, του αναγκαίου τεχνολογικού 

εκσυγχρονισµού τους και της δυνατότητας να διαφοροποιήσουν την παραγωγή τους και 

σε άλλα παρεµφερή προϊόντα, αξιοποιώντας τα επιτεύγµατα της φαρµακευτικής και της 

χηµείας σκοντάφτουν πάνω στο εµπόδιο της απουσίας µιας εθνικής αγοράς και, απ’ ότι 

                                                 
414 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., τ. 2, σ. 174. 
415 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 25.8.1903. 
416 Στο ίδιο. 
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φαίνεται, ενός εξειδικευµένου επιστηµονικού ή τεχνικού προσωπικού. Αυτές οι 

παραλυτικές για την ανάπτυξη τους συνθήκες, µαζί µε τον σκληρό ανταγωνισµό που 

δηµιουργείται από την ύπαρξη πολλών παρόµοιων επιχειρήσεων µε τα ίδια δοµικά 

χαρακτηριστικά µε αυτά που συναντάµε στην εταιρεία του Γεωργαντά, όπως, ίσως, και η 

έλλειψη µιας κρίσιµης µάζας καταναλωτών, ικανών να στηρίξουν την αγορά πολυτελών 

ή ηµιπολυτελών ειδών,417 φαίνεται πως υπονόµευσαν πρωτίστως την δυνατότητα τους να 

καταστήσουν τα προϊόντα τους αναγνωρίσιµα απ’ όλους και άρα να κατακτήσουν ένα 

όνοµα που θα ήταν εφάµιλλο της υψηλής ποιότητας και της εγγυηµένης επιτυχίας- όπως 

άρχισε να συµβαίνει την ίδια περίοδο στη ∆ύση µε τη γιγάντωση πολλών εταιριών, οι 

οποίες και διαµόρφωσαν τις εξελίξεις στο τοπίο του καλλωπισµού418.  

Η έρευνα µας δεν κατόρθωσε να µας διαφωτίσει επαρκώς σε µια σειρά ζητήµατα 

που σχετίζονται µε την επιχείρηση της οικογένειας Γεωργαντά: δε γνωρίζουµε, για 

παράδειγµα, τίποτα για τη σχέση του εµπορικού τµήµατος της επιχείρησης µε το 

παραγωγικό, ούτε και για τους χώρους όπου λειτουργούσε η µεταποιητική µονάδα και 

βρίσκονταν οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αναπάντητα, ακόµη, 

παραµένουν και πολλά άλλα ερωτήµατα: αν αυτοί οι αποθηκευτικοί χώροι βρίσκονταν 

στο ίδιο οίκηµα µε το εργαστήριό του, ποιο ήταν το προσωπικό που απασχολούσε και 

ποιο ήταν το είδος της εργασίας που αυτό εκτελούσε. Ακόµη, δεν έχουµε καµία ένδειξη 

για την παραγωγική δύναµη των µηχανηµάτων του και αν αυτά ήταν ιδίας κατασκευής ή 

τα προµηθεύονταν από το εξωτερικό, όπως και για την πηγή προέλευσης των πρώτων 

υλών και κυρίως των αιθέριων ελαίων. Αυτές οι απορίες δε µένουν δυστυχώς 

αναπάντητες µόνο στην περίπτωση του Γεωργαντά, αλλά επεκτείνονται σε ολόκληρο το 

πεδίο των επιχειρήσεων που σχετίστηκαν µε τα είδη της αρωµατοποιίας. 

Ασφαλώς, η φύση των πηγών που πρωτίστως χρησιµοποιούµε για αυτή την 

περίοδο, δηλαδή οι διαφηµίσεις, µας αποκλείουν από την κατανόηση των παραπάνω 

πτυχών. Ωστόσο, οι πληροφορίες που µας δίνουν ρίχνουν κάποιο φως στις στρατηγικές 

πώλησης των προϊόντων του, στις κατηγοριοποιήσεις της κολόνιας του ανάλογα µε την 

ποιότητα και τη χρήση που της γίνεται και, τέλος, στις τιµές. Καταρχήν, µπορούµε να 

εικάσουµε πως η κολόνια του Γεωργαντά θα πρέπει να ήταν αρκετά καλής ποιότητας, 

                                                 
417 Οι συνθήκες που θα οδηγήσουν στην καθήλωση την ελληνική βιοµηχανία στις αρχές του 20ου αιώνα 

εκθέτονται στο Χριστίνα Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία», στο Χρήστος Χατζιηωσήφ (επιµ.), Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Α1, Βιβλιόραµα, Αθήνα 1999, σ. 184-185. 

418 Προς τα τέλη του 19ου αιώνα, πολυεθνικές εταιρείες µε προηγµένη τεχνολογία µεταφέρουν 
κεφάλαια και εµπορεύµατα σε άλλες χώρες και ενοποιούν την παγκόσµια αγορά, (Geoffrey Jones, 
Imagined Beauty, ό.π., σ. 33).  
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αφού καταναλώνεται και στο κουρείο του Καργαδούρη, ένα από τα πιο ονοµαστά του 

είδους του, που έδρευε στη Σταδίου. Άλλωστε τα κουρεία/κοµµωτήρια των κεντρικών 

λεωφόρων της Αθήνας (Σταδίου, Πανεπιστηµίου), πάντοτε πρόβαλλαν προς τα έξω µια 

εικόνα αριστοκρατικής φινέτσας που τη συνέδεαν µε το µαγαζί τους, τις υπηρεσίες που 

προσέφεραν και µε τον κόσµο που τους προτιµούσε. ∆εν θα πρέπει, βέβαια. να 

λησµονούµε, πως οι κολόνιες περιποίησης του προσώπου του πελάτη των κουρείων ήταν 

εµφανώς φτηνότερες και πιο ευτελούς ποιότητας από αυτές που προορίζονταν για τον 

αρωµατισµό όποιου τις χρησιµοποιούσε σε πιο εκλεπτυσµένα επικοινωνιακά 

περιβάλλοντα (βραδινή έξοδος, θέατρα, χοροί κλπ). Την επόµενη χρονιά ωστόσο, 

δηλαδή στα 1904, ο Καργαδούρης δε φαίνεται να συγκαταλέγεται στα εµπορικά 

καταστήµατα που συνεργάζονται µε τον Γεωργαντά, και αντί αυτού τη θέση του παίρνει 

ο Ν. Γεωργαντάς, χωρίς να διευκρινίζεται το είδος του καταστήµατος του και οι σχέσεις 

του µε τον Ματθαίο Γεωργαντά.419 Μπορούµε ίσως να εικάσουµε πως ο Καργαδούρης 

σπάει την εµπορική συνεργασία του, γιατί προχώρησε και ο ίδιος στην παρασκευή της 

οµώνυµης κολόνιας του;420 

Αυτή την εποχή, ο Γεωργαντάς πωλούσε ένα τύπο κολόνιας, µάλλον για όλες τις 

χρήσεις, χωρίς διαβαθµίσεις ποιότητας, µε µια σταθερή τιµή που την είχε καθορίσει στις 

4 δρχ την οκά421· δηλώνει δε πως η κολόνια του είναι «η µάλλον κατάλληλος δια τα 

λουτρά, εντριβάς κλπ».422 Την ίδια τιµή είχε και η κολόνια του Ηλιόπουλου που την 

προόριζε για εντριβές,423 αλλά ένας άλλος κατασκευαστής, ο φαρµακέµπορος 

Φραγκέτης, λίγο νωρίτερα, διαχώρισε τις κολόνιες του ανάλογα µε την ποιότητα τους 

και προσδιόριζε ως τριπλάσιας αξίας αυτήν που προφανώς ήταν η πιο εξαιρετική 

κολόνια τουαλέτας424.  

Με βάση τα παραπάνω, νοµίζουµε πως µπορούµε να οδηγηθούµε σε κάποια 

ασφαλή συµπεράσµατα σχετικά µε το στάτους που διατηρούσε η κολόνια Γεωργαντά και 

τα κοινωνικά στρώµατα στα οποία απευθύνεται το προϊόν του. Μια µάλλον φτηνή 

κολόνια, κατάλληλη για εντριβές και πλύσεις του προσώπου, δύσκολα θα µπορούσε να 

κερδίσει την εκτίµηση µιας απαιτητικής ‘αριστοκρατικής’ πελατείας που θα τη 
                                                 

419 ∆ιαφήµιση, εφ. Σκριπ, 13.8.1904. 
420 Οι διαφηµίσεις επ’ αυτού δεν είναι και πολύ διαφωτιστικές: µόνο κατά την επόµενη δεκαετία 

καταφέραµε να εντοπίσουµε την κολόνια του Καργαδούρη στον τύπο. Βλ. διαφήµιση στην εφ. Εµπρός, 
31.12.1914. 

421 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 25.8.1903, και διαφήµιση, εφ. Σκριπ, 13.8.1904. 
422 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 25.8.1903. 
423 «Κολώνια αρίστη δι’ εντριβάς» (διαφήµιση, εφ. Σκριπ, 21.8.1904). 
424 «Κολώνια Φραγκέτη (α′ ποιότητος η οκά 6 δρχ, εκλεκτής ποιότητος 12» (διαφήµιση, εφ. Σκριπ, 

4.11.1901). 
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χρησιµοποιούσε για την τουαλέτα της, καθώς στερούνταν της δυνατότητας να 

προσδώσει διακριτικό γόητρο στους κατόχους της. Μπορούµε λοιπόν βάσιµα να 

υποθέσουµε, πως ο Γεωργαντάς παράγει µεν µια καλή κολόνια ενός µόνον τύπου σε 

χαµηλή τιµή- που µπορεί να της γίνεται χρήση ακόµη και στα καλύτερα κουρεία για το 

ξύρισµα ή το κούρεµα του πελάτη και, επίσης, να θεωρείται καλή για θεραπευτικές 

εφαρµογές- αλλά, παρόλα αυτά, να µην είναι σε θέση να υποστηρίξει τις πιο 

εκλεπτυσµένες αρωµατικές επιλογές της τουαλέτας των ανδρών και των γυναικών της 

ανώτερης τάξης. 

Απ’ ότι φαίνεται, η διαφηµιστική στρατηγική της εταιρείας επιχειρεί να υπερβεί 

την εκ των πραγµάτων υποβάθµιση της αξίας και του κύρους της κολόνιας της, µε την 

επίκληση της παλαιότητας της ‘βιοµηχανικής’ εγκατάστασης της («το αρχαιότερον 

εργοστάσιον Κολωνίας»), αλλά, κυρίως, µε τη χρησιµοποίηση ενός συνηθισµένου – 

αλλά όχι τόσο ακραίου στην εφαρµογή του- διαφηµιστικού τεχνάσµατος: διατείνεται 

δηλαδή πως η ‘κανονική’ αξία της κολόνιας είναι 10 δρχ η οκά, και πως µε την γενναία 

έκπτωση που προσφέρει η εταιρεία (60%), η τιµή της φτάνει στα επίπεδα των 

συνηθισµένων κολονιών (4 δρχ)!425 Με αυτό τον τρόπο αποπειράται να ‘διορθώσει’ το 

όνοµα και τη φήµη της εταιρείας στο στίβο του ανταγωνισµού της µε τους άλλους 

κατασκευαστές, να αποδείξει πως το κέρδος της βασίζεται στην µεγάλη κατανάλωση, η 

οποία µπορεί να συµπιέσει την τελική τιµή του προϊόντος προς όφελος του καταναλωτή 

και τρίτο, να καταλάβει εικονικά µια θέση ανάµεσα στις πιο ποιοτικές επιχειρήσεις του 

κλάδου δια της ‘φαντασιακής’ αναβάθµισης της κολόνιας της στα µάτια του 

καταναλωτή-τριας, οι οποίοι καθοδηγούνται έντεχνα στο να πιστέψουν πως έχουν να 

κάνουν µε µία από τις ακριβότερες και ποιοτικότερες µάρκες που κυκλοφορούν στην 

ελληνική αγορά.   

Λίγα χρόνια αργότερα, φαίνεται πως ο έντονος ανταγωνισµός από πολλές 

επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και πωλούν τη δική τους κολόνια, ωθεί τον Γεωργαντά 

να παράγει δύο τύπους της· και την µεν ‘εξαιρετικής ποιότητας’ να τη διαθέτει στην ίδια 

τιµή µε αυτή που είδαµε προ ετών (4 δρχ η οκά), τη δε κατώτερης ποιότητας να την 

πουλά µε µόνο 3 δρχ. Για πρώτη φορά βλέπουµε ακόµη πως διαφηµίζει και άλλα 

αρωµατικά παρασκευάσµατα, όπως «ύδωρ κινίνης» και «βιολέτα». Αυτό το άνοιγµα της 

βεντάλιας των αρωµατικών προτάσεων των κατασκευαστών – όπως θα φανεί και από 

                                                 
425 «Βέβαιον κέρδος 60%. Ο αγοράζων µίαν οκάν Κολώνια του εν Πειραιεί εργοστασίω του κ. 

Ματθαίου Φ. Γεωργαντά αξίας 10 δρχ αντί δρχ 4 κερδίζει ασφαλώς 60%» (διαφήµιση, εφ. Σκριπ, 
13.8.1904). 



 154 

άλλες περιπτώσεις που θα δούµε στη συνέχεια- θα πρέπει λογικά να προέκυψε από τη 

διαφοροποίηση των αρωµατικών επιλογών του καταναλωτικού κοινού. Για να εδραιώσει 

καλύτερα τη θέση της η εταιρεία και για να καταστεί ικανή να διευρύνει το πελατολόγιο 

της σε καινούριες για αυτήν αγορές, ωθείται στο να επεκτείνει το εµπορικό της δίκτυο 

και στην επαρχία. Έτσι, σύµφωνα µε την ίδια διαφήµιση, τα προϊόντα του Γεωργαντά 

µπορεί κανείς να τα βρει έκτοτε στην Πάτρα, τη Σύρο, αλλά και στο Ναύπλιο.426   

Την επόµενη δεκαετία, η επιχείρηση που διευθύνει ο Ματθαίος Γεωργαντάς 

µεγεθύνεται και διαφοροποιείται από αυτήν που γνωρίσαµε στις αρχές του αιώνα: στον 

Πανελλήνιο Οδηγό του 1912, συναντάµε τον Μ. Γεωργαντά τόσο στη στήλη του 

«κατασκευαστή αρωµάτων», όσο και σ’ αυτή του «σαπωνοποιού», µε την ίδια ωστόσο 

διεύθυνση (Φίλωνος 57)427. Το όνοµα του απαντά ακόµη στους µυροπώλες των Αθηνών 

το µυροπωλείο του βρίσκεται στη Λεωχάρους 7 και ο Γεωργαντάς είναι ένας από τους 

28 επαγγελµατίες αυτού του κλάδου.428 Τέλος, στον Πειραιά, εµφανίζεται να είναι και 

ιδιοκτήτης κοµµωτηρίου στη Φίλωνος.429  

Στις αρχές λοιπόν της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, ο Οίκος Γεωργαντά 

διατηρεί το αρχικό κουρείο στον Πειραιά, το οποίο, είτε απλώς µετονοµάζεται σε 

κοµµωτήριο, χωρίς να αλλάξει κάτι ουσιαστικό στη λειτουργία του, είτε µετεξελίσσεται 

σε τέτοιο, µε την πιθανή προσθήκη και ιδιαίτερης αίθουσας για τις γυναίκες πελάτισσες 

του. Το αρωµατοπωλείο, που ανοίγει στην Αθήνα, διευρύνει το σκέλος της εταιρείας που 

στρέφεται στο λιανεµπόριο και πιστοποιεί την αναπτυξιακή της πορεία, αφού 

καταφέρνει να διεισδύσει στο επιφανέστερο από άποψη γοήτρου, και προφανώς πιο 

προσοδοφόρο, εµπορικό κέντρο της χώρας. Η παλιά του δε µεταποιητική µονάδα 

παρασκευής κολόνιας, τώρα δηλώνεται ως εργοστάσιο αρωµάτων. Η µετονοµασία αυτή 

µπορεί να είναι εντελώς τυπική και χωρίς αντίκρισµα για το πραγµατικό παραγωγικό 

δυναµικό της, αλλά ίσως και να σηµαίνει πως επιχειρήθηκε µια ποιοτική διαφοροποίηση 

στα παραγόµενα προϊόντα της, στην προσπάθεια του Γεωργαντά ν’ απεγκλωβιστεί από 

τη µονοµερή πρόσδεση του στην κολόνια, διευρύνοντας τις παραγωγικές προοπτικές του 

και στην παρασκευή άλλων αρωµατικών ειδών. Θεωρούµε πως µάλλον το δεύτερο 

βρίσκεται πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Προς αυτό το συµπέρασµα συνηγορεί και η 

                                                 
426 ∆ιαφήµιση, Εφηµερίς των Κυριών, 18.2.1907. 
427 Κ. Σταµατίου - Β. Μπουζουράς, Πανελλήνιος οδηγός : Πόλεις – Λιµένες – Eµπόριον – Bιοµηχανία – 

Nαυτιλία – Tράπεζαι – Συγκοινωνίαι. Έτος πρώτον 1912, σ. 166 και σ. 168. 
428 Στο ίδιο, σ. 123-124. 
429 Στο ίδιο, σ. 190.  
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λειτουργία της σαπωνοποιίας του στο ίδιο οίκηµα,430 πράγµα που µας οδηγεί να 

πιστέψουµε πως η επιχείρηση του κάνει τώρα ένα άλµα και στο χώρο της παραγωγής του 

αρωµατικού σαπουνιού. 

Νοµίζουµε πως αυτή η εξέλιξη, εκτός από µια σοβαρή ένδειξη του δυναµισµού της 

εταιρείας, φανερώνει πρωτίστως και µια γρήγορη ανταπόκριση της στις τάσεις αλλαγής 

του γούστου των καταναλωτών και της εισαγωγής νέων δεδοµένων στον καλλωπιστικό 

χάρτη της χώρας. Μελετώντας - µε εµπειρικό τρόπο οµολογουµένως - ποσοτικά και 

ποιοτικά στοιχεία των διαφηµιστικών αγγελιών του Γεωργαντά και συσχετίζοντας τα µε 

τα όσα γνωρίζουµε για την εµπορική επιτυχία εκείνων των καλλυντικών που θα 

επικρατήσουν στην αµέσως επόµενη περίοδο του µεσοπολέµου, διαπιστώνουµε πως 

αυτό που αποτέλεσε το βαρύ πυροβολικό της ανάπτυξης της εµπορευµατοποιηµένης 

‘κοσµητικής’ στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80 και συνετέλεσε αποφασιστικά στη 

δηµιουργία µιας πρώιµης ‘βιοµηχανικής’ υποδοµής του κλάδου, δηλαδή οι κολόνιες και, 

σε δεύτερη µοίρα, τα υπόλοιπα αρωµατικά υγρά, διανύει µια φάση κόπωσης· ήδη από το 

τέλος της πρώτης δεκαετίας του εικοστού, βαθµιαία εξαντλείται η δυναµική του και, 

µετά τα µέσα της πρώτης µεσοπολεµικής δεκαετίας, χάνει τα πρωτεία στην καθοδήγηση 

των εξελίξεων στο χώρο της κοσµητικής και την προνοµιακή εστίαση του φακού της 

διαφήµισης πάνω του και ολοφάνερα πια παρακµάζει. 

Στην πραγµατικότητα, δύο διαφορετικά, αλλά απολύτως συσχετικά φαινόµενα, 

που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση µεταξύ τους, στοιβάζονται µέσα στο σχήµα 

που παραθέσαµε: πρώτον, το προϊόν κολόνια παύει να αποτελεί την πρωταρχική 

αρωµατική επιλογή των καλλωπιζόµενων καταναλωτών που ανήκουν στα µεσαία και 

ανώτερα στρώµατα. Ως αιτία και ταυτόχρονα συνέπεια αυτού, η κολόνια έχει χάσει το 

στάτους του γοητροφόρου εµπορεύµατος που δύναται να απονείµει προνόµια της 

διάκρισης στον/στην κάτοχο της. Η ίδια απαξίωση της κολόνιας παρατηρείται τόσο 

στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες, αν και για διαφορετικούς λόγους, απ’ όσο 

µπορούµε να διακρίνουµε: οι µεν ‘διακεκριµένες’ γυναίκες θα αρχίσουν να 

αντικαθιστούν τις κολόνιες µε τα ακριβά, ‘τεχνητά’ αρώµατα, που έχουν πιο έντονη 

οσµή, ενώ οι ανάλογου ταξικού διαµετρήµατος άνδρες, σταδιακά θα ξεκόψουν από το 

πεδίο της αρωµατικής περιποίησης και θα ‘αποσµήσουν’ το πρόσωπο και το σώµα 

                                                 
430 ∆εν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν οι δύο µεταποιητικές µονάδες συστεγάζονται στον ίδιο χώρο 

ή αν τα εργαστήρια βρίσκονται σε χώρους που γειτνιάζουν ή χρησιµοποιούν δύο ορόφους του ίδιου, 
ιδιόκτητου µάλλον κτιρίου.  
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τους.431 ∆εύτερον: οι κουρείς/ κοµµωτές, ως παραγωγοί κολόνιας, θα δεχτούν σφοδρό 

ανταγωνισµό από φαρµακοποιούς/ φαρµακέµπορους αρχικά, αλλά και από άλλες 

εταιρείες (Royal, Oriental) στη συνέχεια,432 που, πιθανότατα, είχαν αποκτήσει ένα 

συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε τους πρώτους ως προς το ύψος της επένδυσης και 

τις τεχνολογικές δυνατότητες που είχαν. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει τους κοµµωτές/ 

κουρείς στο να χάσουν σίγουρα το µονοπώλιο και, µάλλον, και την παραγωγική 

πρωτοκαθεδρία που είχαν µέχρι τότε. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συµπεριλάβουµε στους 

υπολογισµούς µας, πως, ακόµα και οι παρασκευαστές µελάνης, αλλά και οι ποτοποιοί, 

καθώς αµφότεροι έκαναν βιοµηχανική χρήση των αιθερίων ελαίων και διέθεταν 

αποστακτήρια, µπορούσαν εύκολα και µε µικρό σχετικά κόστος να παρασκευάσουν 

κολόνια και αρώµατα στα εργοστάσια τους.433  

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις των κουρεών/κοµµωτών, οι οποίες διαδραµάτισαν 

πρωταγωνιστικό ρόλο ως παραγωγοί κολόνιας, θα υποσκελιστούν από τους παραπάνω 

και οι περισσότεροι µέσα στο µεσοπόλεµο, είτε θα αναγκαστούν να κλείσουν τις 

µεταποιητικές µονάδες τους, διατηρώντας µόνο τα κουρεία/ κοµµωτήρια µε τα οποία 

κατεξοχήν έγιναν γνωστοί, είτε απλώς θα επιβιώσουν ως αφανείς κοµπάρσοι στα 

δρώµενα της κοσµητικής και του καλλωπισµού. Άλλωστε το πεδίο αυτό κατά τις 

δεκαετίες του 20 και του 30 θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που συναντήσαµε στις 

αρχές του 20ου αιώνα- ιδιαίτερα όµως στα χρόνια της τελευταίας προπολεµικής 

δεκαετίας, το σκηνικό θα είναι ριζικά µεταµορφωµένο και καινούριοι φορείς θα 

πρωταγωνιστήσουν στην παραγωγή και στο εµπόριο των καλλυντικών, όπως και στις 

υπηρεσίες καλλωπισµού που θα προσφερθούν.434  

                                                 
431 Constance Classen, David Howes, Anthony Synott, Άρωµα, ό.π., σ. 104, όπου περιγράφεται πως στη 

∆ύση, µετά τον α′ παγκόσµιο πόλεµο, η αίσθηση της όσφρησης κηρύσσεται υπό διωγµόν και αρχίζει µια 
περίοδος απόσµησης στους ιδιωτικούς και στους δηµόσιους χώρους, ενώ τα αρώµατα περιορίζονται στις 
γυναίκες, αλλά και σ’ αυτές επιτρέπεται να τα χρησιµοποιούν µόνο για ειδικές περιστάσεις.  

432 Η πρώτη χρονικά εταιρεία παραγωγής αρωµατικών ειδών που συναντήσαµε είναι το: «Ελληνικόν 
Χηµικόν Μυροποιείον ‘Η Αφροδίτη’». Παρασκευάζει κολόνια, «ύδωρ κινίνης», Vinaigre (αρωµατικό ή 
καλλυντικό «όξος») και διάφορα αρώµατα. Ωστόσο, πρόκειται για µια µάλλον µικρού µεγέθους και 
βραχύβιας διάρκειας εταιρεία, γιατί φαίνεται να διαθέτει τα προϊόντα της σε δύο µόνο εµπορικά σηµεία 
της πρωτεύουσας - στον «Εταιρικό Εµπορικό Οίκο» που εδρεύει στην Οµόνοια και στο επί της Σταδίου 
κοµµωτήριο του Π. Παπάζογλου- και δεν αφήνει κανένα ίχνος της στα µεταγενέστερα χρόνια. (∆ιαφήµιση, 
εφ. Εµπρός, 9.1.1897). 

433 Κλασικό παράδειγµα εργοστασίου παρασκευής µελάνης και κολόνιας αποτελεί του Μενούνου, 
όπως έχουµε περιγράψει. Όσον αφορά τους ποτοποιούς, το πεδίο είναι ανεξερεύνητο. Έχουµε καταγράψει 
µόνο την περίπτωση του Θ. Παλµούτσου στη Σύρο, ο οποίος διαφηµίζει (και) την κολόνια δικής του 
παρασκευής: «Εις το Ποτοποιείον Θ. Παλµούτσου….Κολώνια εκλεκτή…», (διαφήµιση, εφ. Θάρρος, 
27.12.1924). 

434 Η έκθεση των ελληνικών προϊόντων στο Ζάππειο τη δεκαετία του 30 επιβεβαιώνει αυτή τη 
διαπίστωση, (Λεύκωµα ∆ιαρκούς Εκθέσεως Ελληνικών Προϊόντων, Αθήνα - Ζάππειον 1933-1938, σ. 173-
174). Αλλά και όλοι οι µεσοπολεµικοί Οδηγοί του Ιγγλέση µετά το 1921 καταδεικνύουν αυτή την 
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Θα επανέλθουµε σ’ αυτά τα ζητήµατα στην πορεία της έρευνας µας και θα 

φωτίσουµε καλύτερα τα συµπεράσµατα και τις υποθέσεις µας, στο βαθµό που θα 

εξετάσουµε τόσο τη µεσοπολεµική εξέλιξη του Γεωργαντά, όσο και την επιχειρηµατική 

δράση των άλλων οµοειδών φορέων που επιλέξαµε να παρουσιάσουµε. Ας δούµε όµως 

πρώτα τα δεδοµένα που έχουµε συγκεντρώσει για τη διαµόρφωση της εταιρείας του 

Γεωργαντά πριν από τον β’ παγκόσµιο πόλεµο. Κάνοντας µια απόπειρα διασταύρωσης 

των πληροφοριών που συλλέξαµε από τους Οδηγούς του Ιγγλέση µε το ενηµερωτικό 

υλικό που µας προσφέρουν οι διαφηµίσεις, θα προσεγγίσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια 

την έναρξη της ‘αθηναϊκής περιόδου’ της εταιρείας, θα διαλευκάνουµε το πρόβληµα των 

καταστηµάτων που διατηρούσε και, τέλος, θα παρακολουθήσουµε τις µεταβολές της 

κατά τη δεκαετία του 20.  

Μία διαφήµιση του 1920 πιστοποιεί πως η εταιρεία έχει περάσει πλέον στα χέρια 

του Σπύρου Γεωργαντά. Επιβεβαιώνεται ακόµη και η µεταφορά της έδρας της στην 

Κορνάρου, χωρίς να αποσαφηνίζεται όµως, αν εκεί βρισκόταν το µυροπωλείο της ή το 

εργαστήριο της µαζί µε τους αποθηκευτικούς χώρους για τις πωλήσεις χονδρικής.435 ∆ύο 

χρόνια αργότερα, σε µια µοναδική στο είδος της, απ’ όσο µπορούµε να διαπιστώσουµε, 

διαφηµιστική καταχώριση στο Ριζοσπάστη(!), ο Γεωργαντάς διατηρεί το κατάστηµα της 

Κορνάρου, όπως ακόµη και το µαγαζί στη Σταδίου, το οποίο ωστόσο δεν άφησε κανένα 

άλλο ίχνος σε µεταγενέστερες διαφηµίσεις της εταιρείας436. Αντίθετα, αυτό της 

Κορνάρου διατηρείται τουλάχιστον µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 20 και στην ίδια 

διεύθυνση θα δηλωθεί και η κεντρική αποθήκη της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, ένα 

καινούριο υποκατάστηµα στη Στοά Φέξη θα έρθει να προστεθεί στο δυναµικό της 

εταιρείας.437 Στα τελευταία αυτά χρόνια, η εταιρεία διαφηµίζει, εκτός από την κολόνια 

της και τα «αρώµατα χύµα» που πουλά.  

Η σηµαντικότερη όµως εξέλιξη που θα γνωρίσει η εταιρεία αυτή την περίοδο θα 

είναι η εµπορική επέκταση της στη Θεσσαλονίκη. Με τη σύµπραξη του µε τον 

Γεωργάκη, η εταιρεία Γεωργαντά θα αποκτήσει ένα υποκατάστηµα επί της Εγνατίας. Τα 

στοιχεία του µητρώου του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης πιστοποιούν αυτή 

τη συνεργασία, που θα αποκρυσταλλωθεί στην ίδρυση µιας καινούριας (οµόρρυθµης) 

                                                                                                                                                 

εξαφάνιση ή την περιθωριοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των παλιών πρωταγωνιστών 
(κουρέων/κοµµωτών και µυροπωλών) της παραγωγής κοσµητικών ειδών. 

435 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 7.4.1920. Η κολόνια του πωλείται 8 δρχ η οκά. 
436 ∆ιαφήµιση, εφ. Ριζοσπάστης, 24.7.1922. 
437 ∆ιαφήµιση, στο Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός Αθηνών- Πειραιώς- Περιχώρων Ιγγλέση. Έτος Α: 1927, 

Αθήνα 1927, σ. 103). Ακόµη, διαφήµιση στην εφ. Εµπρός, 18.12.1929. 
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εταιρείας,438 όπως είδαµε παραπάνω. Όσο για τον Γεωργάκη, το δεύτερο µέλος αυτής 

της εταιρικής σχέσης, θα πρέπει λογικά να ταυτίζεται µε τον Γεωργάκη ∆ηµήτριο του 

Σπυρίδωνος, ο οποίος καταγράφεται στους καταλόγους του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου 

Αθηνών µε την εξής επαγγελµατική δραστηριότητα: «Αρωµατοποιείον – Κατασκευαί 

Καλλυντικών»· η χρονολογία ίδρυσης της επιχείρησης του τοποθετείται στα 1924 και 

της διαγραφής του από τους καταλόγους γίνεται το 1999.439 Αν και η παρουσία του 

Γεωργάκη στο χώρο της αρωµατοποιίας, είτε αυτόνοµα, είτε µε τη µορφή της κοινής 

εταιρείας µε τον Γεωργαντά, δεν αποτυπώνεται καθόλου στις διαφηµίσεις, µπορούµε να 

υποθέσουµε ότι η µεταποιητική του µονάδα προστίθεται σε αυτή του Γεωργαντά στη νέα 

ετερόρρυθµη εταιρεία που δηµιουργούν, επαυξάνοντας την παραγωγική ισχύ της. 

Ωστόσο, δε γνωρίζουµε απολύτως τίποτα για τους όρους αυτής της συνεργασίας, ούτε 

κάτι που να αφορά την λειτουργία της κοινοπραξίας τους, είτε στο επίπεδο της 

παρασκευής αρωµατικών ειδών, είτε σ’ αυτό της εµπορίας τους.      

Για να κλείσουµε µε αυτή την παρουσίαση της µεσοπολεµικής πορείας της 

επιχείρησης, θα πρέπει να αναχθούµε στις εξελίξεις της δεκαετίας του 30 και στις 

δραστικές αλλαγές που επήλθαν σ’ αυτή. Η πρώτη πληροφορία αυτής της περιόδου 

αφορά τη βράβευση του «βιοµηχανικού οίκου Φ. Γεωργαντά» στη ∆ιεθνή έκθεση του 

Λονδίνου του 1932.440 Αν και δεν γνωρίζουµε το ειδικό βάρος που έχει µία τέτοια 

βράβευση και µε ποια κριτήρια γίνεται, σίγουρα πάντως λειτουργεί προωθητικά για το 

κύρος της εταιρείας και διευκολύνει τις µελλοντικές επιχειρηµατικές της κινήσεις.  

Στις δύο επόµενες διαφηµιστικές καταχωρήσεις -και στο βαθµό βέβαια που τα 

στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτές ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα- θα δούµε 

σοβαρές αλλαγές στον προσανατολισµό της εταιρείας, ως προς τα παραγόµενα είδη, 

αλλά και ως προς την εµπορική της πολιτική. Το 1935 η εταιρεία εµφανίζεται για πρώτη 

φορά να διαφηµίζει ένα επώνυµο προϊόν που δεν είναι κολόνια· αναφερόµαστε στο “Nuit 

d’ Athènes” που κυκλοφορεί σαν άρωµα και σαν λοσιόν.441 Το εµπορικό δυναµικό της 

επιχείρησης περιλαµβάνει µεν το παλιό κατάστηµα της Κορνάρου, αλλά θα ενισχυθεί 

                                                 
438 Η Αρωµατοποιία µε την επωνυµία «Γεωργαντάς και Γεωργάτης» - προφανώς πρόκειται για 

ορθογραφικό λάθος αντί του ορθού Γεωργάκης- και µε αριθµό µητρώου 44122, έχει έδρα της τη 
Θεσσαλονίκη, διεύθυνση την Εγνατίας 48, ιδρύεται το 1928 µε αρχικό κεφάλαιο 300.000 δρχ – δηλαδή 
είναι µια µικροµεσαίου µεγέθους επιχείρηση- και απασχολεί 5 εργαζόµενους. Η νέα εταιρεία καταχωρείται 
στις έχουσες κωδικό 11133, ο οποίος αντιστοιχεί στην: «Παρασκευή αιθερίων ελαίων και αρωµάτων», 
(Τµήµα Μηχανογράφησης Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης).  

439 Οι πληροφορίες από την «Κατάσταση µη ενεργών επιχειρήσεων κατ’ επάγγελµα. Αρωµατοποιοί», 
(κωδικός 31631), Τµήµα Μηχανογράφησης Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών. 

440 Γεώργιος Αναστασόπουλος, Ιστορία της ελληνικής βιοµηχανίας 1840-1940, τ. Γ΄, ό. π., σ. 1325. 
441 ∆ιαφήµιση, Εβδοµάς 396 (1935). 
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ακόµη περισσότερο µε τη δηµιουργία ενός καινούριου στη Μπενάκη. Τρία ακόµη 

υποκαταστήµατα της εταιρείας θα λειτουργήσουν στην επαρχία, και πιο συγκεκριµένα, 

στο Βόλο, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη. Το διαφηµιστικό υλικό της περιόδου δε 

µας διαφωτίζει καθόλου για την τύχη του εταιρικού σχήµατος «Γεωργαντάς και 

Γεωργάκης»,442 όπως θα ήταν µάλλον αναµενόµενο για µία ετερόρρυθµη εταιρεία που 

διαλύθηκε το 1943. Αντί αυτής, προβάλλονται οι κολόνιες και τα αρώµατα Γεωργαντά 

και η επιχείρηση αυτοπροσδιορίζεται ως «Μυροπωλείον Γεωργαντά». 

Στη δεύτερη διαφηµιστική καταχώρηση στο Βήµα το 1937, η εταιρεία Γεωργαντά 

παρουσιάζεται µε την επίσηµη ονοµασία της, δηλαδή ως «Αρωµατοποιία Γεωργαντά». 

Ωστόσο, αυτό που τραβά την προσοχή και σίγουρα εκπλήσσει τον µελετητή, είναι η 

αλµατώδης πρόοδος στην ανάπτυξη του εµπορικού δικτύου της εταιρείας: αν 

θεωρήσουµε ως δεδοµένη την εµπορική παρουσία της µόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά, 

στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη κατά τη δεκαετία του 20, αποτελεί σίγουρα 

εξαιρετικό επίτευγµα η διείσδυση της σε άλλες 7 επαρχιακές αγορές ανά την Ελλάδα σε 

λιγότερο από µία δεκαετία!443 Κανένας λόγος δε γίνεται εδώ για το τι απέγινε η αρχική 

‘βιοµηχανική’ εγκατάσταση του Πειραιά. 

Για να συµπληρώσουµε ωστόσο την εικόνα της Αρωµατοποιίας Γεωργαντά και για 

να εκτιµήσουµε καλύτερα τη δυναµική που αναπτύσσει µέχρι και την περίοδο της 

Κατοχής, οφείλουµε να µιλήσουµε για την επιχειρηµατική ενεργοποίηση δύο γυναικών-

µελών της οικογένειας, οι οποίες συστήνουν παράλληλες µε αυτές της µητρικής 

εταιρείας επιχειρήσεις, τυπικά µεν προσωπικές και αυτόνοµες, αλλά, όπως εύλογα 

µπορεί να υποθέσει κανείς, υποκαταστήµατα της οικογενειακής εταιρείας ή παρακλάδια 

της, που τα διευθύνουν οι ίδιες. Στην πρώτη περίπτωση αναφερόµαστε στο 

«αρωµατοποιείο» που διατηρεί η Φωτεινή Γεωργαντά, σύζυγος του Σπύρου και µητέρα 

του Φίλιππου Γεωργαντά, εγγονού του ιδρυτή της εταιρείας. Η επιχείρηση αυτή ιδρύεται 

                                                 
442 Οι Οδηγοί του Ιγγλέση, ωστόσο, καταγράφουν στην κατηγορία των «Αρωµατοποιείων»: 

Γεωργαντάς - Γεωργάκης, Κορνάρου 4, Εµ. Μπενάκη 8: (Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 
1934&35, σ. 169). Σε αυτόν του 1939, στα Αρωµατοποιεία περιλαµβάνονται οι Γεωργαντάς & Γεωργάκης 
µε έδρα της επιχείρησης τους στη Φωκίωνος,, αλλά και ο Γεωργάκης αυτόνοµα µε αρωµατοποιείο στην 
Ακαδηµίας. Στην επόµενη στήλη µε τίτλο «Αρωµατοπωλεία και καλλυντικά» συµµετέχουν οι Γεωργαντάς 
- Γεωργάκης µε το κατάστηµα της Μπενάκη, αλλά και µόνος του ο «Γεωργαντάς» που έδρεύει στην Αγ. 
Μάρκου, (Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1939, σ. 172). ∆εν αποκλείεται κάποιος κλάδος της 
οικογένειας Γεωργαντά να µη µετέχει στο εταιρικό σχήµα µε τον Γεωργάκη και να δραστηριοποιείται 
επιχειρηµατικά στον ίδιο χώρο υπό το όνοµα Γεωργαντάς.   

443 ∆ιαφήµιση, εφ. Ελεύθερον Βήµα, 2.5.1937. Η εταιρεία Γεωργαντά εµφανίζεται να έχει ακόµη 
υποκαταστήµατα στο Βόλο, στην Πάτρα, στη ∆ράµα, στην Κοµοτηνή, στην Αλεξανδρούπολη, στην 
Καβάλα, στην Κέρκυρα και στο Ηράκλειο. 
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το 1935 και διαρκεί µέχρι το 1962.444 Η δεύτερη αφορά την Ειρήνη Ναµία-Γεωργαντά, 

σύζυγο του Φιλίππου, η οποία ανάµεσα στα χρόνια 1938 και 1943 ήταν εγκατεστηµένη 

στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη, όπου και διατηρούσε «µυροπωλείον υπό την 

επωνυµίαν Ειρήνη Ναµία και Σία». Στα 1942 εµφανίζεται να ιδρύει στην Αθήνα µια 

προσωπική επιχείρηση, που ασχολείται µε την εισαγωγή ευρωπαϊκών καλλυντικών, το 

λιανικό εµπόριο τους και - µάλλον αργότερα - την αντιπροσώπευση στη χώρα µας 

γνωστών γαλλικών οίκων καλλυντικών και αρωµάτων. Παράλληλα δε διατηρεί και 

«βιοτεχνίαν κολωνιών».445  

Εκτός του Γεωργαντά, πολλοί άλλοι διαπρεπείς κουρείς και κοµµωτές δοκίµασαν, 

µε µικρότερη ή µεγαλύτερη επιτυχία, να παρασκευάσουν τη δική τους κολόνια ή και 

άλλα αρωµατικά υγρά. Ο Συράκος, ο Βελισσαρίου, ο Καψάνης, ο Καργαδούρης, ο 

Ηλιόπουλος, ο Γκίκας Ραγούζης, ο Αποστολίδης, ο Λιάπης, ο Σουβλής, ήταν κάποιοι 

από αυτούς που διασώθηκαν κυρίως µέσα από το διαφηµιστικό υλικό που 

περισυνελέξαµε από τον Τύπο της εποχής.  

 

 

Κολόνια Βελισσαρίου 

Ο Βελισσάριος, άλλοτε δηλωµένος ως κουρέας, άλλοτε ως κουρέας-µυροπώλης 

και άλλοτε ως κοµµωτής, εµφανίζεται στις διαφηµίσεις ήδη από το 1890 να διατηρεί 

µαζί µε τον Κυριακού µεγάλο κουρείο και ‘εκλεκτό’ αρωµατοπωλείο, όπου πουλάνε 

κινίνη, λεβάντα και κολόνια δύο ποιοτήτων: 6 δρχ η οκά αυτή της δεύτερης ποιότητας 

και 10 δρχ η οκά της πρώτης.446 Ο Καιροφύλας το εµφανίζει ως κοµµωτήριο και 

µυροπωλείο στη Σταδίου, το οποίο συγκεντρώνει το καλλωπιστικό ενδιαφέρον των 

κοµψών γυναικών της εποχής. Εισάγει αρώµατα των πιο φηµισµένων ευρωπαϊκών οίκων 

(Gelle, Lubin, Guerlain, Pinaud, Atkinson) και παράγει την δική του κολόνια που 

στέκεται επάξια, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.447 Το ότι η 

επιχείρηση του είναι ακµάζουσα, προκύπτει και από το ότι στο κουρείο του 

απασχολούσε τουλάχιστον έξι υπαλλήλους - κουρείς στις αρχές του 20ου αιώνα.448 

                                                 
444 Οι πληροφορίες από την Κατάσταση µη ενεργών επιχειρήσεων κατ’ επάγγελµα. Αρωµατοποιοί, 

(κωδικός 31631), Τµήµα Μηχανογράφησης Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών. 
445 Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης, φάκελος Α1Σ24Υ51Φ59. 
446 ∆ιαφήµιση, εφ. Εθνική, 18.6.1890. 
447 Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα της Μπελ Επόκ, Φιλιππότη, Αθήνα 1983, σ. 32. 
448 «∆ήλωσις», εφ.Σκριπ, 1.11.1905. Πρόκειται για µια δήλωση διαµαρτυρίας των έξι υπαλλήλων του 

που απολύθηκαν από τον εργοδότη τους. Τον κατήγγειλαν δε δηµόσια πως τους κατακρατούσε τα 
πουρµπουάρ και δεν ανεχόταν τις εκδηλώσεις συµπάθειας των πελατών προς το πρόσωπο τους. 
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Ακολουθώντας τη µεθοδολογία µε την οποία προσεγγίσαµε την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα του Γεωργαντά, θα καταφύγουµε και εδώ στη βοήθεια που µας 

προσφέρανε οι επαγγελµατικοί Οδηγοί της πόλης για τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα και, σε συνδυασµό µε την ανάλυση του διαφηµιστικού υλικού που διαθέτουµε, θα 

επιχειρήσουµε να σκιαγραφήσουµε την ταυτότητα του επιχειρηµατία Βελισσαρίου και 

να εντοπίσουµε κάποιες από τις στρατηγικές που εφαρµόζει για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης του. Εστιάζοντας στον τρόπο που συµπλέκεται η αρωµατοποιία του µε τα 

εµπορικά καταστήµατά του (κουρεία, κοµµωτήρια, µυροπωλεία) και παρακολουθώντας 

στο χρόνο τις όποιες αλλαγές αυτά υπέστησαν, θα αποτολµήσουµε να προβούµε σε 

κάποιες εκτιµήσεις για το πόσο όµοια ή διαφορετική υπήρξε η πορεία του σε σύγκριση 

µε αυτή του Γεωργαντά ή και άλλων κουρέων/κοµµωτών, οι οποίοι, από την κοµµωτική 

και τη χονδρική ή τη λιανική πώληση αρωµατικών και καλλυντικών ειδών, πέρασαν στο 

χώρο της παραγωγής κολόνιας. Φρονούµε πως αυτή η σύγκριση επιχειρηµατικών 

µεγεθών και στοχεύσεων θα µας οδηγήσει πλησιέστερα στο στόχο µας, που είναι η 

κατανόηση των ορίων και των αντοχών του φαινοµένου της ελληνικής κολόνιας, άρα 

των αιτίων της αρχικής ακµής και της µετέπειτα καθήλωσης ή πτώσης του.   

Η πρώτη καταγραφή του Βελισσαρίου ως ενός από τα 10 πιο σηµαντικά κουρεία 

της πρωτεύουσας προέρχεται από ένα Οδηγό του Μπέντεκερ του 1901.449 ∆εν 

φιλοξενείται, ωστόσο, στον κατάλογο των 9 µυροπωλών της Αθήνας που συντάσσει ο 

Κουσουλίνος, αν και όλα τα µεγάλα ονόµατα του χώρου, όπως του Αντωνάδου, του 

Γκίκα και Ραγούζη, του Κυριακού, των Αφών Λιάπη, του Λεούση, του Μυτιληναίου του 

Σουβλή, του Στίνη και του Συρράκου είναι παρόντα σ’ αυτόν.450 Εµπεριέχεται πάντως 

στον επαγγελµατικό Οδηγό του Ιγγλέση στα 1908-9 και καταγράφεται ως ένας από τους 

τέσσερις ιδιοκτήτες ‘εργοστασίων’ αρωµάτων, µαζί µε τους Λιάπη Ν, Μπαχαρία Στ, και 

Χ. Συρράκο. Καταγράφεται ακόµη ως µυροπώλης και ως κουρέας, δηλώνοντας και στις 

δύο περιπτώσεις την ίδια διεύθυνση σε έναν από τους κεντρικότερους δρόµους της 

πρωτεύουσας, στη Σταδίου.451  

Κοντολογίς, ο Βελισσάριος εµφανίζεται την πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα να 

είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτης ενός «εργοστασίου αρωµατικών ειδών» και ενός 

                                                 
449 Τρύφων Ευαγγελίδης, Μπέντεκερ, Νέα Ελλάς : ήτοι ιστορική, γεωγραφική, τοπογραφική και 

αρχαιολογική περιγραφή των νέων Ελληνικών χωρών: Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας, νήσων και οδηγός 
σαφής και ακριβής των ταξιδιωτών και περιηγητών. Kατά το Γερµανικόν του Καρόλου Μπαίδεκερ και 
Meyer και το γαλλικόν του Guide Joanne-Isambert / υπό Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδου, Αθήνα 1901, σ. 21.  

450 Κουσουλίνος Σπυρίδων, Οδηγός της Ελλάδας 1904, τ. 3, Αθήνα 1904, σ. 51 
451 Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1908-9, σ. 872, σ. 908 και σ. 901. 
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αναγνωρισµένου κουρείου-µυροπωλείου επί της Σταδίου. Η καταχώρηση του µε πολλές 

επαγγελµατικές ιδιότητες στους Οδηγούς (κουρέας, αρωµατοπώλης, κοµµωτής) θα 

µπορούσε να µας παραπλανήσει για το επιχειρηµατικό του εύρος, αν δεν γνωρίζαµε πως 

όλες αυτές συνενώνονται µε σχεδόν τυπικό τρόπο στο ίδιο πρόσωπο, οι δραστηριότητες 

τους είναι συµπληρωµατικές και συνήθως συστεγάζονται σε ένα κοινό επαγγελµατικό 

χώρο: αποτελεί το πιο συνηθισµένο φαινόµενο για ένα ονοµαστό κουρείο να πουλά 

καλλυντικά και αρωµατικά προϊόντα στους πελάτες του και, από ένα σηµείο και µετά, να 

διαµορφώνει και µία «ιδιαιτέρα αίθουσα», στην οποία να υποδέχεται το γυναικείο κοινό 

του. Τις περισσότερες φορές, ή γυναίκα του ιδιοκτήτη ή κάποια άλλη στενή συγγενής 

του επιβλέπει το καινούριο τµήµα που δηµιουργήθηκε.452 Σε ξεχωριστή αίθουσα του 

ίδιου οικήµατος µπορεί να βρίσκεται το αρωµατοπωλείο του - αν και υποψιαζόµαστε 

πως δεν είναι σπάνιο, το υπάρχον κουρείο/κοµµωτήριο να µετονοµάζεται σε 

µυροπωλείο, όταν εµπορεύεται καλλυντικά και αρώµατα, που είναι τοποθετηµένα στις 

προθήκες και τα ράφια του καταστήµατος.  

Αυτή είναι σε γενικές γραµµές η τυπική δοµή και λειτουργία ενός µεγάλου 

αθηναϊκού κουρείου/κοµµωτηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που µας 

ενδιαφέρει. Το άκρως ενδιαφέρον όµως για τους επαγγελµατίες του είδους βρίσκεται στο 

παραγωγικό σκέλος των επιχειρηµατικών τους ενασχολήσεων· σε όλες ανεξαίρετα τις 

περιπτώσεις που µελετήσαµε, το εργαστήριο τους φαίνεται να στεγάζεται στο ίδιο 

οίκηµα, όπου φιλοξενούνται τόσο οι εµπορικές δραστηριότητες, όσο και αυτές των 

κοµµωτικών υπηρεσιών! ∆ε γνωρίζουµε βέβαια αν µοιράζονται τον ίδιο χώρο ή αν αυτές 

κατανέµονται σε διαφορετικά δωµάτια ή διαµερίσµατα της ενιαίας µητρικής µονάδας. 

Μπορούµε όµως µε ασφάλεια να συµπεράνουµε, πως έχουµε να κάνουµε µε µικρού ή 

µεσαίου µεγέθους µεταποιητικές εγκαταστάσεις, που δεν είναι σε θέση να αυτονοµηθούν 

λειτουργικά από τη σφιχτοδεµένη και συγκεντρωτική δοµή της επιχείρησης, αλλά ούτε 

και να υποστηρίξουν µια αυτοδύναµη παραγωγική ανάπτυξή της- τέτοια που θα ήταν σε 

θέση να ανατρέψει τις υφιστάµενες ισορροπίες και να επιβάλει διαφορετικές 

προτεραιότητες στους επιχειρηµατικούς της σχεδιασµούς. 

Μετά τις απαραίτητες, κατά τη γνώµη µας, διευκρινίσεις για τη διάρθρωση αυτών 

των επιχειρήσεων και τον τρόπο που συνυφαίνονται οι δραστηριότητες τους, ας 

                                                 
452 Στο «Κοµµωτήριο Κυρίων και Κυριών» του Π. Φωφώλη, η Ελένη Φωφώλη διευθύνει και εκτελεί 

τις κοµµωτικές εργασίες των οµοφύλων της, (διαφήµιση, εφ. Εµπρός, 28. 9. 1897). Ο ίδιος ο Βελισσάριος 
διαφηµίζει το «ιδιαίτερον καλλιτεχνικόν τµήµα» για την κόµµωση των γυναικών που διεξάγεται σε 
«ιδιαίτερα διαµερίσµατα», (διαφήµιση, εφ. Εµπρός, 8. 4. 1915). 
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ξαναγυρίσουµε στις διαφηµίσεις της περιόδου για να αντιληφθούµε, µέσω αυτών, ποια 

είναι η εικόνα που θέλει να φιλοτεχνήσει ο Βελισσάριος για τον εαυτό του. Θα 

παρακολουθήσουµε τόσο την αλλαγή στο επιχειρηµατικό στίγµα που προβάλλει, όσο και 

τις µεταβολές στην ιεράρχηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στους 

πελάτες και τις πελάτισσες του, σύµφωνα µε το πνεύµα των καιρών. Πιο συγκεκριµένα, 

ενώ στα 1904 το λεκτικό µέρος του διαφηµιστικού µηνύµατος του Βελισσαρίου 

εστιάζεται σε ένα «κουρείον ευρωπαϊκότατον» και έπονται η «µοναδική» κολόνια του 

και η καθαριότητα του καταστήµατός του στη Σταδίου453, στα 1907, ολόκληρο το 

διαφηµιστικό του µήνυµα καταλαµβάνεται από την «ελληνική κολώνια Βελισσαρίου», 

της οποίας εκθειάζονται η ποιότητα και η αγνότητα των υλικών παρασκευής της 

(«παρασκευαζοµένη επιστηµονικώς εκ φυσικών ανθέων δι’ αµιγών και χηµικώς 

καθαρών συστατικών»), τα βραβεία της σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις («Παρισίων 

1900, Κρήτης 1900, Αθηνών 1903, Βορδώ 1904, Λιέγης 1905»), αλλά και η απήχηση 

της «εις όλα τα ελληνικά κέντρα του εξωτερικού ήτοι εν Σµύρνη, Θεσσαλονίκη, Χίω, 

Μυτιλήνη, Σαµψούντι, Αλεξανδρεία, Πορτ-Σαιδ, Βλαδιβοστόκ, Κρήτη (Ηρακλείω, 

Χανίοις, Ρεθύµνη)…». Η ισχύς της εταιρείας εκδηλώνεται µε την ικανότητα της να 

εκτοπίζει από αυτές τις αγορές κάθε άλλη ευρωπαϊκή κολόνια. Τονίζεται, τέλος, η 

εγκατάσταση µιας ‘κεντρικής Αποθήκης’ της εταιρείας «δι’ όλην την Τουρκίαν» στην 

Κωνσταντινούπολη454.  

Επί του προκειµένου, δεν έχουν καµία σηµασία οι αναµενόµενες υπερβολές µιας 

τέτοιας λεζάντας, ούτε το ποσοστό αλήθειας που εµπεριέχεται σε αυτή την απίθανη 

παρέλαση των κέντρων της ελληνικής οµογένειας. Άλλωστε, όπως είναι εύκολα 

αντιληπτό, η λειτουργία αυτής της διαφήµισης δεν είναι τόσο να πληροφορήσει, όσο να 

ενεργοποιήσει τα οξυµµένα εθνικιστικά ανακλαστικά της ελληνικής κοινωνίας, να 

τονώσει το αίσθηµα της εθνικής υπερηφάνειας για κάτι το ελληνικό που ‘τολµά’ να 

ανταγωνίζεται επάξια τα ευρωπαϊκά µεγαθήρια και να κατασκευάσει ένα υποκατάστατο 

µιας ανεπανάληπτης εθνικής επιτυχίας, η οποία παραµένει ακόµη ανεκπλήρωτη: αντί της 

κατάκτησης των ‘ελληνικών’ τόπων που όλοι οι αναγνώστες ονειρεύονται, ο 

Βελισσάριος τους προσφέρει την παραλλαγµένη µεν, συντελεσµένη ωστόσο, µορφή της 

                                                 
453

∆ιαφήµιση, Κωνσταντίνος Σκόκος, Εθνικόν Ηµερολόγιον. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν και 
γελοιογραφικόν του έτους 1904, Αθήνα 1904. 

454 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 21.4.1907. 
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κατάκτησης των αγορών τους και µια ενοποιηµένη, µε εµπορικούς όρους, εδαφική 

επικράτεια, στην οποία κυριαρχούν τα ελληνικά χρώµατα!455  

Το ζήτηµα, αντίθετα, που τίθεται είναι οι εµπορικές στοχεύσεις του επιχειρηµατία, 

όπως φανερώνονται στις διαφηµίσεις αυτές. Αν το 1904 προβάλλει πρώτα το µαγαζί του 

και µετά την κολόνια και την καθαριότητα του µαγαζιού του, στα 1907 επιλέγει να 

µιλήσει για την ‘ασύγκριτη’ και πανταχόθεν προβαλλόµενη κολόνια του. Μπορούµε να 

εικάσουµε πως το παραγόµενο προϊόν του, δηλαδή η κολόνια, έχει ξεπεράσει σε 

δηµοτικότητα το κουρείο του και η πώλησή της του αποφέρει περισσότερα κέρδη από το 

κούρεµα των πελατών ή την περιποίηση των µαλλιών των πελατισσών του; Ή µήπως 

είναι πιο παραγωγική η υπόθεση της πεποίθησης που πιθανόν να είχε σχηµατίσει για τις 

µεγάλες προοπτικές διείσδυσης της κολόνιας του σε κοινό και αγορές που µέχρι τώρα 

την αγνοούσαν ή προτιµούσαν άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα, σε αντίθεση µε το ήδη 

αναγνωρισµένο κουρείο του, από το οποίο δεν προσδοκά πρόσθετους πελάτες και κέρδη 

και, άρα, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο λόγο να το διαφηµίζει; Σε κάθε περίπτωση πάντως, 

φαίνεται πως για τον Βελισσάριο αυτής της εποχής, το µέλλον της επιχείρησης του 

βρίσκεται στην κολόνια του.  

Προς αυτό το συµπέρασµα συνηγορεί και η επόµενη χρονικά διαφήµιση του, δύο 

χρόνια αργότερα, δηλαδή στα 1909: «Κολώνια Βελισσαρίου. Η ωραιότερη, η 

ωφελιµότερη, η αρωµατικότερη…αµιλλάται µε τα προϊόντα του οίκου Atkinson. Όλη η 

αθηναϊκή αριστοκρατία, όλαι αι χαριτόβρυται Ατθίδες, όλοι οι κοµψευόµενοι νέοι του 

συρµού µόνο κολώνια Βελισσαρίου µεταχειρίζονται. Κεντρική αποθήκη: Κοµµωτήριο 

Βελισσαρίου, Σταδίου 67»456. Και πάλι η κολόνια του είναι το σήµα κατατεθέν της 

επιχείρησης του, το προς τα έξω πρόσωπο του, το ‘δυνατό του χαρτί’. Υπάρχει όµως σ’ 

αυτή τη διαφήµιση ένα καινούριο στοιχείο που αξίζει να προσεχτεί: ο Βελισσάριος 

επιλέγει συνειδητά να αποδώσει στην κολόνια του µία αύρα αριστοκρατικότητας και 

λεπταίσθητης φινέτσας. Καθόλου τυχαία άλλωστε, έχει σαν σηµείο αναφοράς την 

φηµισµένη και ποιοτική κολόνια Atkinson. Σίγουρα, επιχειρεί να εκµεταλλευτεί προς 

                                                 
455 Μία ακόµη διαφήµιση µε επίκαιρες πολιτικές συνδηλώσεις είναι και αυτή του Γκίκα Ραγούζη στα 

1902, ο οποίος εξυµνεί µε εντελώς ιδιόµορφο και παράδοξο, για τα δεδοµένα των διαφηµίσεων της 
εποχής, τρόπο την κολόνια του: «Βαπτισθήτε, αναγεννηθήτε, αναζήσατε µε µίαν κολώνιαν του Γκίκα 
Ραγούζη. Μόλις µπαίνετε εις το κοµµωτήριον του….κάµνετε ένα λουτρό κολώνιας, εκ της οποίας βρίθει 
κυριολεκτικώς. Η Ελλάς ολόκληρος πρέπει να λουσθή εις την κολώνιαν του Ραγούζη. Ο µόνος τρόπος δια 
να αναγεννηθή»! (διαφήµιση, εφ. Σκριπ, 29.12.1902). Στο κλίµα της εθνικής ταπείνωσης µετά την ήττα 
του 97 και της αδηµονίας για µια επείγουσα, µπροστά στις προκλήσεις του παρόντος, κρατική ανάκαµψη, 
η διαφήµιση του Ραγούζη πρέπει να διαβαστεί σαν µια τολµηρή µεταφορά της αναζωογονητικής δράσης 
της κολόνιας στο ‘συλλογικό’ εθνικό σώµα.  

456 ∆ιαφήµιση, Ηµερολόγιον της Φιλοκάλου Πηνελόπης, Αθήνα 1909, σ. 86. 
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όφελος του τα νέα κριτήρια διάκρισης και κοινωνικής καταξίωσης, που φαίνεται να 

διαµορφώνονται µέσω της µόδας και της κατανάλωσης εκείνων των εµπορευµάτων που 

υπέχουν τη θέση του συµβολικού στάτους. Κατά τη γνώµη µας, ωστόσο, δεν απευθύνει 

το µήνυµα του τόσο σ’ αυτή την ελίτ των «κοµψευόµενων αριστοκρατών» και των 

µοντέρνων νεανίδων, όσο σε ένα κοινό, περισσότερο ή λιγότερο απόµακρο από τους 

βιοτικούς όρους των ανώτερων τάξεων, το οποίο επιθυµεί να βιώσει φαντασιακά, έστω 

και στιγµιαία, την αίσθηση της υπεροχής και της ανωτερότητας που χαρακτηρίζουν τη 

συµπεριφορά και τον τρόπο ζωής εκείνων. Κατά µία έννοια, πλασάρει την κολόνια του, 

σα να ήταν ένα εργαλείο κοινωνικής εξοµοίωσης, σε εκείνους τους κοινωνικούς χώρους 

που επέτρεπαν, υπέθαλπαν και ενστερνίζονταν αυτές τις θαυµατουργές 

ταχυδακτυλουργίες του εµπορεύµατος, δηλαδή στους µικροαστούς και σε όσους 

συµπεριλαµβάνονται στα ‘µεσαία’ αστικά στρώµατα της πόλης, οι οποίοι µιµούνται τις 

νοοτροπίες και τα καταναλωτικά πρότυπα της πλήρως εκδυτικισµένης 

‘αριστοκρατίας’.457  

Στην ίδια λογική φαίνεται να υπακούει και η µετονοµασία του καταστήµατος του 

από κουρείο, όπως το γνωρίζαµε µέχρι τότε, σε κοµµωτήριο: περισσότερο και από 

ένδειξη της λειτουργίας ενός καθαρά γυναικείου τµήµατος σε ξεχωριστή αίθουσα από το 

κυρίως κουρείο, θεωρούµε πως ανταποκρίνεται σε µια ξεκάθαρη πρόθεση του να 

τοποθετηθεί µέσα στα νέα κριτήρια διάκρισης των αστικών στρωµάτων των αρχών του 

20ου αιώνα. Κλείνοντας µε αυτή τη διαφήµιση, δεν είναι περιττό να επισηµάνουµε, πως 

έχουµε να κάνουµε µε τη µοναδική ρεκλάµα κολόνιας, που τόσο ξεκάθαρα απευθύνεται 

εξίσου και στα δύο φύλα. Νοµίζουµε πως αυτό είναι επαρκής ένδειξη, πως, µέχρι και την 

πρώτη δεκαετία του 20ού, η διαφοροποίηση στις αρωµατικές επιλογές σίγουρα δε 

σχετίζεται καθόλου µε το φύλο- τουλάχιστον για τα ανώτερα στρώµατα της κοινωνικής 

ιεραρχίας. 

Αξίζει να προσεχτεί µια ιδιαίτερα λιτή διαφήµιση του Βελισσαρίου που βλέπει το 

φως της δηµοσιότητας στα 1910: «Η γνησία κολώνια Βελισσαρίου».458 Ο ίδιος 

επιθετικός προσδιορισµός που αποδίδεται στην κολόνια του («γνησία»), 

επαναλαµβάνεται αυτούσιος µερικά χρόνια αργότερα: «Βελισσαρίου: γνησία κολώνια, 

                                                 
457 Ο Simmel θεωρεί πως η µία από τις δύο γενικές αρχές που κινούν τη µόδα είναι η «τάση για 

κοινωνική εξίσωση» και η «επιθυµία για µίµηση», George Simmel, «Ατοµικότητα και κοινωνική δοµή», 
στο ∆ήµητρα Μακρυνιώτη (επιµ.), Τα όρια του σώµατος. ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις, Νήσος, Αθήνα 
2004, σ. 245 και σ. 251. 

458 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 18. 12. 1910. 
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πούδρα και όλα τα αρώµατα».459 Νοµίζουµε πως θα ήταν λανθασµένο να το 

ερµηνεύσουµε ως ένα τέχνασµα του Βελισσαρίου για να δείξει στους πιθανούς 

αγοραστές πως η κολόνια του είναι τόσο περίοπτη, που της γίνεται αντιγραφή από 

απατεώνες επαγγελµατίες του κλάδου του. Η πιθανότητα ακόµη να κυκλοφόρησε στην 

αγορά κάποια αποµίµηση της κολόνιας του, µε ταυτόχρονη λογοκλοπή του σήµατος του, 

δε µας φαίνεται και πολύ σοβαρή, αν και δεν µπορούµε να την αποκλείσουµε. Αν 

πράγµατι η κολόνια Βελισσαρίου διατηρούσε ακόµη το γόητρο της µετά το 1910 – και 

µόνο για µια τέτοιου είδους κολόνια νοείται η αντιγραφή της – τότε λογικά θα 

εξακολουθούσε να βρίσκεται στο πρώτο πλάνο της δηµοσιότητας και ο φακός της 

διαφήµισης να έπεφτε ανελλιπώς πάνω της. Κάτι τέτοιο όµως δε συνέβη· είδαµε ήδη, 

πως στα 1914 η κολόνια του εκτίθεται ταπεινά και επί ίσοις όροις ανάµεσα στην πούδρα 

και τα αρώµατα.460 Μετά δε από αυτήν την ηµεροµηνία, δε γίνεται καµία αναφορά στην 

κολόνια του στις διαφηµίσεις, αν και γνωρίζουµε πως, µέχρι τις αρχές της επόµενης 

δεκαετίας, ο Βελισσάριος διατηρούσε την αρωµατοποιία του. Το «γνησία κολόνια 

Βελισσαρίου» νοµίζουµε πως έχει νόηµα µόνο αν συνδεθεί µε την χύµα κολόνια του, σε 

συνθήκες που η αγορά έχει γεµίσει από πολλές, εφάµιλλες και ανταγωνιστικές αυτής του 

Βελισσαρίου.461 Λειτουργεί δε εν είδει ‘προειδοποίησης’ προς το καταναλωτικό κοινό να 

µην εξαπατάται από φτηνότερες και λιγότερο ποιοτικές κολόνιες, αλλά να επιλέγει 

κάποια που, µέχρι πρότινος τουλάχιστον, έµπαινε στα σπίτια της καλής κοινωνίας.462   

Όλο το βάρος τώρα φαίνεται να πέφτει στο Κοµµωτήριο- Μυροπωλείο του.463 Ο 

προσανατολισµός του προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται ακόµη σαφέστερος, αν 

λάβουµε υπ’ όψη µας την πρόσθεση ενός ακόµη καταστήµατος στο επιχειρηµατικό του 

δυναµικό τα επόµενα χρόνια, το οποίο θα λειτουργήσει ως «Κοµµωτήριο Κυριών» και 

θα εδρεύει στην Πανεπιστηµίου.464  

                                                 
459 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 31.12. 1914 
460 ∆εν είναι σαφές αν η πούδρα και τα αρώµατα είναι δικής του παρασκευής ή απλώς εµπορεύεται 

προϊόντα άλλων παραγωγών. 
461 Την ίδια εποχή και ο Μενούνος διαθέτει την «γνησία κολώνια» του σε ένα κεντρικό 

«εδωδιµοπωλείο» της πρωτεύουσας, (διαφήµιση, εφ. Σκριπ, 7.6.1912). Θεωρούµε πως αυτό επιβεβαιώνει 
το συλλογισµό µας, καθώς µια ποιοτική και ακριβή κολόνια θα έβρισκε σίγουρα τη θέση της µόνο στις 
προθήκες ενός καλού αρωµατοπωλείου. 

462 Παρόλο που επιλέξαµε να µην ασχοληθούµε µε την ανάλυση του οπτικού µέρους των διαφηµίσεων, 
έχουµε συνείδηση πως και το λεκτικό-πληροφοριακό σκέλος του µπορεί να είναι εξίσου δύσκολο να 
χρησιµοποιηθεί ως ιστορικό τεκµήριο και ενδεχοµένως µπορεί να αποβεί επικίνδυνο για εξαγωγή 
ασφαλών συµπερασµάτων, αν δεν συνδυάζεται και µε άλλες πηγές, (Mary Louise Roberts, “Gender, 
consumption and commodity culture”, The American Historical Review 103/3 (1998), σ. 831). ∆υστυχώς, 
η έλλειψη επαρκών τεκµηρίων µας οδηγεί πολλές φορές στην ανάγκη να διατυπώνουµε απλώς εικασίες. 

463 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 8. 4. 1915 
464 Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1918, σ. 102. 



 167 

Αν δούµε όµως και τα στοιχεία που µας προσφέρουν οι Οδηγοί για αυτή την 

κρίσιµη για την εξέλιξη της επιχείρησής του δεκαετία. Στον Πανελλήνιο Οδηγό του 

1912, ο Βελισσάριος εξαφανίζεται από την κατηγορία των κουρέων και προσδιορίζεται 

επαγγελµατικά ως µυροπώλης, κοµµωτής και ιδιοκτήτης εργοστασίου αρωµάτων µαζί µε 

τους Μποτσαράκο, Λιάπη Ν., Μπαχαρία, και Συράκο Χρ.465 Παρατηρούµε ακόµη, πως 

αυτή η ‘αποποµπή’ από την κατηγορία των κουρέων και η αντίστοιχη µετάθεση ή 

παραµονή τους στο χώρο των κοµµωτών, συναντάται και σε άλλα µεγάλα ονόµατα του 

χώρου, όπως τον Ιγγλέση Κ. µε το ‘Κρόνιο’ του, τον Στίνη Α., τον Καργαδούρη, τον 

Λεούση Χ., τον Μουσιού Λ., τον Λίβα και άλλους466. Το ότι δεν έχουµε να κάνουµε µε 

µια αυθαίρετη εκτίµηση των συντακτών του έργου για το ποια ακριβώς επαγγελµατική 

ιδιότητα θα αποδοθεί στους προαναφερόµενους, αποδεικνύεται τόσο από 

µεταγενέστερες διαφηµίσεις του Βελισσαρίου467, όσο και από τον Οδηγό του 1918 του 

Ιγγλέση,468 που επιβεβαιώνουν την τάση της µετάλλαξης των παλιών κουρέων σε 

κοµµµωτές.  

Στον Οδηγό του 1918, βλέπουµε τον Βελισσαρίου να περιλαµβάνεται στην 

κατηγορία «αρωµατικών υδάτων (κολωνίας, βιολέττας-σωσιτρίχου κλπ.) 

κατασκευασταί», µε έδρα στη Σταδίου, να είναι ιδιοκτήτης κοµµωτηρίου πάλι στη 

Σταδίου και να έχει ένα άλλο εµπορικό κατάστηµα στην Πανεπιστηµίου, που, όπως 

είδαµε, είναι καταχωρηµένο στην κατηγορία «Κοµµωτήρια Κυριών».469 Στα 

«Κοµµωτήρια» απαντάται ακόµη το όνοµα κάποιου ή κάποιας Βελισσαρίου Β. στην 

Πανεπιστηµίου. Τέλος, ο Βελισσαρίου Κωνσταντίνος είναι εγγεγραµµένος και στην 

κατηγορία «Μυροποιοί και µυροπωλεία» µε τα γνωστά καταστήµατα της Πανεπιστηµίου 

73 και Σταδίου 67.470 

Στον αντίστοιχο Οδηγό του 1921-2 εντοπίζουµε κάποιες διαφορές από τα όσα 

έχουµε δει στην προ τριετίας έκδοση του: όλες τώρα οι καταγεγραµµένες 

επιχειρηµατικές του δραστηριότητες, (ως «κατασκευαστής αρωµατικών υδάτων», ως 

                                                 
465 Κ. Σταµατίου & Β. Μπουζουράς, ό.π., σ. 73. Στη σ. 104, στη στήλη των κοµµωτηρίων δηλώνεται ο 

Βελισσαρίου Χ. στη γνωστή διεύθυνση της Σταδίου 67. Τέλος, αναφέρεται ξανά στη σ. 123. 
466 Η Μ. Σκαλτσά προσθέτει πως τα «αριστοκρατικότερα» κουρεία που βρίσκονται στην Ερµού, γύρω 

από την πλατεία Συντάγµατος, την Αιόλου κοντά στην Οµόνοια και σ’ όλο το µήκος της Σταδίου τώρα πια 
(µετά το 1900) αποκαλούνται και κοµµωτήρια ή µυροπωλεία, (Μ. Σκαλτσά, ό.π., σ. 483). 

467 Στα 1915 η επιχείρηση του εκθέτεται ως «Κοµµωτήριον και Μυροπωλείον Βελισσαρίου» µε 
ιδιαίτερο τµήµα «κοµµωτικής κυριών», (διαφήµιση, εφ. Εµπρός, 8.4.1915). 

468 Σ’ αυτόν δεν εµφανίζεται στην τάξη των κουρέων κανένας από τους παραπάνω, σε αντίθεση µε τον 
Οδηγό του 1908-9, στον οποίο µόνο ο Ιγγλέσης ήταν απών ως κουρέας, (Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 
1918, σ. 103-105). Βλ. Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1908-9, σ. 901-902. 

469 Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1918, σ. 67 και σ. 102. 
470 Στο ίδιο, σ. 115. 
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«αρώµατα (ειδικά καταστήµατα)», ως «κοµµωτήρια» και, τέλος, ως «κοµµωτήρια 

Κυριών»)471, συγκεντρώνονται στο κατάστηµα του της Πανεπιστηµίου. Συµπεραίνουµε 

λοιπόν, πως αυτό που κατείχε στη Σταδίου έχει πάψει πια να λειτουργεί. ∆ύσκολα, 

νοµίζουµε, θα µπορούσε κάποιος να αποφύγει να µιλήσει για µια σοβαρή συρρίκνωση 

της επιχειρηµατικής του εµβέλειας σε ένα τόσο µικρό χρονικό διάστηµα. 

Οι µεσοπολεµικοί Οδηγοί δεν µπορούν να µας διαφωτίσουν επαρκώς για την τύχη 

της παραγωγικής του µονάδας, για το αν δηλαδή συνέχιζε την παρασκευή της δικής του 

κολόνιας ή και άλλων αρωµατικών παρασκευασµάτων. Μάλιστα, αυτοί του 1928, του 

1930, του 1934-5 και του 1939 δεν εµφανίζουν την επιχείρηση του Βελισσαρίου στα 

«αρωµατοποιεία», αλλά ούτε και στα «αρωµατοπωλεία».472 Ωστόσο, υπάρχει ένας και 

µόνο µεσοπολεµικός Οδηγός σε όσους ανατρέξαµε, που τοποθετεί τον Βελισσαρίου 

στους αρωµατοποιούς της Αθήνας.473 Πάντως, και αν ακόµη εξακολουθούσε η 

λειτουργία της παραγωγικής του µονάδας, θα πρέπει ολοφάνερα πια να βρισκόταν σε 

παρακµή, καθώς δεν έχουµε συναντήσει καµία δική του διαφήµιση για την κολόνια του 

ή για άλλα αρωµατικά του παρασκευάσµατα. Είναι άξιο πάντως αναφοράς πως, στους 

καταλόγους του 1928, ο Βελισσάριος καταχωρείται µε την ιδιότητα του παραγωγού σε 

έναν άλλο καλλωπιστικό κλάδο- αυτόν του «κατασκευαστή περουκών» µε έδρα µάλιστα 

επί της Πανεπιστηµίου.474  

Ανακεφαλαιώνοντας, ο Βελισσάριος αποτέλεσε έναν από τους πιο διακεκριµένους 

κουρείς της Αθήνας. Ίδρυσε το κουρείο του µάλλον προς το τέλος της δεκαετίας του 

1880 και έκτοτε παρέµεινε ένα από τα πιο προβεβληµένα ονόµατα στο χώρο της 

κοµµωτικής, τουλάχιστον µέχρι και το τέλος του µεσοπολέµου. Στην επιτυχηµένη 

διαδροµή του σ’ αυτό το πεδίο, διέτρεξε όλα τα στάδια ενός επαγγελµατία που ήθελε να 

παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στον καλλωπισµό και να είναι σύγχρονος µε το 

πνεύµα, τις διαθέσεις και τα γούστα της εποχής· έτσι, από κουρέας µετεξελίχτηκε σε 

κοµµωτή ανδρών και γυναικών και στο τέλος εµπλούτισε το κοµµωτήριο του µε 

µηχανήµατα και το µετέτρεψε σε Ινστιτούτο Καλλονής,475 µια αισθητικά αναβαθµισµένη 

εκδοχή του παλιού κοµµωτηρίου για τις κυρίες του καλού κόσµου. Η επιχείρηση του 

                                                 
471 Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1921-2, σ. 533 και σ. 576. 
472 Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1928, σ. 765· του ιδίου, Οδηγός της Ελλάδος 1930, σ. 211· του 

ιδίου, Οδηγός της Ελλάδος 1934-35, σ. 169· και του ιδίου, Οδηγός της Ελλάδος 1939, σ. 172. 
473 Ν. Ιγγλέσης, Annuaire de Grece 1932-3, σ. 587.  
474 Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1928, σ. 899. 
475 «Ινστιτούτον Καλλονής Βελισσαρίου. Με την επιστήµονα Elisabeth Görl διπλωµατούχον Βιέννης» 

για την εφαρµογή της περµανάντ στις πελάτισσες του καταστήµατος. «Με µηχανήµατα ή άνευ αυτών. 
Κοµµωτήριον Βελισσαρίου, Πανεπιστηµίου 73», (διαφήµιση, Μπουκέτο, 29.9.1938).  
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παρέµενε πάντα µια οικογενειακή υπόθεση και ο ίδιος διατηρούσε τη διεύθυνση των 

εµπορικών του καταστηµάτων µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 30.   

Ακολουθώντας την πεπατηµένη για κάθε κουρέα ενός κάποιου διαµετρήµατος της 

εποχής του, εγκατέστησε µια βιοτεχνική µονάδα παρασκευής κολόνιας στο ίδιο οίκηµα 

που στεγάζονταν το κουρείο/κοµµωτήριο του. Ωστόσο, το ελπιδοφόρο ξεκίνηµά του και 

το µεσουράνηµά του µέχρι περίπου το 1910, ως παραγωγού αρωµατικών προϊόντων, δεν 

είχαν την ανάλογη συνέχεια. Η κολόνια του, που θα καταφέρει να διεισδύσει και στο 

εξωτερικό, σύµφωνα µε τις ηχηρές διαβεβαιώσεις του στις διαφηµιστικές λεζάντες στον 

τύπο, θα εξαφανιστεί από το προσκήνιο της δηµοσιότητας πριν από το µεσοπόλεµο. Η 

απόπειρά του να την παρουσιάσει ως αριστοκρατική και να την συνδέσει µε τις 

αρωµατικές επιλογές των ανώτερων τάξεων, δεν ευδοκίµησε. Η αποτυχία του αυτή θα 

αποτελέσει ένα µόνο επεισόδιο της συνολικής αποτυχίας της ελληνικής κολόνιας να 

αναγνωριστεί ως προϊόν πολυτελείας που θα συνόδευε τις εκλεπτυσµένες καλλωπιστικές 

φροντίδες της καλής κοινωνίας. Τη θέση αυτή θα καταλάβουν φηµισµένες κολόνιες και 

ακριβά αρώµατα ξένων εταιριών που κατοχύρωσαν αξιόπιστα «εµπορικά σήµατα» (trade 

marks), διεθνώς αναγνωρίσιµα.476 

Θεωρούµε πως οι αιτίες αυτού του φαινοµένου δεν είναι και πολύ δύσκολο να 

ανιχνευτούν. Οι Έλληνες παρασκευαστές κολόνιας δε θα µπορούσαν να 

αντιπαραβληθούν µε τις διεθνούς φήµης γαλλικές αρωµατοποιίες ως προς τον όγκο του 

κεφαλαίου, τις εγκαταστάσεις, την ποιότητα των πρώτων υλών, τα τεχνολογικά µέσα 

που χρησιµοποιούσαν και την πυκνότητα των εµπορικών δικτύων που διακινούσαν τα 

προϊόντα τους. Αυτό όµως που κυρίως χάριζε στις τελευταίες ένα συντριπτικό 

πλεονέκτηµα σε βάρος των δικών µας µικροπαραγωγών στις όποιες απόπειρες απόδοσης 

γοήτρου και κύρους στα εµπορεύµατα τους, ήταν η συσκευασία τους· το στυλ της Αρτ 

Νουβό µε τις αισθησιακές γραµµές και τα διακοσµητικά µοτίβα γυναικών µε µακριά 

µαλλιά και λουλούδια επηρεάζει το σχεδιασµό των φιαλιδίων στο τέλη του 19ου αιώνα, 

µε τέτοιο τρόπο που ο καταναλωτής φαινόταν να υποβάλλεται σε φαντασιώσεις και σε 

συνειρµικές ταυτίσεις µε τις εικόνες µεγαλείου και υπέρµετρου πλούτου. ∆ε θα είναι 

µακριά η στιγµή- µόλις στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 20ου- που τα κοµψά φιαλίδια 

                                                 
476 «…η θρυλούµενη ‘ξενοµανία’ των νεόκοπων αστών και η σχετικά περιορισµένη προοπτική που 

πρόσφεραν οι πελατείες ανώτερων στρωµάτων..» αφαίρεσαν από την ελληνική βιοµηχανία της περιόδου 
αυτής τη δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών καταναλωτικών προϊόντων ή αγαθών πολυτελείας. (Χριστίνα 
Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία», ό.π., σ. 186).  
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του Coty θα αξίζουν περισσότερο από το περιεχόµενο τους!477 Η δυσκολία όµως των 

Ελλήνων παραγωγών να συναγωνιστούν επί ίσοις όροις µε τους φηµισµένους γάλλους 

αρωµατοποιούς, γίνεται ακόµη µεγαλύτερη, αν συνυπολογίσουµε το γεγονός πως οι 

τελευταίοι επιχειρούν µε επιτυχία να συσχετίσουν τα προϊόντα τους µε τη µόδα και τα 

είδη πολυτελείας και, κατ’ αυτό τον τρόπο, να προσποριστούν προς όφελος τους το 

συµβολικό γόητρο που είχε αποκτήσει το Παρίσι ως παγκόσµια πρωτεύουσα της 

µόδας478. 

Έχουµε εκθέσει, ωστόσο, µόνο το ένα µισό της εξήγησης. Το άλλο, λογικά, θα 

πρέπει να βρίσκεται στην αλλαγή του οσφρητικού γούστου των ανώτερων τάξεων, η 

οποία παραπέµπει στη µετάβαση σε νέα καθεστώτα ταξικής και έµφυλης διάκρισης. Αν 

και, οµολογουµένως, οι ενδείξεις µας είναι αµυδρές, θεωρούµε πως έχουµε να κάνουµε 

µε ένα άγνωστο, αλλά πολύ σηµαντικό κεφάλαιο της ελληνικής κοσµητικής, που αξίζει 

να ερευνηθεί στο µέλλον αναλυτικότερα. Εδώ θα παρουσιάσουµε µόνο ένα γενικό 

περίγραµµα µιας υπόθεσης, που θέλει να συνδέσει την παρακµή της ‘ποιοτικής’ 

ελληνικής κολόνιας µε τη διαµόρφωση νοοτροπιών, στάσεων και αξιακών µοντέλων 

στον τρόπο ζωής εκείνων των κοινωνικών οµάδων, οι οποίες θα συντελέσουν 

αποφασιστικά στην καταλυτική τροποποίηση του υφιστάµενου οσφρητικού κώδικα 

κοινωνικής καταξίωσης.  

Λίγο πριν τον Α παγκόσµιο πόλεµο, και πολύ πιο έντονα κατά τη διάρκεια του, 

υπάρχουν σηµάδια µιας «επανάστασης των ηθών» στις αντιλήψεις και στις καθηµερινές 

πρακτικές ενός κοινωνικά ανάµεικτου, σε ταξικό και έµφυλο επίπεδο, κύκλου 

ανθρώπων.479 Σ’ αυτόν τον κύκλο, όπως φαίνεται, συµφύρονται και αλληλεπιδρούν 

‘αριστοκράτες’ αστοί, άνδρες και γυναίκες, ευρείες µάζες αστών και µικροαστών 

ανδρών, καθώς και γυναίκες από κατώτερα κοινωνικά στρώµατα που ταυτίζονται µε το 

χώρο του θεάµατος και του εµπορευµατοποιηµένου έρωτα, όπως ηθοποιοί, χορεύτριες 

και πόρνες. Η δυναµική της κοινωνικής εξέλιξης θα ωθήσει προς την οριστική 

µορφοποίηση ενός νέου πολιτισµικού σχηµατισµού, κεντρικά σηµεία του οποίου θα 

είναι η άρση των παλιών απαγορεύσεων και των παραδοσιακών ηθικών φραγµών για την 

εµφάνιση και την πρέπουσα παρουσίαση του (θηλυκού) σώµατος. Οι στερεότυπες 

                                                 
477 Geoffrey Jones, Beauty Imagined, ό.π., σ. 27 και σ. 32. 
478 Στο ίδιο, σ. 26. 
479 Όσα θα εκτεθούν σ’ αυτή την παράγραφο για την «επανάσταση των ηθών» κατά τη δεύτερη 

δεκαετία του 20ου αιώνα, σε συνδυασµό µε τις κοινωνικές ανακατατάξεις που προκάλεσε ο πόλεµος, 
βασίζονται στο: Θόδωρος Χατζηπανταζής, «Εισαγωγή στην Αθηναϊκή επιθεώρηση», στο Θόδωρος 
Χατζηπανταζής, Λίλη Μάρακα (επιµ.), Η Αθηναϊκή επιθεώρηση, τ. Α1, Ερµής, Αθήνα 1977, σ. 123- 128 
(Ερωτισµός). 
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αναπαραστάσεις για τους έµφυλους προσδιορισµούς του δηµόσιου και του ιδιωτικού 

χώρου χάνουν τη συνεκτικότητα και τη δύναµη επιβολής τους στις συνειδήσεις και, αντί 

αυτών, προβάλλει µία αίσθηση απελευθέρωσης από τις ρυθµιστικές για τις έµφυλες 

σχέσεις διευθετήσεις, µια ατµόσφαιρα αισθησιασµού και ερωτικοποίησης του σώµατος. 

Ερεθιστικά αστεία, τολµηρά υπονοούµενα και αποκαλυπτικές πόζες στο θέατρο 

συνδυάζονται µε τη µόδα που σεξουαλικοποιεί το γυναικείο σώµα και εκθέτει σε 

δηµόσια θέα γυµνές τις επιφάνειες του.  

Η άλλοτε εκδιωγµένη στο περιθώριο κοινωνία των demi-monde, µε την επιλήψιµη 

σεξουαλική συµπεριφορά και την ελευθεριότητα των ηθών της, θα συναντηθεί µε τον 

ευυπόληπτο κόσµο της περίοπτης κατανάλωσης, της λατρείας της µόδας και της 

διάθεσης υπέρβασης των αναχρονιστικών ηθικών ταµπού των ανώτερων αστικών 

στρωµάτων.480 Καθώς θολώνουν οι παλιές έµφυλες και ταξικές οροθετήσεις των 

υποκειµένων, δηµιουργείται µία σύγχυση για την ταυτότητα των γυναικών που 

διαπερνούν µε µεγαλύτερη άνεση τα διάτρητα πια σύνορα που χωρίζουν το ηθικό και 

αξιοσέβαστο, από το σχεδόν νοµιµοποιηµένο και απλώς ανεκτό, ή από το εντελώς 

ανάρµοστο και καθολικά απορριπτέο.481  

Η «υποκουλτούρα αισθησιακότητας»,482 που χαρακτηρίζει αυτούς τους χώρους, 

συνταιριάζεται αρµονικά «µε τις αναθυµιάσεις των φτηνών αρωµάτων» των 

καλλιτέχνιδων των µουσικών σκηνών.483 Το άρωµα αποτελεί συστατικό στοιχείο της 

καινούριας αυτής εκδοχής της θηλυκής ταυτότητας, διακριτικό γνώρισµα του 

απελευθερωµένου ερωτισµού και της θριαµβεύουσας ‘αισθησιακής’ σωµατικής 

παρουσίας της. Αρώµατα φτηνά ή ακριβά, µε έντονη, διαπεραστική οσµή αφήνουν πίσω 

τους τα ‘αδιάκριτα’ ίχνη του περάσµατος µιας µοντέρνας θηλυκής παρουσίας· αυτή θα 
                                                 
480 Στην κριτική της για το βιβλίο της L. Banner, “American beauty”, η S. Stage τονίζει πως οι 

αλλαγές στη µόδα προκύπτουν από τα «άκρα του κοινωνικού φάσµατος». Αυτά έχουν µια πιο ‘απόµακρη’ 
προσέγγιση των ηθικών αρχών απ’ ότι οι µεσαίες τάξεις, (Sarah Stage, “Seeing through American beauty”, 
American Quarterly, 36/2 (1984), σ. 299. 
   481 Μεγάλη ανησυχία γεννά το γεγονός πως πόρνες ή καλλιτέχνιδες του καφέ σαντάν µεταπηδούν στο 
θέατρο, (Θόδωρος Χατζηπανταζής, «Εισαγωγή στην Αθηναϊκή επιθεώρηση», ό.π., σ. 125). Η ανησυχία 
αυτή µετασχηµατίζεται σε έντονο φόβο στα 1918, όταν κατόπιν διαταγής του αστυνοµικού διευθυντή 
Αθηνών, επιχειρείται να υποβληθούν όλες οι γυναίκες ηθοποιοί του θεάτρου σε υγειονοµική εξέταση, 
όπως συνέβαινε µε τις πόρνες, (στο ίδιο, σ. 126-127). ∆εν είναι απίθανο ακόµη, αυτός ο φόβος να 
αφορούσε την αδυναµία να διακρίνεις τη γυναίκα των ελαφριών ηθών από αυτή της καλής κοινωνίας. Ένα 
δηµοσίευµα του πρώιµου µεσοπολέµου απηχεί αυτό το πνεύµα: ο αρθρογράφος βλέπει ένα συγχρωτισµό 
«της παλαιάς και νέας αριστοκρατίας» στα κέντρα διασκέδασης της Αθήνας. Στο «Καπρίς», πιο 
συγκεκριµένα, βρίσκονται µαζί «ο καλός κόσµος κι ο ηµίκοσµος η κυρία του σαλονιού και η καλλιτέχνις 
της ελευθέρας ζωής», (∆ιαβατικός, «Αντίλαλοι από τον κόσµον. Πώς διασκεδάζει η πρωτεύουσα», εφ. 
Ελεύθερον Βήµα, 8.2.1922). 

482 Ο όρος ανήκει στην L. Banner και αναφέρεται στην ατµόσφαιρα που ανέδιδαν τα θέατρα και τα 
µιούζικ χολ στην Αµερική στη δεκαετία του 1890, (Sarah Stage, ό.π., σ. 298). 

483 Θόδωρος Χατζηπανταζής, «Εισαγωγή στην Αθηναϊκή επιθεώρηση», ό.π., σ. 126. 
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αποτελέσει την πιο ακραία και µεταιχµιακή φιγούρα που σχηµάτισαν εκείνη την εποχή 

από κοινού η µόδα, τα ‘έγχρωµα’ καλλυντικά και ο καλλωπισµός. Τα δυνατά αρώµατα 

θα είναι το οσφρητικό αντίστοιχο της οπτικής µεταµόρφωσης του προσώπου της, που θα 

αναλάβουν να φέρουν σε πέρας τα καλλυντικά και της µορφοποίησης της λεπτής και 

αέρινης σιλουέτας της, που έχει ήδη παραδοθεί στα χέρια της µόδας και του 

καλλωπισµού.484 Οι λεπτές µυρωδιές των λουλουδιών που ανέδιδαν τα παλιά 

‘διακριτικά’ αρώµατα, οι κολόνιες και οι ‘βιολέτες’, φαίνεται να ανήκουν πια στο 

παρελθόν· και µόνο οι πιο συντηρητικές και ώριµες κυρίες της καλής κοινωνίας θα 

συνεχίσουν να τα χρησιµοποιούν µε τον ‘παραδοσιακά’ καλαίσθητο τρόπο που έµαθαν 

στην πρώτη τους νεότητα. 

Στο τέλος αυτής της ταραγµένης δεκαετίας, δεν υπήρχε κανένα περιθώριο να 

αµφιβάλλει κανείς για το ποιες ήταν οι κυρίαρχες αρωµατικές τάσεις της εποχής, αλλά 

ούτε και να απορεί για το τι κρύβονταν πίσω από τις συγκεκριµένες κοσµητικές επιλογές 

του κύκλου των εστέτ κυριών: «Τι αρωµατοµανία κατέλαβε τας Αθηναίας και τι βαρειές 

µυρωδιές! Άλλοτε και εδώ, όπως και στην Ευρώπη, αι καθώς πρέπει κυρίαι απέφευγον 

αυτήν την θορυβώδη προειδοποίησιν της διελεύσεώς των δια µεθυστικών αρωµάτων. 

Τώρα εις την κοµψοτέραν και πλέον εκλεκτήν κοσµικήν συνάθροισιν πρέπει να είναι 

κανείς εφωδιασµένος µε ασπιρίνη δια να προλάβη βέβαιον πονοκέφαλον. Φαίνεται ότι 

είνε αιτία η ακρίβεια που επικρατεί τώρα εις τα αρώµατα. Όσον πλέον ακριβά τόσον 

δυνατώτερα, και έτσι κατετάχθησαν εις την χορείαν της πολυτελείας. Αι κατέχουσαι αυτά 

πρέπει να τα επιδεικνύουν και να καµαρώνουν!».485   

 

 

Άλλοι κουρείς και µυροπώλες παραγωγοί κολόνιας 

Οξύς φαίνεται να είναι ο ανταγωνισµός την πρώτη δεκαπενταετία του 20ου 

ανάµεσα στους παρασκευαστές κολόνιας για να προβάλλουν είτε τις ποιοτικές 

                                                 
484 Μια επεξεργασµένη από την κυρίαρχη ιδεολογία µορφή αυτής της θηλυκής φιγούρας θα αποτελέσει 

την απονευρωµένη από τις απειλητικές σεξουαλικές συνδηλώσεις της και πιο ήπια καλλωπισµένη εκδοχή 
της κοσµικής Νέας Γυναίκας του µεσοπολέµου.  

485 «Στήλη δια τας κυρίας. Κοσµικά», εφ. Έθνος, 7.8.1919 [τα πλάγια γράµµατα είναι δικά µας]. Η 
τάση αυτή προς τις δυνατές µυρωδιές και τα ακριβά αρώµατα φαίνεται διαπερνά και κατώτερα ταξικά 
στρώµατα, που προσπαθούν να ανταποκριθούν σ’ αυτή, πάντα µέσα στα όρια των οικονοµικών τους 
δυνατοτήτων και των ιδιαίτερων καταναλωτικών συνηθειών τους. Είναι χαρακτηριστικό ένα δηµοσίευµα 
γυναικείου περιοδικού που απευθύνεται σε όσες δεν έχουν την ευχέρεια της αγοράς ακριβών καλλυντικών. 
Τις συµβουλεύει να φτιάχνουν µόνες τους τις κολόνιες που χρησιµοποιούν, καθώς η καλή κολόνια «που 
είναι απαραίτητη σε κάθε τουαλέτα» είναι πολύ ακριβή, το άρωµα δε των «φτηνών» εξατµίζεται αµέσως, 
(«∆ελτίον Καλλονής. Πώς να κατασκευάζεται µόναι σας τα καλλυντικά σας», Εύα, 17.11.1923, σ. 11)  
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προδιαγραφές της, στοχεύοντας σε µια ανώτερης εισοδηµατικής τάξης πελατεία, είτε την 

δελεαστική τιµή της σε σχέση µε τις άλλες που κυκλοφορούν στο εµπόριο, καθώς 

απευθύνονται σε ένα ευρείας λαϊκής κατανάλωσης κοινό. Οι τιµές τους άλλωστε 

ποικίλουν σηµαντικά και διαµορφώνονται σε σχέση µε την ποιότητα τους, το όνοµα του 

παρασκευαστή τους, τις αρωµατικές πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται, αλλά και από 

τη χονδρική ή την λιανική τους πώληση. Κυµάνθηκαν δε από τις 1,5 δρχ την οκά, που 

ήταν και η φτηνότερη κατηγορία κολόνιας που διέθετε ο Α. Σακαλής το 1914, µέχρι τις 

16 δρχ την οκά που πουλούσε την «εξαιρετικής ποιότητας» κολόνια του ο Ν. 

Ηλιόπουλος την ίδια χρονιά486. 

Οι ποιοτικές διαβαθµίσεις στο προϊόν του ίδιου παραγωγού είναι συχνά τόσο 

µεγάλες, ώστε και η κλιµάκωση των τιµών να εκπλήσσει µε τη µεγάλη απόκλιση που 

παρατηρείται ανάµεσα στα δύο άκρα αυτής της κλίµακας. Για παράδειγµα, ο Σακαλής 

που καθορίζει στις 1,5 δρχ την φτηνότερη κολόνια του, καταλήγει στις 8 δρχ για τη 

θεωρούµενη ως καλύτερη. Ο Ηλιόπουλος πάλι, εκτός από την εξαιρετικής ποιότητας 

κολόνια του µε την πολύ τσιµπηµένη τιµή, προσφέρει άλλες 4 κατηγορίες κολόνιας που 

τις διακρίνει µε βάση την ποιότητα τους: αυτήν της «πρώτης», της «δεύτερης», της 

«τρίτης» και την «τέταρτης», όπως τις ονοµάζει. Οι τιµές δε αυτών κυµαίνονται από 10 

δρχ για την πρώτη κατηγορία, µέχρι 4 δρχ για την τελευταία. Εκτός όµως από αυτές τις 

κολόνιες, οι οποίες προφανώς θεωρούνται κατάλληλες για «τουαλέτα», ο ίδιος 

παραγωγός διαθέτει και κάποιες αρκετά φτηνότερές τους, µιας και τις χαρακτηρίζει ως 

κολόνιες για καθηµερινές ανάγκες ή για περισσότερο ‘ευτελείς’ χρήσεις: «∆ια λουτρά 

3,20 δρχ (η οκά). Κοινή: 2,50 δρχ». Τέλος, η «βιολέτα» του τιµάται 8 δρχ. 

Έχει ενδιαφέρον να κάνουµε ένα µικρό άλµα στο χρόνο προς τα πίσω για να δούµε 

µέσα από δύο διαφηµιστικές καταχωρήσεις στο «Σκριπ», πώς ήταν διαµορφωµένες οι  

τιµές δέκα χρόνια νωρίτερα και πόσες κατηγορίες κολόνιας υπήρχαν µε βάση την 

ποιότητα και τη χρήση που της γίνονταν. Στα 1904, ο Ηλιόπουλος διαφηµίζει µόνο ένα 

τύπο κολόνιας, η οποία εκθειαζόταν ως «αρίστη δι’ εντριβάς» και κόστιζε 4 δρχ.487 

Μερικούς µήνες αργότερα, εξακολουθεί να εκθέτει την «αρίστη δι’ εντριβάς» κολόνια 

του στην ίδια τιµή, αλλά τώρα προσθέτει και τη «βιολέτα», άνευ όµως τιµής· διευκρινίζει 

ωστόσο πως πρόκειται για «βιολέτα πραγµατική». Με µία πολύ γενναία έκπτωση 

µάλιστα που προσφέρει σε όσους αγοράζουν περισσότερες από πέντε οκάδες κολόνιας, η 

                                                 
486 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 18.4.1914. 
487 ∆ιαφήµιση, εφ. Σκριπ, 21.8.1904. 
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τιµή της πέφτει στις 2,50 δρχ η οκά, πράγµα που σηµαίνει πως αγγίζει τα χαµηλότερα 

όρια τιµών απ’ όσα συναντήσαµε σ’ αυτή τη δεκαπενταετία.488 Βλέπουµε λοιπόν πως ο 

κουρέας στη αρχή, µετέπειτα κοµµωτής, µυροπώλης και αρωµατοποιός Ηλιόπουλος 

Ν.,489 από τις κατώτερου τύπου φτηνές για τα δεδοµένα των ονοµαστών κατασκευαστών 

και ‘λαϊκές’ κολόνιες των πρώτων χρόνων του 20ου αιώνα, µεταπηδάει σε µια ευρύτερη 

γκάµα τύπων κολόνιας για κάθε δυνατή χρήση. Επιχειρεί να παρασκευάσει κολόνια 

τέτοια, που να ανταποκρίνεται στο οσφρητικό γούστο των ανώτερων τάξεων, χωρίς, 

ωστόσο, να εγκαταλείπει την προφανώς κερδοφόρα και υπολογίσιµη αγορά των 

κατώτερων. Παρατηρούµε πως το δικό του άνοιγµα της βεντάλιας στην παρασκευή και 

την εµπορία αρωµατικών προϊόντων, µοιάζει µε αυτό που επιχείρησε ο Βελισσάριος, µε 

τη διαφορά πως εκδηλώνεται µε τελείως αντίθετη φορά: ενώ ο Βελισσάριος από τα 

υψηλά, στόχευε στα κάτω διαζώµατα, ο Ηλιόπουλος αποτολµά να κάνει το αντίθετο. Ο 

σκληρός ανταγωνισµός του χώρου, ο πολλαπλασιασµός των καλλυντικών ειδών, αλλά 

και η περαιτέρω διαφοροποίηση και εξειδίκευση του γούστου του κοινού τον ωθούν σε 

αυτή την επιχειρηµατική στρατηγική.  

Στις µάλλον φτηνές κολόνιες ενός τύπου είναι δυνατό να συµπεριληφθεί η 

«κολώνια χρυσανθέµων» του Στρατή Κ.,490 και η «κολόνια Καργαδούρη»491· αµφότερες 

αυτές στοιχίζουν 4 δρχ η οκά. Ο Καργαδούρης είναι άλλη µια τυπική περίπτωση 

κουρέα/κοµµωτή µε κατάστηµα στο κέντρο των Αθηνών (Οφθαλµιατρείου/ Εδουάρδου 

Λω), ο οποίος ενεπλάκη µε την παραγωγή «αρωµατικών υδάτων», χωρίς ωστόσο να 

διαπρέψει στον τοµέα αυτόν.492 Αντίθετα, στους πρωτοκλασάτους, πολλαπλά 

προβαλλόµενους και µε µεγάλη συµβολή στη διαµόρφωση της ελληνικής εκδοχής της 

                                                 
488 ∆ιαφήµιση, εφ. Σκριπ, 30.4.1905. 
489 Τα στοιχεία που µας δίνουν οι επαγγελµατικοί οδηγοί για την περίπτωση του δεν συµφωνούν 

µεταξύ τους. Για τον Ιγγλέση, στα 1908-9 ο Ηλιόπουλος επαγγέλλεται τον κουρέα και τον µυροπώλη 
(Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός του 1908-9, σ .901 και σ. 908). Ο Οδηγός του 1918 τον τοποθετεί στο χώρο 
των κατασκευαστών αρωµατικών υδάτων και στα κοµµωτήρια (Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός του 1918, σ. 26 και σ. 
102). Οι Κ. Σταµατίου, Β. Μπουζουράς, Πανελλήνιος Οδηγός 1912, ό.π., σ. 104-105 και σ. 123-124,  δεν 
τον συγκαταλέγουν ούτε στα κοµµωτήρια, ούτε και στους µυροπώλες. Αναφέρεται βέβαια στους κουρείς, 
αλλά σαν Ηλιόπουλος Κ. και όχι Ν. όπως θα ήταν το σωστό, (στο ίδιο, σ. 105). 

490 «Νέα Κολώνια χρυσανθέµων στο κοµµωτήριο του Κ. Στρατή, Προαστείου 2, 4 δρχ. η οκά. 
Έκπτωση στους αγοράζοντες χονδρικώς», (διαφήµιση, εφ. Σκριπ, 28.11.1909). Ο Στρατής είναι κουρέας 
στην Προαστείου 2, (Κ. Σταµατίου & Β. Μπούζουρα, Πανελλήνιος Οδηγός 1912, ό.π., σ. 107). ∆εν 
τοποθετείται όµως στην κατηγορία των µυροπωλών στον Οδηγό Ιγγλέση του 1908-9, ούτε στους 
κατασκευαστές αρωµατικών υδάτων του Οδηγού του 1918 - πράγµα που σηµαίνει ίσως πως δεν 
παρασκεύαζε κολόνια ο ίδιος. 

491 ∆ιαφήµιση, Ι. Α. Βρεττός, Ηµερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν του έτους 1914, Αθήνα 1913, σ. 367.  
492 Στον Πανελλήνιο Οδηγό του 1912 εµφανίζεται σαν κοµµωτής και µυροπώλης, όχι όµως µε 

«εργοστάσιο αρωµάτων, (Κ. Σταµατίου & Β. Μπουζουράς, Πανελλήνιος Οδηγός 1912, ό.π., σ. 104-5, σ. 
123-4 και σ. 73. Αλλά στον Οδηγό του 1918 φιλοξενείται στη στήλη των κατασκευαστών αρωµατικών 
υδάτων, όπως και των κοµµωτηρίων, (Νικόλαος. Ιγγλέσης, Οδηγός του 1918, σ. 26 και σ. 102). 
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παραγωγής της οµορφιάς ανήκουν οι άλλοι τρεις κατασκευαστές κολόνιας που θα µας 

απασχολήσουν εδώ: ο Μποτσαράκος, ο Μπαχαρίας και ο Συρράκος. 

Ήδη πολύ πρώιµα, στα 1903, βλέπει το φως της δηµοσιότητας µια απέριττη στο 

πληροφοριακό της σκέλος διαφήµιση κολόνιας: «Η αποκλείσασα τους ευρωπαϊκούς 

οίκους κολώνια Συράκου δρχ 10. Σε όλα τα µυροπωλεία και κοµµωτήρια Αθηνών και 

Πειραιώς και σε όλες τις πόλεις Ελλάδος και Ανατολής».493 Με ύφος γεµάτο 

αυτοπεποίθηση, αν όχι έπαρση, µας θυµίζει έντονα τις διαφηµίσεις του ‘οµότεχνού’ του 

Βελισσαρίου, τόσο εξαιτίας της πολύ ακριβής κολόνιας που διαθέτει, όσο και για την 

απόπειρα του να συγκρίνει το προϊόν του µε τις φηµισµένες ευρωπαϊκές κολόνιες. Κοινή 

είναι ακόµη η καυχησιολογία τους, πως τα παρασκευάσµατα τους βρίσκονται σε όλες τις 

αγορές της Ελλάδας και της «Ανατολής». Παρατηρούµε επίσης ότι και ο Συράκος, όπως 

ο Βελισσάριος, δεν διαφηµίζει διακριτές ως προς την ποιότητα τους κατηγορίες 

κολόνιας. Κάτι που το κάνουν ωστόσο οι Μπαχαρίας και Μποτσαράκος. Ο τελευταίος 

κοστολογεί την κολόνια για «τουαλέτα» 4 δρχ, ενώ την «εκλεκτή» του την πουλά στη 

λιανική µε 6 δρχ την οκά. Την «Βέρα Βιολέττα» του, που θεωρείται κατάλληλη για την 

‘τουαλέτα’ και τον αρωµατισµό των µαντιλιών, την διαθέτει προς 8 δρχ την οκά- τόσο 

‘χύµα’, όσο και σε φιαλίδια.494 Επισηµαίνουµε τις πολύ υποφερτές τιµές του 

Μποτσαράκου, όπως και το ότι δε διαφηµίζει κολόνια για άλλες χρήσεις (για λουτρό, για 

τον κουρέα, για εντριβές). Παρατηρούµε ακόµη πως η Βιολέτα του είναι ακριβότερη της 

πιο ποιοτικής κολόνιας του.  

Ο Στ. Μπαχαρίας αποτελεί µια κάπως ιδιόµορφη περίπτωση. Καταρχήν υπήρξε ο 

µοναδικός από τον κύκλο των όσων πρωτοστάτησαν στην υπόθεση της ανάπτυξης του 

εµπορευµατοποιηµένου καλλωπισµού και (των όσων) ενεπλάκησαν ενεργά στην 

παραγωγή αρωµατικών και καλλυντικών ειδών στις αρχές του αιώνα, που ήταν 

αποκλειστικά ‘µυροπώλης’, χωρίς να έχει καµία σχέση µε τις κοµµώσεις ανδρών και 

γυναικών.495 Στη µοναδικότητα του αυτή, θα πρέπει να προστεθεί και µία ακόµη, κατά 

πολύ σηµαντικότερη, της πρώτης: από όλα τα πρόσωπα της προδροµικής αυτής γενιάς 

των κατεξοχήν επαγγελµατιών της κοσµητικής, θα είναι και πάλι ο µοναδικός που, όχι 

µόνο δε θα επισκιαστεί ή απλώς επιβιώσει στο µεσοπόλεµο, αλλά θα καταλάβει και µία 

                                                 
493 ∆ιαφήµιση, εφ. Σκριπ, 5.8.1903. 
494 ∆ιαφήµιση, Κων. Σκόκος, Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1906, Αθήνα 1906, σ. 449. 

495 Εννοείται, πως δεν αναφερόµαστε στους φαρµακοποιούς ή άλλου είδους επιχειρηµατίες, αλλά µόνο σε 
όσους διατηρούν την ιδιότητα του µυροπώλη και συντηρούν είτε ανεξάρτητα µυροπωλεία είτε 
ενσωµατωµένα στα κουρεία/κοµµωτήρια τους· δηλαδή, κάνουµε λόγο για όλους ανεξαίρετα τους 
εξέχοντες κουρείς και κοµµωτές της πρωτεύουσας αυτής της εποχής.  
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τιµητική θέση ανάµεσα στους πιο διαπρεπείς εκπροσώπους αυτού του ‘δεύτερου 

κύµατος’ της παραγωγής του καλλωπισµού στη χώρα µας.496 Θα το πετύχει αυτό µε την 

ίδρυση ενός εργοστασίου καλλυντικών ειδών στα Πατήσια,497 ξεκόβοντας έτσι οριστικά 

από τα περιοριστικά πλαίσια των παλιών βιοτεχνικών εργαστηρίων, που χαρακτήριζαν 

τη γενιά της πρώτης περιόδου. Εργαστήρια που, ας το επαναλάβουµε, λειτουργούσαν 

µέσα στο ίδιο οίκηµα µε αυτό που στέγαζε το εµπορικό τους κατάστηµα.  

Ο Στ. Μπαχαρίας θα συνεργαστεί ως παραγωγός µε τον αδελφό του Μήτσο, 

(«Αφοί Μπαχαρία»)498, ο οποίος θα εµφανιστεί ως ιδιοκτήτης αρωµατοπωλείου στην 

Κοραή και ως αντιπρόσωπος για τη χώρα µας της αµερικανικής εταιρείας καλλυντικών 

“Elisabeth Arden”.499 Εισάγει και διαθέτει στο κατάστηµά του στη Σταδίου ακριβά και 

επώνυµα καλλυντικά, όπως αρώµατα (Houbigant, Piver), βαφές τριχών και σκευάσµατα 

για τα µαλλιά (Marix, Petrole Hahn), πούδρες, σαπούνια, είδη καλλωπισµού (κτένες, 

βέλλα κλπ), την γνωστή κολώνια Atkinson και τέλος, τη δική του κολόνια («κολόνια 

Μπαχαρία» την οποία παράγει σε τέσσερις διαφορετικές διαβαθµίσεις ποιότητας και τη 

διαθέτει στην τιµή των 4, 5, 6 και 10 δρχ αντίστοιχα.500 Εκτός από την κολόνια της 

τελευταίας κατηγορίας, που ξεφεύγει αρκετά στην τιµή, οι άλλες τρεις είναι µάλλον 

πρόσφορες για τα χαµηλότερα και τα µεσαία κοινωνικά στρώµατα. Άλλωστε, στη 

διαφήµιση του τονίζει πως η κολόνια του είναι απαραίτητη «δια κάθε πτωχόν και 

πλούσιον σπίτι».501 

Ο Συράκος καταγράφεται ήδη από το 1904 ως ένας από τους 9 µυροπώλες των 

Αθηνών502, µαζί µε τους Αντωνάδο ∆, Γκίκα – Ραγούζη, Κυριακού, Αφών Λιάπη, τον 

Λεούση, τον Μυτιληναίο, τον Σουβλή και τον Στίνη503. Λογικά θα πρέπει αυτοί οι 

µυροπώλες να είχαν όλοι εγκαταστήσει τα δικά τους παρασκευαστήρια και να είχαν 

διοχετεύσει στην αγορά τα αρωµατικά προϊόντα που παρήγαγαν σε χονδρική ή λιανική 

µορφή. Στα 1908-9 ο Συράκος καταχωρείται ως κουρέας και µυροπώλης· το κατάστηµα 

                                                 
496 Ο Γεωργαντάς επίσης ξέφυγε από τη µετριότητα κατά το µεσοπόλεµο, αλλά δεν συγκαταλεγόταν 

στα πρώτα ονόµατα του χώρου. Και πάλι δεν παίρνουµε υπ’ όψη µας τους φαρµακοποιούς, όπως τον 
Μαρινόπουλο, τον Λήτο και τον ∆αµβέργη, που, αν και εµφανίζονται στο προσκήνιο πριν τον πρώτο 
παγκόσµιο πόλεµο, θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοσµητικής στο µεσοπόλεµο. 

497 Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1930, σ. 211  
498 Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1928, σ. 765 
499 ∆ιαφήµιση, Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδας 1934&35, σ. 169. 
500 ∆ιαφήµιση, Ηµερολόγιον της Φιλοκάλου Πηνελόπης, Αθήνα 1909, σ. 56. 
501 Στο ίδιο, σ. 56. 
502 Η καταγραφή του γίνεται µε την ονοµασία «Συρράκου Α, Οφθαλµιατρείου 16». Θα πρέπει λογικά 

να παραπέµπει στην Συρράκου Αικατερίνη, που τη συναντάµε και σε άλλες αναφορές και η οποία µάλλον 
θα ήταν γυναίκα του, (Κουσουλίνος Σπυρίδων, Οδηγός της Ελλάδος 1904, τ. 3, Αθήνα 1904, σ. 51). 

503 Στο ίδιο, σ. 51. 
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του βρισκόταν στην Οφθαλµιατρείου.504 Αν και από αυτούς τους δύο Οδηγούς δεν 

προκύπτει καµία φανερή εµπλοκή του µε τις παραγωγικές δραστηριότητες του 

καλλωπισµού, κλίνουµε προς την υπόθεση πως αυτή η απουσία είναι µόνο φαινοµενική, 

όπως µπορούν να πιστοποιήσουν ακράδαντα κάποιες διαφηµίσεις που την 

επιβεβαιώνουν.505 Για πρώτη φορά εµφανίζεται ο Συράκος µε την ιδιότητα του 

παραγωγού στα 1912 και αυτό επαναλαµβάνεται τόσο στα 1918, όσο και στα 1921-2.506 

Έκτοτε και για όλο το µεσοπόλεµο, οι επαγγελµατικές αναφορές στο όνοµα του, είτε 

περιορίζονται στο χώρο της εµπορίας καλλυντικών και αρωµατικών ειδών ή του 

κοµµωτή, είτε απουσιάζουν εντελώς507. 

Για να κλείσουµε αυτή την ενότητα, ας κάνουµε µια προσπάθεια να εντοπίσουµε 

τη θέση, το µέγεθος και τη δυναµική των επιχειρήσεων αυτών στο χώρο του 

καλλωπισµού, καθώς και την εξέλιξη τους στο χρόνο µε βάση τους γνωστούς 

επαγγελµατικούς Οδηγούς που χρησιµοποιήσαµε µέχρι τώρα. Οι Μποτσαράκος και 

Μπαχαρίας αποτέλεσαν δύο από τους κύριους πρωταγωνιστές στην υπόθεση της 

παρασκευής και εµπορίας καλλυντικών προϊόντων στις αρχές του 20ου αιώνα. Οι 

επιχειρήσεις τους βρίσκονται πάντα σε όλους τους καταλόγους, µε όποια κριτήρια και αν 

συντάσσονται αυτοί. Η διαφηµιστική προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών που 

παρέχουν είναι έντονη και έχει διάρκεια στο χρόνο. Αυτό µάλιστα που διαφοροποιεί τον 

Μπαχαρία περισσότερο, και τον Μποτσαράκο σε αρκετά µικρότερο βαθµό, από τους 

Συράκο, Βελισσαρίου, Καργαδούρη, αλλά και τους Ηλιόπουλο και Ιγγλέση του Κρόνιου, 

είναι πως οι πρώτοι κατόρθωσαν να επιβιώσουν σαν µεγάλοι παραγωγοί και στο σκληρά 

ανταγωνιστικό περιβάλλον του µεσοπολέµου, ενώ οι δεύτεροι εξάντλησαν τη δυναµική 

τους σαν παρασκευαστές αρωµατικών προϊόντων, δεν ανανεώθηκαν σύµφωνα µε τους 

                                                 
504 Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1908-9, σ. 902 και σ. 908. 
505«Συρράκου: η πλέον γνωστή και αρωµατική κολώνια», (∆ιαφήµιση, Κωνσταντίνος Σκόκος, Εθνικόν 

Ηµερολόγιον του έτους 1904). 
506 Κ. Σταµατίου & Β. Μπουζουράς, Πανελλήνιος Οδηγός 1912, ό.π., σ. 73: στη στήλη «εργοστάσια 

αρωµάτων» δηλώνεται ο/η «Συράκου Χρ, Οφθαλµιατρείου 16». Ο Συράκος Ε. συγκαταλέγεται στους 
κατασκευαστές αρωµατικών υδάτων και διατηρεί αυτή τη θέση και στα 1921-2 ανάµεσα σε άλλους 21 
παρασκευαστές, Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1921-2, σ. 533 και Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της 
Ελλάδος 1918, σ. 26. 

507 Το 1928 ο Συρράκος Στ. είναι εγγεγραµµένος µόνο ως αρωµατοπώλης και όχι ως αρωµατοποιός, 
ούτε ως αντιπρόσωπος καλλυντικών και ειδών καλλωπισµού, ( Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1928, σ. 
765 και σ. 837). Στα 1930 το όνοµα του εξαφανίζεται και από τη λίστα των αρωµατοπωλών, ενώ ως 
«Συρράκος κ Σία, Εδουάρδου Λω 10» εµφανίζεται στα «κοµµωτήρια (ανδρ.-γυν)», (Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός 
της Ελλάδος 1930, σ. 211 και σ. 263). Στα δε 1934-5 δεν καταχωρείται ούτε στους αρωµατοποιούς, στους 
αρωµατοπώλες, στους βιοµήχανους ή στους αντιπρόσωπους καλλυντικών, ούτε στους µυροπώλες και 
τέλος, ούτε και στους κοµµωτές ανδρών και γυναικών, (Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1934-5, σ. 169, 
218, 243 και 227). Είναι δε µάλλον αυτονόητο πως και στα 1939 ο Συρράκος είναι εξαφανισµένος από τις 
σχετικές λίστες, (Ν. Ιγγλέση, Οδηγός της Ελλάδος 1939, σ. 172, σ. 268 και σ. 289-291).   
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µεταβαλλόµενους όρους της επιχειρηµατικής δράσης αυτής της περιόδου, ξεπεράστηκαν 

από τις εξελίξεις και παραγκωνίστηκαν από τους νεοεισερχόµενους στο παραγωγικό 

πεδίο. Σε γενικές γραµµές όλοι αυτοί προσπάθησαν να συντηρήσουν την αίγλη των 

παλιών καιρών και τη φήµη των εµπορικών τους καταστηµάτων, ως 

κουρείων/κοµµωτηρίων και µυροπωλείων.   

 

 

Μια αποτίµηση για την ελληνική κολόνια 

Στις «συνθήκες θερµοκηπίου»508 που αναπτύχθηκε η ελληνική βιοµηχανία 

ανάµεσα στα 1890 και 1914, λόγω κυρίως της υποτίµησης της δραχµής και των υψηλών 

δασµών των εισαγόµενων προϊόντων, οφείλεται και η δηµιουργία µια πρώτης 

παραγωγικής υποδοµής για την παρασκευή κολόνιας και άλλων αρωµατικών ειδών. Οι 

µεγάλοι κουρείς, κοµµωτές και µυροπώλες της Αθήνας πρωταγωνίστησαν σε αυτή την 

εξέλιξη· εγκατέστησαν µικρά ή µεσαίου µεγέθους εργαστήρια µε υποτυπώδες, απ’ ότι 

φαίνεται, τεχνολογικό εξοπλισµό (αποστακτήρια) στον ίδιο χώρο που λειτουργούσαν τα 

κουρεία/ µυροπωλεία τους και εκµεταλλεύτηκαν την άνοδο της ζήτησης της κολόνιας 

στην ελληνική κοινωνία. 

Η δηµοφιλία της κολόνιας µπορεί να αποδοθεί στις πολλές και διαφορετικές 

χρήσεις που της γίνονται, όπως και στη διαµόρφωση προτύπων καθαριότητας, 

καλλωπισµού και αστικής ευπρέπειας µε τα οποία η κολόνια ήταν συµβατή. Οι λεπτές 

οσµές της δεν ενοχλούσαν τις οσφρητικές ευαισθησίες της εποχής και ο αρωµατισµός 

των µαντιλιών στους άντρες και των ρούχων και των προσωπικών αντικειµένων στις 

γυναίκες διαδόθηκαν πολύ. Η χρήση της ακόµη ως απολυµαντικού και ως 

αναζωογονητικού για τον οργανισµό µέσου, σε συνδυασµό µε το ότι της απέδιδαν τη 

δυνατότητα να βελτιώσει την ποιότητα του νερού µε το οποίο πλένονταν, εξηγεί την 

επέκταση της σε ένα διαταξικό κοινό και των δύο φύλων. 

Οι κουρείς παραγωγοί κολόνιας για να ανταποκριθούν στις αγοραστικές 

δυνατότητες των καταναλωτών, παρασκεύαζαν διαφορετικού τύπου κολόνιες, 

διαβαθµίζοντας έτσι την ποιότητα και τις τιµές τους. Κάποιοι, όπως ο Βελισσαρίου, 

στόχευαν σε ένα πιο ευκατάστατο και µε τάσεις κοινωνικής ανόδου κοινό, ορισµένοι 

άλλοι, σαν τον Γεωργαντά, φαίνονταν να βολεύονται µε τη διάθεση της κολόνιας τους σε 

ευρύτερες λαϊκές µάζες, ενώ, οι περισσότεροι, µε χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τους 

                                                 
508 Ο όρος ανήκει στην Χριστίνα Αγριαντώνη, «Βιοµηχανία», ό. π., σ. 173. 
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Μποτσαράκο, Ηλιόπουλο και Μπαχαρία, επέλεξαν να ικανοποιήσουν τις αρωµατικές 

ανάγκες σχεδόν όλων των κοινωνικών στρωµάτων. 

Μικρά και ανεπαρκή για τη µεγέθυνση των επιχειρήσεων τους εµπορικά δίκτυα 

χαρακτήριζαν την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Οι περισσότεροι έµειναν µάλλον 

αποκλεισµένοι από τις επαρχιακές αγορές, διαθέτοντας τις κολόνιες τους µόνο στα ίδια 

τα καταστήµατα τους, σε κάποια κουρεία της πρωτεύουσας µε τα οποία συνεργάζονταν 

και, ίσως σε κάποια εγγύτερα των Αθηνών αστικά κέντρα (Πάτρα, Καλαµάτα). Το 

πρόβληµα των ακριβών µεταφορών, αλλά και τα διαπύλια τέλη δεν τους επέτρεπαν µια 

εύκολη πρόσβαση στην επαρχία. Συνέπεια αυτού ήταν, να περιοριστεί η µάζα των 

καταναλωτών στις οποίες απευθύνονταν, σε µη βιώσιµα για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης τους µεγέθη. 

Για όλη την πρώτη δεκαετία του 20ου, που ήταν η ‘χρυσή εποχή’ της ελληνικής 

κολόνιας, οι κουρείς παρασκευαστές της φάνηκε να πόνταραν πολλά πάνω στο προϊόν 

αυτό για την επαύξηση της κερδοφορίας τους ή του γοήτρου τους στο χώρο του 

καλλωπισµού, καθώς στις πλείστες των διαφηµίσεων τους στον τύπο εστίαζαν 

αποκλειστικά στην προβολή του. Τα πράγµατα φάνηκε να αλλάζουν την επόµενη 

δεκαετία (1910-1920). Το ‘πολυσθενές’ µοντέλο των κουρέων/κοµµωτών µυροπωλών 

καταστηµαταρχών, οι οποίοι κατάφερναν να συνδυάζουν τις κοµµωτικές τους εργασίες 

µε την πώληση αρωµάτων και καλλυντικών ειδών και µε την παρασκευή, τη διακίνηση 

και την χονδρική ή λιανική πώληση της δικής τους κολόνιας, δείχνει να εξαντλεί τη 

δυναµική του. Η κολόνια δεν µπορούσε πλέον, από µόνη της, να αποτελέσει το 

εφαλτήριο για τις µελλοντικές επιχειρηµατικές τους βλέψεις. Με την είσοδο 

ισχυρότερων παραγωγών στο κύκλωµα της παρασκευής κολόνιας, ο ανταγωνισµός 

οξύνεται και τα περιθώρια κέρδους τους µειώνονται. Η αλλαγή στις οσφρητικές 

ευαισθησίες των ανώτερων κοινωνικά στρωµάτων έχει σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση 

της κολόνιας στην ιεραρχία των αρωµατικών προϊόντων και την απώλεια της 

δυνατότητας της να απονέµει ένα συµβολικό στάτους διάκρισης στον/στην κάτοχο της. 

Το ρόλο αυτό θα τον αναλάβουν στο εξής, σε ότι αφορά τις γυναίκες, τα ακριβά γαλλικά 

αρώµατα, συνθετικά ή τεχνητά, µε τις έντονες διαπεραστικές οσµές. Οι άντρες, 

πιθανότατα, θα διακόψουν πλήρως τη σχέση τους µε το άρωµα και θα αναζητήσουν 

αλλού εµβλήµατα συµβολικού γοήτρου. 

∆εν υπάρχουν στοιχεία που να µας δείχνουν µε αξιόπιστο τρόπο την 

καταναλωτική συµπεριφορά των κατώτερων τάξεων απέναντι στην κολόνια την κρίσιµη 

αυτή δεκαετία. Οι περιορισµένες πάντως αγοραστικές τους δυνατότητες, αλλά και η 
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κατάτµηση και ο πολυκερµατισµός της αγοράς αρωµατικών ειδών, δε συνηγορούν υπέρ 

της υπόθεσης πως θα µπορούσαν ως καταναλωτές να στηρίξουν φιλόδοξα εγχειρήµατα 

ανάπτυξης του παραγωγικού σκέλους των επιχειρήσεων των κουρέων και µυροπωλών. 

Μια τέτοια κατάσταση απαιτούσε ένα σοβαρό επαναπροσανατολισµό των 

επιχειρηµατικών στρατηγικών τους. 

Οι Γεωργαντάς και Βελισσάριος είναι τα δύο αντίθετα παραδείγµατα στον τρόπο 

αντιµετώπισης της κρίσης. Ο µεν Βελισσάριος δεν παίρνει καµία πρωτοβουλία για να 

στηρίξει την παραγωγική του µονάδα ή το σκέλος της εµπορίας καλλυντικών· αντίθετα, 

ρίχνει το βάρος του στο κουρείο/ κοµµωτήριο του, το οποίο µέσα στο µεσοπόλεµο θα 

αναβαθµίσει σε Ινστιτούτο Καλλονής. Ο Γεωργαντάς επιλέγει να συστήσει εταιρεία, να 

επεκτείνει σηµαντικά το εµπορικό του δίκτυο, να προχωρήσει σε συµπράξεις µε άλλους 

εµπόρους/παραγωγούς αρωµατικών και καλλυντικών ειδών και να επιχειρήσει το 

πέρασµα στη δηµιουργία ‘επώνυµων’ αρωµάτων. Ο µυροπώλης Μπαχαρίας θα είναι ο 

µοναδικός από όλη αυτή τη γενιά των κουρέων/ µυροπωλών του τέλους του 19ου αιώνα 

που θα συνεχίσει να διατηρεί πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις της κοσµητικής την 

τελευταία µεσοπολεµική δεκαετία, αφού θα καταφέρει να κάνει το άλµα από το 

βιοτεχνικό στάδιο στο βιοµηχανικό. 

Οι περισσότεροι, ωστόσο, δε θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις 

των καιρών και στους νέους όρους διεξαγωγής της κοσµητικής παραγωγής αυτής της 

περιόδου και, είτε θα εξαφανιστούν ως παραγωγοί, διατηρώντας όµως τα κουρεία/ 

κοµµωτήρια τους, είτε απλώς θα περάσουν σε δεύτερη µοίρα στο ριζικά αλλαγµένο 

σκηνικό του µεσοπολέµου.  
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                                                              Κεφάλαιο 5 

Η περιποίηση των µαλλιών και των τριχών 

 

 

Βαφές τριχών στην Ευρώπη και στην Αµερική   

Κάνοντας λόγο για το κοινωνικοπολιτισµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο 

αναπτύχθηκε η συνήθεια της χρήσης του βαψίµατος των µαλλιών του µουστακιού και 

των γενιών σε τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και στις πρώτες του 20ου, δε θα 

µπορούσαµε να εννοούµε παρά εκείνο το πλέγµα των κοινωνικών δοµών, των 

αισθητικών αξιών, των κανόνων ευπρέπειας και κοσµιότητας, όπως και των έµφυλων 

επιτελεστικών πρακτικών συγκρότησης µοντέλων της πρέπουσας θηλυκότητας και του 

κανονιστικού ανδρισµού, που παρωθούν, επιτρέπουν ή και επιβάλλουν αυτή τη χρήση σε 

ορισµένες κατηγορίες του πληθυσµού. Εποµένως, για να κατανοήσουµε τη 

δηµοτικότητα, αλλά και τον υψηλό βαθµό παρουσίας στις έντυπες διαφηµίσεις αυτού 

του καλλωπιστικού µέσου, οφείλουµε να συνδέσουµε την ύπαρξη του µε πρακτικές 

καλλωπισµού και σχηµατισµούς λόγου για την ιδεώδη οµορφιά, για την ανδρική και τη 

γυναικεία µόδα, την περιποίηση του σωµατικού εαυτού και των δύο φύλων και την 

έκθεση του στα βλέµµατα των άλλων. Προκειµένου δε να αποκτήσουµε µια πιο 

σφαιρική παράσταση της υπόθεσης των βαφών τριχών στη χώρα µας, θα επιχειρήσουµε 

να τη συγκρίνουµε µε τα δυτικά παραδείγµατα, ώστε να διαφανούν οι όποιες αποκλίσεις, 

συγκλίσεις ή ιδιοτυπίες της ελληνικής περίπτωσης.  

Ας αρχίσουµε από το τελευταίο. Σε ένα βαθµό µας ξένισε το εκ πρώτης όψεως 

αρκετά εντυπωσιακό γεγονός της υποβαθµισµένης και µάλλον ισχνής παρουσίας αυτών 

των καλλωπιστικών βοηθηµάτων- σε σχέση µε τα αρώµατα, τις πούδρες, τις ποµάδες, τις 

κρέµες για την επιδερµίδα, τα λοιπά αρωµατικά υγρά, αλλά ακόµη µε τις κόκκινες και 

λευκές βαφές του προσώπου - από την κοσµητική περιποίηση του 19ου και των αρχών 

του 20ου. Για τη Γαλλία, δε µνηµονεύονται καθόλου οι βαφές τριχών στα καλλυντικά 

περιποίησης των µαλλιών, στις εργασίες τις οποίες συµβουλευτήκαµε,509 χωρίς 

απαραίτητα αυτό να σηµαίνει πως ήταν και εντελώς άγνωστες στο γαλλικό κοινό.510  

                                                 
509 Georges Vigarello, Ιστορία της οµορφιάς, ο. και στο Alain Corbin, The Foul and the Fragrant, ο. Ο 

Κορµπέν βέβαια εστιάζει στα προϊόντα της αρωµατοποιίας, αν και αναφέρεται και σε άλλα καλλυντικά, 
όπως όταν κάνει λόγο για την εξαφάνιση της πούδρας, ποµάδων, κόκκινων και λευκών βαφών (ψιµυθίων) 
στη Γαλλία της Ιουλιανής Μοναρχίας (στο ίδιο, σ. 182). Οι βαφές µαλλιών αγνοούνται και για την περίοδο 
της εκ νέου άνθισης της αρωµατοποιίας µετά τα µέσα του 19ου αιώνα (στο ίδιο, σ. 195-199). Ωστόσο, οι V. 
Mendes & A. De la Haye τονίζουν πως στην εποχή της Μπελ Επόκ υπήρχε στην αγορά µεγάλη ποικιλία 
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H µοναδική πάντως εικόνα για τη χρήση των βαφών τριχών από τους Γάλλους που 

µας έχει µεταφερθεί οφείλεται στις σελίδες των χρονογραφηµάτων -ιδιαίτερα του Ζ. 

Παπαντωνίου- στον ελληνικό τύπο για το ζήτηµα της εµφάνισης των ‘βαµµένων’ 

ανδρών στη χώρα µας. Σ’ αυτές τις σελίδες, µε ανάµικτα συναισθήµατα ζηλοτυπίας, 

συµπλέγµατος κατωτερότητας και µοιρολατρικής αποδοχής της ελληνικής 

διαφορετικότητας, παρουσιάζεται το παράδοξο και ‘ακραίο’ θέαµα ενός ‘προηγµένου’ 

ανδρικού καλλωπιστικού πολιτισµού, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τα όσα 

συµβαίνουν στην Ελλάδα: «εις τας αταράχους αυτάς κοινωνίας», ο Γάλλος -και 

συνεκδοχικά και ο Ευρωπαίος- κάθε κοινωνικής τάξης µπορεί απολύτως ελεύθερα, 

φανερά και χωρίς να δίνει καµία σηµασία στη γνώµη των άλλων511 να βάφει τα µαλλιά 

και το µουστάκι ή τα γένια του,512 ενώ την ίδια στιγµή, όπως θα δούµε στη σχετική 

ενότητα, ο Έλληνας βαφόµενος αγωνιά να µη µαθευτεί το µυστικό του, προσέχει και την 

παραµικρή λεπτοµέρεια της βαφικής διαδικασίας ώστε να φανεί φυσικό το χρώµα που 

θα αποκτήσουν οι τρίχες του και κάνει κάθε προσπάθεια να µην τραβήξει πάνω του τα 

αδιάκριτα βλέµµατα του κοινωνικού του περίγυρου.513   

Μια πρόσφατη µελέτη του G. Jones για την ιστορία της παγκόσµιας βιοµηχανίας 

οµορφιάς, µας παρέχει µια ευκρινέστερη εικόνα του αντικειµένου και µας επιτρέπει να 

αποκαταστήσουµε τους ελλείποντες κρίκους της αλυσίδας. Σύµφωνα µε αυτήν, 

παρατηρήθηκαν ριζικές καινοτοµίες στην υπόθεση της βαφής των µαλλιών µε την 

                                                                                                                                                 

τονωτικών για τα µαλλιά, βαφών και σκευασµάτων ενάντια στη λεύκανση των τριχών που απευθύνονταν 
και στα δύο φύλα. Χωρίς να είναι απολύτως σαφές, φαίνεται πως η αναφορά αυτή καλύπτει γεωγραφικά 
ολόκληρη τη ∆ύση, ή τουλάχιστον τις σηµαντικότερες χώρες (Αγγλία, Γαλλία, ΗΠΑ) αυτής της 
γεωγραφικής και πολιτισµικής ζώνης, (Valerie Mendes και Amy de la Haye, 20th century fashion, ό.π., σ. 
17).   

510 Η βαρόνη D’ Orghamps στο βιβλίο της σχετικά µε τα ζητήµατα της γυναικείας οµορφιάς, το οποίο 
µεταφράστηκε από τα γαλλικά και δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες στην εφηµερίδα Σκριπ προς το τέλος της 
πρώτης δεκαετίας του 20ου µε τον τίτλο «Τα µυστικά της γυναικός», κάνει λόγο για το χρωµατισµό των 
µαλλιών των γυναικών στις αποχρώσεις του ‘ανακαρδίου’ (‘acajon’) - ένας χρωµατισµός που 
επιτυγχάνεται µε την ανάµιξη νερού και ανθρακικού καλίου, (D’ Orghamps, «Τα µυστικά της γυναικός», 
εφ. Σκριπ, 11.11.1908). Σε κάποιο άλλο σηµείο του έργου της γίνεται περισσότερο αποκαλυπτική: αφού 
πρώτα δηλώσει πως «δεν είναι οπαδός των βαφών», συµβουλεύοντας τις αναγνώστριες της να 
διατηρήσουν το φυσικό χρώµα των µαλλιών τους, κατόπιν υπαναχωρεί, ‘µεταµελείται’ ως προς τα 
φλέγοντα κοσµητικά ζητήµατα του καιρού της και δείχνει να κατανοεί τα µικρά «σφάλµατα» της 
«φιλαρέσκειας» και της «ιδιοτροπίας» του φύλου τους, υποκύπτοντας ταυτόχρονα «εις το έγκληµα» να 
υποδείξει «τας λιγότερον βλαβεράς συνταγάς» για το πώς κάποια να µαυρίσει, να ξανθαίνει, να κάνει τα 
µαλλιά της χρυσά ή καστανά, (εφ. Σκριπ, 24.1.1909).  

511 «…ο Γάλλος λόγου χάριν σπανίως προσέχει το βάψιµον του. Βάφεται µε την πλέον µεγάλη 
απροσεξίαν. Καµµίαν προσπάθεια, καµµία αγωνία, καµµία τέχνη», (Ζ. Παπαντωνίου, «Από ηµέρας εις 
ηµέραν. Τριχογράφηµα», εφ. Εµπρός, 11.8.1911, σ. 1) · «Εις την Ευρώπην βάφεται όλος ο κόσµος και 
δηµοσία». Αναφέρει ακόµη πως εκεί θεωρείται δείγµα καλής ανατροφής να µην προσέχει τι κάνουν οι 
άλλοι, (Ζ. Π., «Η µαύρη τρίχα», εφ. Σκριπ, 3.2.1911, σ. 1) 

512 «Ο Ευρωπαίος είνε το άλλον άκρον. Βάφεται χωρίς να δώση καµµίαν σηµασίαν εις αυτό, χωρίς να 
φοβηθή, χωρίς να θέλη να το αποκρύψη από κανέναν…», (στο ίδιο). 

513 «Εξοµολογήσεις βαµµένων», εφ. Εµπρός, 29.12.1904, σ. 1. 
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είσοδο στον εικοστό αιώνα. Μέχρι τότε, η αλλαγή του χρώµατος των µαλλιών 

περιορίζονταν στους κύκλους των ανδρών και γυναικών ηθοποιών. Ωστόσο, προς το 

τέλος του 19ου αιώνα, αρχίζει να διαδίδεται η πρακτική της βαφής και του 

‘αποχρωµατισµού’ των µαλλιών στις γυναίκες της αριστοκρατίας και της αστικής τάξης. 

Υιοθετείται µάλιστα η πρακτική της έκθεσης τους στον ήλιο, όπως και η εφαρµογή 

αλκαλικών σαπουνιών στα µαλλιά για να τα ξανθαίνουν. 514    

Το αυξανόµενο καταναλωτικό ενδιαφέρον για την αλλαγή του χρωµατισµού στα 

µαλλιά, στρέφει κάποιες εταιρείες και χηµικούς της εποχής να εντείνουν τις προσπάθειες 

τους για να ανακαλύψουν ασφαλείς και αποτελεσµατικές βαφές, επιθυµώντας έτσι να 

παρακάµψουν τις ηθικές αντιστάσεις και τις υγιεινιστικές ανησυχίες που κρατούσαν 

πολλές γυναίκες µακριά από τα προϊόντα της αγοράς. Έτσι ο E. Schueller στη Γαλλία 

ανακάλυψε την πρώτη συνθετική βαφή τριχών το 1907 και διέβλεψε τις µεγάλες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες που δηµιουργούνταν στο χώρο αυτό. Την επόµενη χρονιά, 

ρίχνει στην αγορά την L’ Oreal, συνεργάζεται µε κάποιον που χρηµατοδοτεί τα σχέδια 

του και ακολουθεί µια τακτική συστηµατικής διαφήµισης του προϊόντος του στους 

κοµµωτές της Γαλλίας. Μέσα σε µια δεκαετία η βαφή του θα καταφέρει να ξεπεράσει τα 

σύνορα της χώρας του και να πετύχει την ευρωπαϊκή αρχικά και αργότερα τη διεθνή 

αναγνώριση.515  

Στην Αµερική υπήρχε µια διαδεδοµένη τάση µετά τον αµερικανικό Εµφύλιο και 

στις αρχές της δεκαετίας του ’70 να ξανθαίνουν οι πιο εύπορες Νεοϋορκέζες τα µαλλιά 

τους, επηρεασµένες από τα µέλη ενός θιάσου που αποκαλούνταν “British Blondes”.516 

Ωστόσο δε φαίνεται να υπήρχε κάποια συνέχεια σ’ αυτή την τάση τα αµέσως προσεχή 

χρόνια. Στην ίδια όµως χώρα, ευρύτατη εφαρµογή είχε το “mascaro”, που ήταν µια βαφή 

γενικής χρήσης που χρησιµοποιούνταν για να µαυρίσει, τόσο τα µουστάκια και τους 

κροτάφους των ανδρών, όσο και τα φρύδια και τις βλεφαρίδες των γυναικών. Είναι η 

ίδια βαφή που στον α’ παγκόσµιο πόλεµο θα µετασχηµατιστεί στα γνωστά mascara· 

έκτοτε, αυτά θα χρησιµεύσουν µόνο ως γυναικεία καλλυντική βαφή των βλεφαρίδων.517  

                                                 
514 Geoffrey Jones, Beauty imagined: a history of the global beauty industry, ό.π., σ. 49. 
515 Στο ίδιο, σ. 49-50. 
516 Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 39. Η M. Angelogoglou σηµειώνει πως µια εποχή 

επιπολαιότητας επικράτησε στην Αµερική, αµέσως µετά τα χρόνια της «καταπίεσης των ενστίκτων» που 
έφερε ο Εµφύλιος. Οι νεόπλουτοι, σε αντίθεση µε την παλιά ‘αριστοκρατία’, δεν είχαν κανένα πρόβληµα 
να βλέπουν τις γυναίκες ή τις ερωµένες τους ιδιαίτερα περιποιηµένες και µε εµφανώς βαµµένα ξανθά 
µαλλιά, (Maggie Angeloglou, A history of make-up, ό.π., σ. 99). 

517 Kathy Peiss, Hope in a jar, ό.π. σ. 58 και σ. 163· Teresa Riordan, Inventing beauty. A history of the 
innovations that have made us beautiful, ό.π., σ. 7. 
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Στην Ευρώπη τα βαµµένα κόκκινα γυναικεία µαλλιά επέσυραν σφοδρές 

κατηγορίες µόλις δύο δεκαετίες πριν το γύρισµα του αιώνα,518 ενώ, ακόµη και στις αρχές 

του αιώνα, τα οξυζεναρισµένα ξανθά µαλλιά µιας διάσηµης ηθοποιού, της Κας 

Λέβερσον, η οποία συµµεριζόταν την επιθυµία του Όσκαρ Ουάιλντ να προκαλεί τις 

κοινωνικές συµβάσεις, έγιναν στόχος αντιδράσεων σε βάρος της.519 Σύµφωνα δε µε µια 

ακόµη µεταγενέστερη µαρτυρία για τις κυρίες της ‘Εδουαρδιανής Αγγλίας’: «…θυµάµαι 

πως τα κίτρινα ή οξυζενέ µαλλιά που τώρα αποκαλούµε ξανθά, εκείνη την εποχή 

θεωρούνταν µια άτυχη επιλογή».520  

Λίγο νωρίτερα, στα χρόνια της βικτοριανής περιόδου, ελάχιστες γυναίκες έκαναν 

χρήση των βαφών ή άλλων καλλωπιστικών βοηθηµάτων· εξαίρεση γίνεται, όπως έχουµε 

δει, για την κολόνια και, ίσως, για τα αρωµατισµένα γάντια, που προορίζονταν όµως για 

τις ανυπόληπτες κυρίες του ‘υποκόσµου’. Άλλωστε, οι βαφές, όπως και οι ποµάδες και 

τα αιθέρια έλαια της Rowland για τα µαλλιά, διαφηµίζονταν ως προϊόντα της αντρικής 

κατανάλωσης και το φύλο τους ήταν το κατεξοχήν αγοραστικό κοινό τους.521 Αλλά και 

άλλα παρασκευάσµατα των αρωµατοποιών, όπως τα αρώµατα και οι συµβατικές λοσιόν, 

αγοράζονταν µε περισσότερη προθυµία από τους άνδρες.522  

Προς το τέλος του 19ου αιώνα, παρατηρείται ένα ανανεωµένο ενδιαφέρον για τον 

αντρικό καλλωπισµό, όταν και δυνάµεις της αγοράς, της µόδας και των εκδοτών 

περιοδικών διαβλέπουν τη δυνατότητα δηµιουργίας ενός ‘αρρενωπού’ καλλωπισµού, 

απολύτως διακριτού από τον γυναικείο οµόλογό του, που θα απευθύνεται στους 

επαγγελµατίες της µεσαίας τάξης και δεν θα ταυτίζεται µε τον παλιότερο δανδισµό, που 

δηµιουργούσε πολλά ερωτηµατικά για την ανδροπρέπεια των προθέσεων του523. Η 

µεταστροφή αυτή εκφράζεται µε την αύξηση των ανδρικών καλλυντικών ειδών που 

                                                 
518 Στο ίδιο, σ. 103 
519 Στο ίδιο, σ. 107 
520 Η µαρτυρία είναι του Cecil Beaton, (στο ίδιο, σ. 115). 
521 Σε ένα ευθυµογράφηµα του S. Warren που βλέπει το φως της δηµοσιότητας στα µέσα του αιώνα, σε 

µια εποχή που σηµαδεύτηκε διεθνώς από την πτώση του ‘τεχνήµατος’, ο ήρωας του προσπαθεί να 
εφαρµόσει στα µαλλιά του µια βαφή µε ένα κωµικό όνοµα· τα αποτελέσµατα όµως του εγχειρήµατος του 
ήταν τραγικά, καθώς τα µαλλιά του πήραν µια πράσινη απόχρωση και γίνανε ακόµη χειρότερα, καθώς 
δοκίµασε να χρησιµοποιήσει άλλα καλλυντικά σκευάσµατα για να διορθώσει το προηγούµενο λάθος του! 
(στο ίδιο, σ. 97).  

522 Στο ίδιο, σ. 96-97. 
523 Ο Βιγκαρέλο χαρακτηρίζει το δανδισµό ως «σκηνοθεσία της ανδρικής οµορφιάς» και περιγράφει 

την απόπειρα των δανδήδων να επιδείξουν την ευθραυστότητα και την κοµψότητα της αδυναµίας του 
ανδρικού σώµατος, αισθητικά µορφοποιηµένα στη στυλιστική εκδοχή µιας «ντελικάτης εµφάνισης», 
(Georges Vigarello, Η ιστορία της οµορφιάς, ό.π., σ. 174-176) · για τους δανδήδες ακόµη µπορούµε να 
δούµε στα: Leora Auslander, “The gendering of consumer practices in nineteenth- century France», ό.π., σ. 
90-93 · Michel Perrot και Anne-Martin Fugier, “The Actors”, στο A History of Private Life, τ. 4 , ό.π., σ. 
251-253).  
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βρίσκουν τη θέση τους στα ράφια των λονδρέζικων πολυκαταστηµάτων και 

διαφηµίζονται ανοιχτά στους καταλόγους αγοράς για τα ανδρικά είδη τους. Εκεί, 

µπορούσε κανείς να αγοράσει µια µεγάλη ποικιλία από σαπούνια, βαφές τριχών, πούδρες 

και από άλλα καλλωπιστικά µέσα που θεωρήθηκαν απαραίτητα για τη δηµιουργία µιας 

ελκυστικής εξωτερικής εµφάνισης, τόσο σε έµφυλο όσο και σε ταξικό επίπεδο.524  

Αν θελήσουµε να έχουµε µια εικόνα των αντίστοιχων διεθνών εξελίξεων στο χώρο 

των προϊόντων περιποίησης των µαλλιών - πέραν δηλαδή αυτών που αναλάµβαναν την 

αλλαγή του χρωµατισµού τους - θα σηµειώναµε πως από τις αρχές του 20ου αιώνα 

δηµιουργούνται ορισµένες µεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που θα διαθέσουν σε 

παγκόσµια κλίµακα τα φαρµακευτικά/κοσµητικά σκευάσµατά τους. Παράδειγµα αυτής 

της εξέλιξης αποτελεί ο Γερµανός Hans Schwarzkopf, χηµικός, ιδιοκτήτης φαρµακείου 

και ιδρυτής εταιρείας, ο οποίος επινόησε ένα σαµπουάν που κατέστησε αναχρονιστική 

τη συνήθεια του πλυσίµατος των µαλλιών µε σαπούνι (απλό ή αρωµατικό), µε λάδι ή µε 

άλλα αρωµατικά σκευάσµατα.525 

Ας συνοψίσουµε: στη Γαλλία, στην Αγγλία και στην Αµερική οι βαφές τριχών, αν 

και δε βρίσκονται στο πρώτο πλάνο της καλλωπιστικής και καλλυντικής φροντίδας των 

ανδρών και των γυναικών του 19ου αιώνα, ωστόσο η ζήτηση τους αρχίζει να διευρύνεται 

στο τέλος του αιώνα.526 ∆ηµιουργείται έτσι το κατάλληλο έδαφος για να ανθίσουν 

επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στην έκρηξη των παραγωγικών επιδόσεων και των 

σχετικών τεχνολογικών καινοτοµιών του επόµενου αιώνα.527 Οι βαφές τριχών βρέθηκαν 

τον περισσότερο καιρό στο περιθώριο και στη σκιά άλλων κοσµητικών 

παρασκευασµάτων, στιγµατισµένες ως επί το πλείστον από αυστηρούς ηθικούς κανόνες 

για µια πρέπουσα εµφάνιση του προσώπου και του σώµατος στο δηµόσιο χώρο. Αλλά 

και µετά την εµπορική απογείωση τους, εξακολουθούσαν να αποτελούν ένα µικρό µόνο 

                                                 
524 Brent Shannon, “Refashioning men: fashion, masculinity, and the cultivation of the male consumer 

in Britain, 1860-1914”, Victorian Studies 4/46 (2004), σ. 620. Την ίδια περίπου εποχή, ενώ οι γυναίκες 
υφίστανται περιορισµούς για τη φανερή χρήση κοσµητικών στο δηµόσιο χώρο, για τους άνδρες 
επιτρέπονταν η χρήση αλοιφών και ευωδιαστών ελαίων για τα µαλλιά τους, (Maggie Angeloglou, ό.π., σ. 
106). 

525 Geoffrey Jones, Blonde and blue eyed, ό.π., σ. 128. 
526 Ο R. Turner Wilcox στο λήµµα “Ηair coloring” στο Λεξικό του, τοποθετεί την ανάπτυξη της 

συνήθειας της αλλαγής του χρώµατος των µαλλιών στα µέσα του 19ου αιώνα, χωρίς ωστόσο περισσότερες 
διασαφηνίσεις, (R. Turner Wilcox, The Dictionary of Costume, B. T. Batsoford Ltd, Λονδίνο 21973, σ. 
156).  

527 Η Αµερική δε φαίνεται να ακολούθησε αυτό το πρότυπο εξέλιξης στις βαφές τριχών. 
Χαρακτηριστικά, στη µελέτη της T. Riordan, γίνεται µόνο µία αναφορά για τη βαφή των µαλλιών, ενώ, 
σχεδόν ολόκληρο το σχετικό µε τα µαλλιά κεφάλαιο της, επικεντρώνεται στην αφαίρεση του περιττού 
τριχώµατος από το σώµα των γυναικών, (Teresa Riordan, ό.π., σ. 115-143). Κανένα δε όνοµα µεγάλης 
αµερικανικής εταιρείας στο χώρο αυτό δε διασώθηκε από εκείνη την περίοδο. 
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µέρος της συνολικής κερδοφορίας των επιχειρήσεων που θα επικεντρώσουν τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους στον κλάδο της κοµµωτικής.528 Ας σηµειωθεί πως, αν και το 

Παρίσι απολάµβανε ενός ιδιαίτερου γοήτρου σε ό,τι αφορά τις µόδες στην κόµµωση, οι 

βαφές µαλλιών θα είναι από τα ελάχιστα καλλυντικά, µαζί µε τις κρέµες, το κραγιόν και 

τα σαµπουάν, που ελάχιστα θα ωφεληθούν από την όποια συσχέτιση τους µε την 

πρωτεύουσα της µόδας.529    

Απ’ όσο µπορούµε να δούµε, οι άντρες για όλο το 19ο αιώνα χρησιµοποιούν τις 

βαφές τριχών πιο συχνά, µε µεγαλύτερη ευκολία και µε λιγότερες αναστολές απ’ όσο οι 

γυναίκες. Η δηµιουργία όµως σαλονιών οµορφιάς και αποκλειστικά γυναικείων 

κοµµωτηρίων θα διευκολύνει αφάνταστα την απενοχοποιηµένη χρήση των βαφών από 

τις γυναίκες και θα τις παρακινήσει να ξεπεράσουν τους ενδοιασµούς που είχαν για τη 

µετατροπή του χρωµατισµού στα µαλλιά τους. Βέβαια, στο συνολικό απολογισµό της 

σχέσης του γυναικείου φύλου µε αυτά τα καλλυντικά προϊόντα, θα πρέπει να 

προσµετρηθεί και ένα αδιευκρίνιστο ποσοστό γυναικείας κατανάλωσης µη 

εµπορευµατικών βαφών, οι οποίες διακινούνται έξω από τα ‘επίσηµα’ εµπορικά δίκτυα 

του καλλωπισµού και δεν καταχωρούνται στις σχετικές οικονοµικές καταγραφές της 

περιόδου. Καθώς, όπως έχουµε δει, οι βαφές του εµπορίου γεννούν ισχυρά ηθικά 

διλλήµατα και αντιστάσεις σε ένα όχι ευκαταφρόνητο αριθµό κοινωνικών οµάδων, δεν 

αποκλείεται ένα µεγάλο κοµµάτι της συνολικής κατανάλωσης τους να παρασκευάζονταν 

στο σπίτι από φυτικά ή χηµικά υλικά σύµφωνα µε κάποιες παραδοσιακές συνταγές.530 

Επιπρόσθετα, όπως ήδη έχουµε τονίσει, θα πρέπει να λαµβάνονταν όλες οι αναγκαίες 

προφυλάξεις κατά την εφαρµογή τους, έτσι ώστε να µη ‘χτυπούν στο µάτι’ των 

υπερβολικά ευερέθιστων σε τέτοιες καλλωπιστικές συµπεριφορές.  

 

 

Κοµµωτικές περιποιήσεις και βαφές τριχών στην Ελλάδα 

Σ’ όλο τον αναπτυγµένο κόσµο, τα καλλυντικά και οι υπηρεσίες εκείνες που 

έθεσαν στο επίκεντρο του καλλωπιστικού ενδιαφέροντος τους τα µαλλιά, τόσο των 

                                                 
528 Geoffrey Jones, Beauty Imagined, ό.π., σ. 49. 
529 Στο ίδιο, σ. 66. 
530 Είναι χαρακτηριστικό πως ακόµη και το 1910 στην Αγγλία, που έχει ήδη αρχίσει να χαλαρώνει το 

ασφυκτικό πλαίσιο που έθετε για τα καλλυντικά η ηθική οικονοµία του προηγούµενου αιώνα και γίνονταν 
εµφανείς πια οι ενδείξεις µιας ευρύτερης αποδοχής τους, οι περισσότερες προτάσεις των ειδικών για τις 
λοσιόν ήταν τέτοιες, ώστε να µπορέσουν εύκολα οι γυναίκες να τις παρασκευάσουν µόνες στο σπίτι τους. 
Οι ‘έτοιµες’ και βιοµηχανικά παρασκευασµένες ήταν ακόµη λιγοστές, (Maggie Angeloglou, ό.π., σ. 116). 
∆εν αποκλείουµε να ευσταθεί ένα τέτοιο σενάριο και για τις βαφές τριχών.  
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γυναικών όσο και των ανδρών, κατέλαβαν δυσανάλογα µεγάλο µερίδιο της όλης 

καλλωπιστικής διαχείρισης του σώµατός τους και έδωσαν την αποφασιστική ώθηση για 

τη δηµιουργία µερικών από τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις που σχετίστηκαν µε την 

εµπορευµατοποίηση της οµορφιάς την περίοδο ανάµεσα στα 1880 και στον πρώτο 

παγκόσµιο πόλεµο.531 ∆εν είναι άλλωστε καθόλου τυχαία η πρώιµη συνειρµική σύνδεση 

ανάµεσα στον καλλωπισµό και την κοµµωτική, ούτε και το γεγονός πως οι κουρείς και 

οι κοµµωτές ήταν για µακρό χρονικό διάστηµα σχεδόν οι µόνοι επαγγελµατίες που 

παρείχαν καλλωπιστικές υπηρεσίες, έδιναν συµβουλές για την αισθητική του προσώπου 

ή του σώµατος και διακινούσαν τα σχετικά προϊόντα- από τα οποία κάποια ήταν δικής 

τους παρασκευής, ορισµένα εγχώρια και µερικά άλλα εισαγόµενα. 

Το κούρεµα και το χτένισµα των µαλλιών σύµφωνα µε τις µόδες της εποχής, η 

καθαριότητα και το λούσιµο τους, ο αρωµατισµός, η περιποίηση τους µε λιπαρές ουσίες, 

αλλά και το πουδράρισµα τους, η αλλαγή του χρώµατός τους µε τις βαφές, ο στολισµός 

τους µε εξωτερικά αντικείµενα, η αποτρίχωση στην περίπτωση των γυναικών ή το 

ξύρισµα των τριχών του προσώπου στους άνδρες, ήταν οι κυριότερες καλλωπιστικές 

φροντίδες που εστίαζαν πάνω τους. Στην ίδια κατηγορία µε αυτές τις βασικές 

καλλωπιστικές «τεχνολογίες του φύλου» οφείλουµε ωστόσο να συµπεριλάβουµε και 

εκείνα τα φαρµακευτικά σκευάσµατα, τα οποία διατείνονται πως δυναµώνουν τα µαλλιά 

ή βοηθούν στη γρήγορη ανάπτυξη τους, στην επαύξηση του τριχωτού της κεφαλής ή 

στην καταπολέµηση της τριχόπτωσης, της φαλάκρας, της πιτυρίδας και άλλων 

δερµατικών προβληµάτων που µπορούσαν να καταστρέψουν την ελκυστική αισθητικά 

εικόνα που επιθυµούσε κάποιος ή κάποια να φιλοτεχνήσει για τον εαυτό του/της.532 

Αρκετά τέτοια θεραπευτικά-καλλωπιστικά σκευάσµατα φιλοξενήθηκαν συχνά στο 

χώρο των έντυπων διαφηµίσεων στη χώρα µας, επιχειρώντας να προσελκύσουν την 

προσοχή ενός κοινού που δείχνει ένα συνεχώς αυξανόµενο ενδιαφέρον να ενηµερωθεί, 

να πειραµατιστεί µε συνταγές ή να αγοράσει, είτε έτοιµα προϊόντα, είτε πρώτες ύλες, 

                                                 
531 Σε παγκόσµιο επίπεδο, µερικές από τις σηµαντικότερες επιχειρήσεις που σταδιοδρόµησαν στη 

βιοµηχανία της οµορφιάς, έλκουν την καταγωγή τους από την ενασχόληση τους µε υπηρεσίες και προϊόντα 
που στοχεύουν στην καθαριότητα ή στην αλλαγή του χρώµατος των µαλλιών, (Geoffrey Jones, Beauty 
Imagined, σ. 45). Μέχρι το 1914 µάλιστα µία από τις βασικότερες συνιστώσες της επιτυχηµένης πορείας 
αυτής της βιοµηχανίας αποτελούσε η αξιοσηµείωτη ανάπτυξη του κλάδου που επικεντρωνόταν στην 
εφαρµογή κάποιων στυλ κόµµωσης στα µαλλιά, (στο ίδιο, σ. 52). 

532 Ο ρόλος των µαλλιών για την εµφάνιση θεωρείται πολύ σηµαντικός σε πολύ διαφορετικές κοινωνίες 
ποικίλων χρονικών περιόδων. Η έκθεση τους, και ιδιαίτερα στις γυναίκες, συνδέεται µε την έκφραση 
συναισθηµατικών και σεξουαλικών συνδηλώσεων, ενώ το γκριζάρισµα τους αποτελούσε και αποτελεί 
ένδειξη γήρανσης, (στο ίδιο, σ. 45). 
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φυτικές ή χηµικές, για την παρασκευή αλοιφών και ποµάδων για τα µαλλιά.533 

Φαρµακοποιοί και γιατροί συνήθως επινοούν τα δικά τους ιδιοσκευάσµατα και 

εκθειάζουν τη θαυµατουργή θεραπευτική τους αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση 

µιας ή περισσότερων δερµατικών ασθενειών του κεφαλιού.534 Ο επινοητικός οίστρος 

µάλιστα κάποιων φτάνει ως το σηµείο να εµπορευτούν προϊόντα που θα καλύπτουν 

σχεδόν το σύνολο των καλλωπιστικών και υγιεινών αναζητήσεων των υποψήφιων 

αγοραστών των προϊόντων τους.535 Αν η εποχή αυτή έδειχνε τόσο δεκτική να υποδεχθεί 

τέτοια ευρηµατικά φαρµακευτικά επινοήµατα, που θα έλυναν δια παντός τα προβλήµατα 

της τριχόπτωσης και της φαλάκρας,536 δε φαίνεται ωστόσο να συµµεριζόταν τις 

αισιόδοξες διαβεβαιώσεις αυτών των ευφάνταστων εφευρετών για την 

αποτελεσµατικότητα τους· η γρήγορη εξαφάνιση αυτών από το προσκήνιο της αγοράς 

του καλλωπισµού, µετά τη µάλλον αιφνίδια και πολλά υποσχόµενη εµφάνιση τους προς 

το τέλος του αιώνα, µας κάνει να υποθέσουµε πως τα µεγέθη τους δεν µπορούσαν να 

σηκώσουν το βάρος των φιλόδοξων σχεδίων τους. Η αδυναµία τους αυτή θα έχει σαν 

αποτέλεσµα να παραγκωνιστούν από ανταγωνιστικά επιχειρηµατικά εγχειρήµατα που 

διακρίνονταν από πιο στέρεες υποδοµές και από ένα πιο αξιοσέβαστο όνοµα στον χώρο 

του καλλωπισµού.   

                                                 
533 Για µια ποµάδα που προορίζεται να δηµιουργήσει νέα τριχοφυΐα στο φαλακρό κρανίο ενός κυρίου, 

αλλά κατά λάθος καταλήγει στη µικρή κόρη του που την αλείφει στο κεφάλι της, µε αποτέλεσµα να βγάλει 
γένια στο πρόσωπο της, δες τη σειρά σκίτσων που δηµοσιεύεται στην Εικονογραφηµένη Εστία, «Η 
θαυµατουργός ποµµάδα», Ιανουάριος- Ιούνιος 1892, σ. 47-48.  

534 Το Φαρµακείο του Φ. Παπαδόπουλου στα Εξάρχεια πουλά την «Αντιφαλακρίνη» (διαφήµιση, εφ. 
Εµπρός, 22.12.1899). Ο γιατρός Ζυγουράκης την ίδια εποχή παρασκευάζει και θέτει στην κυκλοφορία ένα 
φάρµακο «για πτώση τριχών, στερέωση και αναφύησιν αυτών» που διαθέτει το επιπλέον προσόν να 
καταπολεµά και την ενοχλητική πιτυρίδα. Συνεργάζεται µάλιστα µε δύο κεντρικά φαρµακεία της 
πρωτεύουσας, αυτό του Ολυµπίου στην Ερµού και του Βαλτή στη Σταδίου, αλλά και µε το Πατρινό 
φαρµακείο του ∆αδιώτη και δέχεται παραγγελίες από την επαρχία και από το εξωτερικό, (διαφήµιση, εφ. 
Σκριπ, 21.11.1900). Ο κουρέας Μελισσιώτης στο κουρείο του «Άψε Σβήσε» επί της πλατείας Οµονοίας 
διαθέτει το δικό του «υγρό κατά πιτυρίασης», (διαφήµιση, Εφηµερίς των Κυριών, 9.7.1889, σ. 8).  

535 Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Ηπειρώτη γιατρού και φαρµακοποιού, κατά δήλωση του, Ι. 
Παπακώστα, ο οποίος παρασκευάζει «πλείστας ειδικότητας ιδίας συνθέσεως: κατά κάλων, χιονιστρών, 
τριχοφάγου, πτώσεως της κόµης και προς αναγέννησιν και αύξησιν…της γενειάδος και του µύστακος, 
κατά της πιτυριάσεως, εξανθηµάτων και στιγµάτων του προσώπου και προς πρόληψιν της φαλάκρας, κατά 
της οδονταλγίας και κακοστοµίας του στόµατος και προς διατήρησιν και λεύκανσιν των οδόντων». (!) Και, 
καθώς αυτή η πληθωρική παράθεση των φαρµακευτικών ευρεσιτεχνιών του δεν του φαινόταν αρκετή για 
να ανταποκριθεί στο ύψος της ιδιοφυίας του, έρχεται πάραυτα να προστεθεί στις ήδη δηµοσιοποιηµένες 
και µια καινούρια σειρά των καλλυντικών του εφευρέσεων: «Πλείστα καλλυντικά και λευκαντικά του 
προσώπου…σάπωνα δια δερµατικά νοσήµατα. Μοναδικόν κολ-κρεµ, κολώνιαν, ψίλωθρον, βαφήν της 
κόµης και χηµικήν µελάνην δια µαρκάρισµα», (διαφήµιση, εφ. Σκριπ, 21.12.1895). 

536 Ο Καιροφύλας διατείνεται πως στην Αθήνα της Μπελ Επόκ πληθαίνουν τα δηµοσιεύµατα που 
εστιάζουν στο θέµα των µαλλιών, της τριχόπτωσης και της πιτυρίδας, (Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα της 
Μπελ Επόκ, ό.π. , σ. 84-86). 
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Υπήρχε µεγάλη καχυποψία ως προς την ανεπιφύλακτη έκθεση του προσώπου και 

του σώµατος στο νερό και τη συχνή και ‘αλόγιστη’ χρήση σαπουνιού στα µαλλιά.537 

Παρά τις όποιες προόδους στις πρακτικές υγιεινής και σωµατικής καθαριότητας, οι 

σχετικές συµβουλές για τα µαλλιά παρέµειναν περίπου µονότονες: «Τα συχνά λουσίµατα 

και η υγρασία µαλακύνουν τας ρίζας των τριχών».538 Στο ίδιο πνεύµα κινείται και η 

παρακάτω απόφανση: «Η συχνή διαβροχή των τριχών τας βλάπτει».539 Κίνδυνο για τη 

στερεότητα και την υγεία των µαλλιών δεν αποτελεί µόνο η ποσότητα του νερού που θα 

δεχθούν, αλλά και η διάρκεια και η συχνότητα των πλύσεων, όπως επίσης και η ποιοτική 

υφή αυτού καθ’ αυτού του νερού που θα χρησιµοποιηθεί: το βρόχινο νερό, όπως και 

αυτό που µέσα του θα έχει διαλυθεί λίγη σόδα, θεωρείται καταλληλότερο από το 

διαθέσιµο του δικτύου.540  

Είναι µάλλον περίεργο, αλλά δε γνωρίζουµε και πολλά πράγµατα για το πλύσιµο 

των µαλλιών, ιδιαίτερα των γυναικείων. Οι σχετικές συµβουλές που δηµοσιεύονται κατά 

καιρούς στην περί καλλωπισµού ή υγιεινής φιλολογία αφήνουν να αιωρείται µια 

αµφιβολία σχετικά µε το αν στην όλη καθαριότητα και περιποίηση του σώµατος και 

ιδιαίτερα της περιοχής του κεφαλιού συµπεριλαµβάνονται και τα µαλλιά.541 Ελάχιστες 

είναι οι σαφείς σχετικές αναφορές και τις περισσότερες φορές γίνονται για να τονιστούν 

οι ιδιότητες που έχουν κάποια βότανα ή φάρµακα στο να ενισχύουν τα µαλλιά ή να 

καταπολεµούν συγκεκριµένες παθήσεις των τριχών. Έτσι, το πλύσιµο µε «πιτυρόνερο» ή 

µε κρόκο αυγού πιστεύεται πως ενδυναµώνει τις τρίχες και συνιστάται ανεπιφύλακτα 

από τους ειδικούς.542 Για τα δερµατικά «νοσήµατα της κεφαλής», όπως για την πιτυρίδα, 

                                                 
537 Η φοβία απέναντι στη χρήση του νερού και του σαπουνιού για το λούσιµο των γυναικείων µαλλιών 

κυρίως φαίνεται πως διαρκεί τουλάχιστον µέχρι και τη µεσοπολεµική περίοδο· κατά µάλλον αναπάντεχο 
δε τρόπο, αυτή η στάση αναπαράγεται και σε ιατρικούς λόγους της εποχής, οι οποίοι βρίσκουν συχνά 
φιλόξενη στέγη στις «γυναικείες στήλες» των εβδοµαδιαίων περιοδικών: «τα µαλλιά δεν αγαπούν το 
νερό…το σαπούνι έχει καταστρεπτική επίδραση επί των µαλλιών», («Μόδα και σπίτι (Ιατρικαί 
∆ιαλέξεις)», Θεατής, 7.10.1930, σ. 51). Ο A. Corbin αναλύει την αµφιθυµική διάθεση και την έντονη 
δυσπιστία που γεννούσε στους ηθικολόγους και στους εκπροσώπους της υγιεινής στη Γαλλία του 19ου 
αιώνα και των αρχών του 20ου το πλύσιµο του σώµατος µε νερό, (Alain Corbin, The foul and the fragrant, 
ό.π., σ. 92 και σ. 177-178).  

538 «Υγιεινή της καλλονής. ∆ια τας Κυρίας», (κατά την βαρωνίδα Staff), στο Ι. Α. Βρετός, Ηµερολόγιον 
Εγκυκλοπαιδικόν του 1903, Αθήνα 1902, σ. 320.  

539 Ιατρός Α. Γεωργιάδης, «Ηµερολόγιον Υγιεινής. Υγιεινά παραγγέλµατα της εποχής. ∆εκέµβριος», 
στο Σπυρίδων Κουσουλίνος, Οδηγός της Ελλάδος 1904, τ. 1, Αθήνα 1904, σ. 168. 

540 Ο γιατρός Βεγκλίδης πιστεύει πως ενδείκνυται ένα απλό πλύσιµο καθαριότητας µια φορά τη 
βδοµάδα για τους άντρες και µια φορά το µήνα για τις γυναίκες. Θεωρεί ακόµη πως το σαπούνι για το 
λουτρό πρέπει να είναι καλής ποιότητας και όχι αρωµατικό ή πίσσας, (Ν. Βεγκλίδης, Οικογενειακή Ιατρική 
Εγκυκλοπαίδεια, Κωνσταντινούπολη, χ.χ., σ. 1028). 

541 Ο G. Jones τονίζει πως κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα παρέµεινε ασυνήθιστο και εκτός µόδας 
φαινόµενο το πλύσιµο των µαλλιών, (Geoffrey Jones, Beauty Imagined, ο. σ. 48). 

542 Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα της Μπελ Επόκ, ό.π., σ. 85· Ν. Βεγκλίδης, ό.π., σ. 1029. 
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κατέφευγαν συχνά στις θεραπευτικές ιδιότητες της καµφοράς543 ή του χαµοµηλιού ή 

έκαναν χρήση αλοιφών.544 Όσες φορές µιλούν για την καθαριότητα των µαλλιών µε το 

λούσιµο τους, σχεδόν πάντοτε δίνονται και σαφείς οδηγίες για την τόνωση των 

τριχοφόρων αγγείων µε τις τεχνικές των εντριβών ή της προστασίας του βρεγµένου 

κεφαλιού από τον αέρα µε «το σπόγγισµα [του]µε θερµά προσόψια».545 

Το βέβαιο είναι, πως αυτή η δυσανεξία για το νερό - που οφείλει την ύπαρξη της 

σε εδραιωµένες πολιτισµικές προδιαθέσεις,546 αλλά και την αντοχή της στο χρόνο στην 

αξιοσηµείωτη έλλειψη υποδοµών (δίκτυο ύδρευσης)547 και µέσων (δωµάτιο λουτρού, 

µπανιέρες, σκάφες, θερµοσίφωνες κλπ) για την ανεµπόδιστη πραγµάτωση της σύγχρονης 

λουτρικής διαδικασίας σε µεγάλο µέρος του πληθυσµού548- αφήνει ελεύθερο το χώρο για 

το ‘στεγνό’ καθάρισµα των µαλλιών, τον αερισµό τους, τις φροντίδες για το επιµελές 

βούρτσισµα και χτένισµα τους, την απελευθέρωση τους από τις «περισφίξεις» και τους 

ενδυµατολογικούς περιορισµούς. Αυτά αποτελούσαν τη βάση ενός υγιεινού 

προγράµµατος για την ορθή περιποίηση της «κόµης των κυριών»549 και εν µέρει 

ανταποκρίνονται στις τρέχουσες καλλωπιστικές πρακτικές τους, αν βέβαια εξαιρέσουµε 

τις µάλλον αναφοµοίωτες υγιεινιστικές κορώνες περί χαλάρωσης «των περισφίξεων».   

Στο βαθµό λοιπόν που τα νέα πρότυπα σωµατικής υγιεινής που στηρίζονται στην 

καθαρτική δράση του νερού και του σαπουνιού, αντιµετωπίζουν αντιστάσεις, 

                                                 
543 Στο ίδιο, σ. 86. 
544 «Η δις της ηµέρος πλύσις δι’ ύδατος βρασθέντος µε άνθη χαµοµήλου..» και η επάλειψη του 

κεφαλιού µε µια αλοιφή που θα περιέχει βορικό νάτριο, οξείδιο ψευδαργύρου, βάµµα βενζόης και 
κολκρεµ, (Ο Ιατρός του ηµερολογίου, «Υγιεινή της καλλονής. Κατά της πιτυριάσεως», Κωνσταντίνος 
Σκόκος, Εθνικόν Ηµερολόγιον 1904, Αθήνα 1904, σ. 319). Ο Βεγκλίδης αναφέρεται και αυτός στο 
πλύσιµο µε χαµοµήλι, προσθέτοντας πως δίνει στα µαλλιά έναν ελαφρύ ξανθό χρωµατισµό, (Ν. Βεγκλίδης, 
ό.π., σ. 1029). 

545 Στο ίδιο, σ. 1028· Βαρώνη Staff, «Υγιεινή της καλλονής», ό.π., σ. 320.  
546 Ακόµη και στη δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα, διαπιστώνεται «το τέλειον διαζύγιον µε το νερό 

και το σαπούνι» των «λαϊκών τάξεων», γιατί αυτές διαβλέπουν τον κίνδυνο του κρυολογήµατος στην 
άµεση έκθεση τους στο νερό, (Καλλιρρόη Παρρέν, «Τα κορίτσια µας και ο πολιτισµός», Εφηµερίς των 
Κυριών, 15/28.2.1913, σ. 2246-2247). Άλλωστε, παρέµενε ισχυρή σε µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού η 
παλιότερη πεποίθηση πως η καθαριότητα δεν νοούνταν ως πλύσιµο, αλλά ως στέγνωµα της κεφαλής, 
(Alain Corbin, The foul and the fragrant, ό.π., σ. 91). 

547 Η άθλια κατάσταση του υδρευτικού δικτύου της Αθήνας στις αρχές του 20ου αιώνα, το οποίο 
επέτρεπε την κανονική και ανεµπόδιστη παροχή νερού µόνο στην περιοχή του κέντρου της πόλης, 
αναλύεται από τον Μπίρη, (Κώστας Μπίρης, Αι Αθήναι από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, ό.π., σ. 255-256). 

548 Geoffrey Jones, Beauty Imagined, ό.π., σ. 48.  
549 Κατά τον γιατρό Γεωργιάδη, η «υγιεινή της κόµης» συνίσταται στον αερισµό, την ελευθερία και την 

καθαριότητα του τριχωτού δέρµατος. Θεωρεί πως η «περίσφιξη των τριχών» και οι «στενοί πίλοι» 
οδηγούν στην «ατροφία των ριζών» και συνακόλουθα στην πτώση τους. Προτρέπει στο να γίνεται µε 
επιµέλεια το «κτένισµα» και ο «αερισµός της κόµης», (Α. Γεωργιάδης, «Ηµερολόγιον Υγιεινής. Υγιεινά 
παραγγέλµατα της εποχής. ∆εκέµβριος», ό.π., σ. 167). Η «βαρωνίδα» Staffe επιµένει στο βούρτσισµα των 
µαλλιών µε «ελαφριά βούρτσα» και στο κτένισµά τους µε «αραιό κτένι». Τη νύχτα πρέπει να αφήνονται 
ελεύθερα τα µαλλιά και να κόβουν λίγο τις άκρες τους κάθε µήνα, (Βαρώνη Staff, «Υγιεινή της 
καλλονής», ό.π., σ. 319).  
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προσκόµµατα και φοβίες, κάποιες άλλες πρακτικές καθαριότητας, που είναι άµεσα 

συσχετισµένες µε τις καθιερωµένες καλλωπιστικές και κοσµητικές συνήθειες της 

εποχής, θα εξακολουθήσουν να κερδίζουν την εκτίµηση του κόσµου  και θα 

αναπαράγονται κάθε φορά που θα υπάρχει η ανάγκη να πλένουν οι άνδρες και οι 

γυναίκες  το πρόσωπο ή τα µαλλιά τους.  Έτσι, η διάλυση µικρής συνήθως ποσότητας 

από τα «οινοπνευµατώδη» ή «αρωµατικά» καλλυντικά µέσα στο νερό,550 αναβαθµίζει 

την ποιότητα του, αίρει ως ένα βαθµό τις φοβικές αναστολές ανδρών και γυναικών από 

την εµβύθιση του σώµατος µέσα του και φαίνεται να εγγυάται ρητά την επιτέλεση µιας 

καθ’ όλα σεβαστής σωµατικής περιποίησης  που συνδυάζει την καθαριότητα, νοούµενης 

και ως αποστείρωση, τον αρωµατισµό και την αναζωογόνηση του οργανισµού - στη 

συγκεκριµένη περίπτωση των τριχών.  

Τα «οινοπνευµατώδη» ή «αρωµατικά» καλλυντικά, τα οποία φαίνεται πως ήταν σε 

ευρεία χρήση και από το γυναικείο πληθυσµό,551 αντιµετωπίζονταν γενικά µε 

συγκατάβαση ή επιδοκιµασία από τους εκπρόσωπους της επιστηµονικής υγιεινής ή 

αυτών των επαγγελµατιών της οµορφιάς. Ωστόσο, προϊόντος του χρόνου, αυξάνουν οι 

φωνές που εκφράζουν κάποιες ενστάσεις για την ωφελιµότητα τους: «Τα 

οινοπνευµατώδη κοσµητικά συχνάκις χρησιµοποιούµενα συντελούν εις την πρόωρον 

λεύκανσιν [ενν.των τριχών]».552 Τα ίδια αυτά «καλλυντικά ύδατα», όπως είναι η 

ελληνική απόδοση του γαλλικού όρου «Vinaigres de toilette», σύµφωνα µε τον 

µεταφραστή του βιβλίου της βαρόνης D’ Orghamps «Τα µυστικά της γυναικός», 

θεωρούνται από τη συγγραφέα, πως είναι καλά στυπτικά για το δέρµα, αν αναµιχθούν µε 

το νερό, αλλά δεν θα πρέπει να επιθέτονται επί του προσώπου ή του στόµατος.553 Το 

Vinaigre, ακόµη, είχε την ιδιότητα να εξαλείφει τον τεχνητό χρωµατισµό που έδιναν οι 
                                                 

550 Καθώς το σαπούνι θεωρείται καταστρεπτικό για το πλύσιµο του προσώπου, εκθειάζεται η ανάµειξη 
του νερού µε αρκετή ποσότητα αρωµατικού ξυδιού. Αρωµατικό ξύδι ή κολόνια µέσα σ’ αυτό και επάλειψη 
στο κεφάλι µε πούδρα ίριδας µετά το πλύσιµο συνιστάται και για όσες ιδρώνουν πολύ. ∆εν είναι πάντως 
ξεκάθαρο, αν αυτές οι περιποιήσεις αφορούν και το τριχωτό µέρος του κεφαλιού, ή µόνο το κυρίως 
πρόσωπο. («Υγιεινή και καλλονή της γυναικός. Το πρόσωπον», Εφηµερίς των Κυριών, 1/15.1.1915, σ. 
2648). Υποδείξεις για την αποφυγή του πλυσίµατος µε σαπούνι και άφθονο νερό στο γυναικείο πρόσωπο, 
θα βρούµε στη στήλη της «βαρώνης» Staff: «Να νίπτεσθε µε χλιαρόν νερόν άνευ σάπωνος…» και ακόµη: 
« Μη νίπτεσθε ποτέ µε άφθονα νερά και µη βυθίζετε το πρόσωπον σας εις το ύδωρ της λεκάνης», (Βαρώνη 
Staff, ό.π., σ. 316). 

551 Στο «Νικόλαο Σιγαλό», ο κουρέας Σιγαλός προτείνει στη Φωτίου ένα «βιναίγκρ…πολύ ωραίο και 
υγιεινό», το ίδιο που είχε αγοράσει νωρίτερα ο Γιάγκος. Στο «καλλυντήριο» της Φωτίου έχουν θέση «το 
ταπεινό φιαλίδιο του όξους» και «οι ευθυτενείς φιάλες µε το µεγαλοπρεπώς χρυσίζον ύδωρ της κολωνίας», 
(Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νικόλαος Σιγαλός, ό.π., σ. 172 και σ. 175). Υπάρχουν ενδείξεις πως οι γυναίκες 
συνήθιζαν να αρωµατίζουν τα µαλλιά τους, τουλάχιστον στον 20ο αιώνα· σε σχετική µε τον καλλωπισµό 
στήλη του «Μπουκέτου», εκφράζεται η άποψη πως τα καλύτερα αρώµατα για τα µαλλιά είναι «του λευκού 
κρίνου, των ρόδων και των ίων», («Καλλυντικά: το λούσιµο», Μπουκέτο, 24.08.1924, σ. 283).  

552 Α. Γεωργιάδης, «Ηµερολόγιον Υγιεινής. ∆εκέµβριος», ό.π., σ. 168. 
553 Βαρώνη D’ Orghamps, «Τα Μυστικά της γυναικός», εφ. Σκριπ, 19.1.1909.  
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βαφές στα µαλλιά τους.554 Τέλος, κάποιες υγιεινιστικές επισηµάνσεις του µεσοπολέµου 

µας δείχνουν πως ήταν πολύ διαδεδοµένη την εποχή εκείνη η συνήθεια να πλένουν το 

κεφάλι τους µε οινόπνευµα ή αιθέρα.555  

Τα «ελαιώδη», και συνήθως αρωµατικά, καλλυντικά των µαλλιών έτυχαν µάλλον 

καλύτερης υποδοχής από το καλλωπιζόµενο κοινό της εποχής, αλλά και από τον κύκλο 

των υγιεινιστών επιστηµόνων ή των πάσης φύσεως ειδικών του καλλωπιστικού πεδίου. 

Η εξήγηση αυτής της θετικής αντιµετώπισης είναι απλή και κατά ένα µέρος ερµηνεύει 

και την εξαιρετικά επιφυλακτική στάση τους απέναντι στο ανεµπόδιστο λούσιµο των 

µαλλιών µε το νερό: θεωρούσαν πως η «ελαιώδης ουσία» που εκκρίνεται από τους 

σµηγµατογόνους αδένες προστατεύει και ενδυναµώνει τα µαλλιά. Στην περίπτωση 

αλλοίωσης ή ανεπάρκειας αυτής της ουσίας, οι τρίχες αποδυναµώνονται και πέφτουν. 

Για την αποφυγή αυτής της δυσάρεστης σε αισθητικό επίπεδο κατάστασης, που 

αποτελούσε ταυτοχρόνως και το σύµπτωµα µιας οργανικής δυσλειτουργίας, θα έπρεπε 

να υποκαταστήσουν την έλλειψη του φυσικού λίπους του «τριχωτού της κεφαλής» µε 

άλλα ελαιώδη συστατικά.556 Το συχνό λούσιµο πίστευαν πως καταστρέφει αυτό το 

προστατευτικό για τα µαλλιά λίπος και συντελεί στο ‘θάµπωµα’ ή στην ατροφία των 

τριχών.  

Οι καλλωπιστικές και ‘θεραπευτικές’ συνάµα ουσίες που χρησιµοποιούσαν στο 

κεφάλι τους ήταν οι ποµάδες (ή «µυραλοιφές») και οι «µπριγιαντίνες»· οι τελευταίες 

εισάγονται στην ορολογία της ελληνικής κοσµητικής από τις αρχές µάλλον του 20ου 

αιώνα. Η D’ Orghamps δίνει µία συνταγή για «µπριλλαντίνη» για την πύκνωση των 

µαλλιών, που αποτελείται από «παλαιό ρούµι»557 και γλυκερίνη.558 «Brillantine δια τα 

µαλλιά» διαθέτουν τα «φαρµακεία ∆ηµ. και Π. Μαρινόπουλων» στα «ειδικά τµήµατα» 

των καταστηµάτων τους, σύµφωνα µε τη διαφήµιση τους.559 Οι ποµάδες φαίνεται να 

χρησιµοποιήθηκαν συχνά για τη ‘λίπανση’ των µαλλιών και είναι σίγουρα από τα πιο 

                                                 
554«Αι βαφαί αύται…δεν εξαλείφονται δε ή µόνον µε vinaigre», (διαφήµιση, εφ. Εµπρός, «Νεωτερισµοί 

Σαρτσέντου», 28.9.1897). 
555 Ο γιατρός Βεγκλίδης αποδοκιµάζει ως βλαβερό «το πλύσιµο κεφαλής µε οινόπνευµα ή αιθέρα που 

συνηθίζουν πολλοί», (Ν. Βεγκλίδης, Οικογενειακή Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π., σ. 1029). 
556 «Όταν η ουσία αύτη ελλείπη καλόν είνε, αν θέλητε να αποκτήσητε καλήν κόµην, ν’ 

αντικαταστήσετε αύτη δι’ άλλης τινος οποιασδήποτε λιπαρής ουσίας» («Υγιεινά παραγγέλµατα», 
Γεράσιµος Βώκος, Οδηγός του Πειραιώς του 1902, ό.π., σ. 30). Να σηµειώσουµε πως αυτά τα «υγιεινά 
παραγγέλµατα» απευθύνονται στις γυναίκες και, ακόµη πιο πολύ, αφορούν τις µητέρες. 

557 Το ρούµι µαζί µε το κρεµµύδι χρησιµοποιούνται σαν πρώτες ύλες για την παρασκευή µιας λοσιόν 
για την τόνωση του µαλλιού, σύµφωνα µε µια συνταγή που δηµοσιεύει η «Εφηµερίς των Κυριών», 
(Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα της Μπελ Επόκ, ό.π., σ. 85). 

558 Βαρώνη D’ Orghamps, «Τα µυστικά της γυναικός», εφ. Σκριπ, 11.11.1908. 
559 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 5.11.1910. 
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νοµιµοποιηµένα σε ηθικό επίπεδο καλλυντικά, αν και έχουν διατυπωθεί και γνώµες από 

τους πάσης φύσεως συµβούλους για την υγεία και την οµορφιά, που συνιστούν 

εγκράτεια στη χρήση τους ή και αποφυγή τους, όταν είναι φυσιολογική η κατάσταση της 

επιδερµίδας.560 

Με την είσοδο στον εικοστό αιώνα, ένα νέο καλλυντικό παρασκεύασµα για τα 

µαλλιά, που οφείλει την ύπαρξη του στην πρόοδο της χηµείας, κάνει την εµφάνιση του 

στον ελληνικό χώρο: το σαµπουάν. Απ’ ότι φαίνεται, οι δηµιουργοί και οι εµπορικοί 

ατζέντηδες του θα επιχειρήσουν µ’ αυτό να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην περιποίηση 

των µαλλιών και να τροποποιήσουν τα µέχρι τότε γνωστά και κυρίαρχα πρότυπα 

καλλωπισµού και καθαριότητας τους. Η απόπειρα τους αυτή θα στεφόταν µε επιτυχία, 

µόνο στο βαθµό που θα µπορούσε το σαµπουάν να γεφυρώσει το χάσµα ανάµεσα στις 

λοσιόν και τα καλλωπιστικά αρωµατικά αποστάγµατα από τη µια, και το σαπούνι 

καθαριότητας από την άλλη. Θα πρέπει να επισηµάνουµε πως τα σαµπουάν έκαναν την 

είσοδο τους στην Ελλάδα σχεδόν ταυτόχρονα µε την παρουσία τους στις προηγµένες 

δυτικές χώρες. 

Η ιστορία αυτού του προϊόντος είναι περίπου ταυτόσηµη µε το όνοµα του 

Γερµανού χηµικού και φαρµακοποιού Hans Schwarzkopf. Πριν απ’ αυτόν, τα σαµπουάν 

που κυκλοφορούσαν από τους φαρµακοποιούς και τους εµπόρους φαρµακευτικών ειδών 

ήταν λιγοστά και θεωρούνταν επικίνδυνα. Η επιτυχηµένη διαδροµή του, από τη 

δηµιουργία ενός µικρού φαρµακείου στο Βερολίνο στα τέλη του 19ου αιώνα και την 

εφεύρεση µιας σκόνης shampoo που συσκευάζονταν σε µικρά χάρτινα πακέτα για 

ατοµική χρήση, µέχρι την κατοχύρωση ενός ευδιάκριτου και αναγνωρίσιµου εµπορικού 

σήµατος και τη γιγάντωση της επιχείρησης του µε την εξάπλωση των προϊόντων του 

στην Ευρώπη, θα συµβαδίσει µε µια αύξουσα υποχώρηση της αντίστασης απέναντι στο 

πλύσιµο των µαλλιών µε νερό. Το σαµπουάν του θα επιταχύνει σηµαντικά αυτή την 

                                                 
560 Η D’ Orghamps πιστεύει πως οι ποµάδες πρέπει να χρησιµοποιούνται µε µέτρο γιατί έχουν το κακό 

να «λιγδώνουν το δέρµα» και έτσι να επιβάλλουν συχνότερες πλύσεις των µαλλιών, (D’ Orghamps, εφ. 
Σκριπ, 19.1.1909). «Λίπη, έλαια και άλλα παχύµυρα µεταχειρίζεσθε όσω το δυνατόν σπανιώτερον», 
(Βαρώνη Staffe, ό.π., σ. 319-320). Μια ακόµη υγιεινιστική καχυποψία για την γενικευµένη και αδιάκριτη 
χρήση αυτών των καλλυντικών βρίσκουµε στο «Ηµερολόγιον Υγιεινής» του γιατρού Γεωργιάδη: «Τα 
ελαιώδη κοσµητικά της κεφαλής µόνο στην πολύ ξηρά κόµη ωφελούν και σε κάθε άλλη περίσταση είναι 
περιττά και ενίοτε βλαβερά», (Α. Γεωργιάδης, ό.π., σ. 167). Ο Βεγκλίδης στην « Οκογενειακή Ιατρική 
Εγκυκλοπαίδεια» του, συντάσσεται µε τις παραπάνω στάσεις και θεωρεί πως καµία ανάγκη ποµάδων ή 
ελαίων δεν έχουν οι τελείως υγιείς τρίχες, καθώς διαθέτουν ήδη σε επάρκεια το δικό τους λίπος. Σε 
περίπτωση όµως που οι τρίχες είναι «ξερές ή στεγνές», κρίνεται σκόπιµο το γυάλισµα τους µε «χρήση 
λιπαρής ουσίας». Ωστόσο, και σ’ αυτή την περίπτωση θέτει ορισµένες περιοριστικές προϋποθέσεις, όπως η 
αραιή συχνότητα και η λελογισµένη ποσότητα αυτών των ουσιών κατά τη χρήση τους – µία φορά την 
εβδοµάδα, µετά το πλύσιµο και σε ελάχιστη ποσότητα. Συνιστά ακόµη να επιλέγονται  «αγνές» ποµάδες ή 
αµυγδαλέλαιο, (Ν. Βεγκλίδης, ό.π., σ. 1029).  
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πολιτισµική διαδικασία,561 θα συµφιλιώσει οριστικά την πράξη της καθαριότητας µε τη 

συχνή χρήση του νερού και, παρακάµπτοντας τις ενστάσεις που προκαλούσε το σαπούνι, 

θα εισάγει σταδιακά τους αστικούς πληθυσµούς στις πιο σύγχρονες εκδοχές 

καθαριότητας των µαλλιών.562 

Στην Ελλάδα δε φαίνεται να εισήχθησαν τα σαµπουάν του Schwarzkopf ή άλλα 

προϊόντα της εταιρείας του πριν από το µεσοπόλεµο. Όµως, ήδη στα 1909, θα υπάρξει 

µία ελληνική εταιρεία, αυτή του χηµικού, φαρµακοποιού και παραγωγού (και) 

καλλυντικών ειδών Α. Σακαλή, που θα τολµήσει να παρασκευάσει σαµπουάν στο 

«Χηµικόν Κοσµητικόν Εργαστήριον» της. Σε σχετική διαφηµιστική καταχώρηση της 

εταιρείας µπορούµε να διαβάσουµε: «Πλύνετε την κεφαλήν µόνο µε shampooing: 

καθαρίζει και αρωµατίζει και εξαλείφει την πιτυρίασιν». Το καλλυντικό του σκεύασµα 

διατίθεται «σε φαρµακεία και κουρεία πρωτευούσης και επαρχιών», ενώ για χονδρικές 

πωλήσεις του προϊόντος µπορεί κανείς να απευθυνθεί στην έδρα της εταιρείας, στην 

Αλκαµένους.563  

∆ε γνωρίζουµε το αν το σαµπουάν αυτό αποδείχτηκε ένα επιτυχηµένο εµπορικό 

προϊόν ή όχι και το αν πέτυχε να αντικαταστήσει το σαπούνι ή τις λοσιόν ή άλλα 

αρωµατικά υγρά στην προτίµηση του αστικού καταναλωτικού κοινού. ∆εν έχουµε 

πάντως εντοπίσει στα µετέπειτα χρόνια την ίδια διαφήµιση, πράγµα που σίγουρα δε 

συνηγορεί υπέρ των καλών αποτελεσµάτων που θα είχε στην αγορά. Το γεγονός πάντως 

πως µια εταιρεία όπως αυτή του Σακαλή, που παρήγαγε τη µεγαλύτερη γκάµα 

καλλυντικών από όλες όσες ενεργοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο, διαλέγει να 

προβάλλει µια ‘µονοθεµατική’ διαφήµιση, σε αντίθεση µε όσες προηγήθηκαν ή έπονταν, 

δείχνει πως αποδίδει στο σαµπουάν της ξεχωριστή σηµασία και εκτιµά πως η 

προνοµιακή του προώθηση θα ενισχύσει το κύρος και την κερδοφορία της. Σ’ αυτή την 

περίπτωση, είναι λογικό να εικάσουµε πως ο Σακαλής διέβλεπε στο σαµπουάν βάσιµες 

προοπτικές για µια επιτυχηµένη σταδιοδροµία. Νοµίζουµε όµως πως οι προσδοκίες του 

αυτές δεν επιβεβαιωθήκαν. Άλλωστε, απ’ όσο γνωρίζουµε, καµία άλλη ελληνική 

εταιρεία δεν επανέλαβε το µάλλον πρώιµο εγχείρηµα του.  

                                                 
561 Geoffrey Jones, Beauty Imagined, ό.π., σ. 48-49. 
562 Ήδη στα 1938, γράφεται στο Μπουκέτο: «…χειρότερος εχθρός των µαλλιών σας είναι το σαπούνι· 

υπάρχουν στο εµπόριο πολλά καλά σαµπουάν», («Η σελίς της Γυναίκας: για να έχετε πάντα ωραία 
µαλλιά», περιοδικό Μπουκέτο, 24.11.1938, σ. 51). 

563 ∆ιαφήµιση, εφ. Σκριπ, 22.12.1909. 
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Εκτός όµως από το πλύσιµο των µαλλιών µε διάφορα σαπούνια,564 σαµπουάν, 

λοσιόν και αρωµατικά παρασκευάσµατα, µε σκοπό την καθαριότητα, τον αρωµατισµό, ή 

την ενδυνάµωση των τριχών, θα συναντήσουµε και την πρακτική του πουδραρίσµατός 

τους. ∆ύσκολα µπορούµε να εκτιµήσουµε τη διάδοση αυτής της συνήθειας στο γυναικείο 

πληθυσµό των αστικών κέντρων, ούτε και το αν υιοθετήθηκε από τους άντρες της 

εποχής. Την πρώτη αναφορά που έχουµε για τη χρήση πούδρας στα γυναικεία µαλλιά, 

την οφείλουµε στο Σουρή· στο «Χορό του Φασουλή» του 1888, παρουσιάζεται η κυρία 

Φασουλή να δηλώνει στο σύζυγο της: «και θέλω πούδρα στα µαλλιά ολόχρυση να 

βάλω…».565 Η Καλλιρρόη Παρρέν, σχολιάζοντας τη χαώδη διαφορά νοοτροπίας που 

υπάρχει ανάµεσα σε µια ‘µοντέρνα’ νύφη και σε µια ‘παλαιών αρχών’ πεθερά, σηµειώνει 

για την τελευταία: «…και τα λευκά της µαλλιά, τα οποία δεν εγνώρισαν ούτε πούδρας 

καλλυντικάς, ούτε µυρωµένα σκευάσµατα…».566 Περνώντας τώρα στον 20ο αιώνα, 

βρίσκουµε τη γνωστή µας D’ Orghamps να δίνει σαφείς και λεπτοµερείς οδηγίες για το 

πουδράρισµα των γυναικείων µαλλιών στο περί καλλωπισµού πόνηµα της: σε µία 

παράγραφο του έργου της αφιερωµένης στα «φουσκωτά µαλλιά», συνιστά στις γυναίκες 

να ψεκάζουν τα µαλλιά τους µε «πούδρα ίριδος», αν επιθυµούν να τα «φουσκώσουν». 

Προτείνει δε αυτός ο ψεκασµός να γίνεται το βράδυ, ενώ το πρωί θα πρέπει να 

φροντίζουν να εξαφανίζουν τα υπολείµµατα της πούδρας µε µία βούρτσα567. Βλέπουµε 

πως εδώ η πούδρα χρησιµεύει µόνο στο να προσδώσει όγκο στα µαλλιά. 

Ένα άρθρο ωστόσο που δηµοσιεύτηκε σε γυναικείο περιοδικό της δεκαετίας του 

20, δίνει µια διαφορετική ερµηνεία για τη «γνωστή µέθοδο του πουδραρίσµατος των 

µαλλιών» και για τους λόγους που µπορεί κάποια να καταφύγει σ’ αυτή την 

καλλωπιστική πρακτική: σύµφωνα µε όσα ισχυρίζεται ο γιατρός-αρθρογράφος, το 

πουδράρισµα «εξαλείφει λίπος µαλλιών, τα κάνει ελαφρά και ευλύγιστα» και µ’ αυτό 

τον τρόπο «βοηθεί εις το ν’ αποφεύγεται το συχνό λούσιµο που είναι τόσο 

δυσάρεστο».568 ∆ίνονται µάλιστα και λεπτοµερείς οδηγίες για την ‘τεχνολογία’ που 

χρησιµοποιείται (φυσητήρας, βούρτσα) και την ενδεδειγµένη µεθοδολογία που πρέπει να 

ακολουθηθεί, ώστε να µην προκληθούν δερµατικής φύσης βλάβες κατά τη διάρκεια του 
                                                 

564 Να επισηµάνουµε ακόµη την εισαγωγή ενός ειδικού τύπου «άοσµου» σαπουνιού, τον «σάπων της 
κόµης εκ πίσσης» που, όπως ισχυρίζονται οι αντιπρόσωποι του, είναι το «κάλλιστον κατασκεύασµα δια 
την ισχυροποίησιν του τριχοφόρου δέρµατος και [την] στερεοποίησιν των τριχών». Αυτό είναι το Πιξαβόν 
(Pixavon), (∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 18.4.1914).  

565 Γεώργιος Σουρής, «Χορός του Φασουλή», στο Γ. Βαλέτας (επιµ), Τα Άπαντα, τ. 2, Χρ. Γιοβάνη, 
Αθήνα 1966, σ. 190. 

566 «Καθηµεριναί Εντυπώσεις», Εφηµερίς των Κυριών, 15.3.1898, σ. 1-3. 
567 Βαρώνη D’ Orghamps, «Τα µυστικά της γυναικός», εφ. Σκριπ, 11.11.1908. 
568 «Ο ∆όκτωρ σας», «∆ελτίον Καλλονής. Για τα λιπαρά µαλλιά», Εύα, 12.1.1924, σ. 13. 
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πουδραρίσµατος.569 Στο βαθµό που αυτή η πρακτική κρίνεται από τον συντάκτη του 

άρθρου ως «γνωστή» και «πολύ αποτελεσµατική» για την καταπολέµηση της 

λιπαρότητας των µαλλιών, δικαιούµαστε, ίσως, να πιστέψουµε πως είχε πολύ 

περισσότερους οπαδούς στο γυναικείο κόσµο, από όσο µας επιτρέπουν να υποθέσουµε οι 

πηγές της εποχής.    

Ωστόσο, το σαφώς σπουδαιότερο κοµµάτι των καλλωπιστικών περιποιήσεων των 

γυναικών µετά την ενδυµασία, αφορά το χτένισµα των µαλλιών τους και την απόδοση σε 

αυτά ενός στυλ που καθορίζουν τα υπάρχοντα αισθητικά πρότυπα ή οι ‘συρµοί’ της 

εποχής. Για ολόκληρο το 19ο αιώνα, οι δραστηριότητες αυτές για τη συντριπτική 

πλειοψηφία των γυναικών πραγµατοποιούνταν στις οικίες τους, καθώς δεν υπήρχαν 

εξειδικευµένα γυναικεία κοµµωτήρια που να αναλαµβάνουν επαγγελµατικά την 

περιποίηση της ‘κόµης’ τους. Μόνο προς το τέλος αυτού του αιώνα θα αρχίσουν να 

εµπορευµατοποιούνται αυτές οι πρακτικές και να περνούν όλο και περισσότερο στα 

χέρια των ειδικών σε θέµατα γυναικείας κοµµωτικής. Οι εύπορες γυναίκες της αστικής 

τάξης και οι πιο φανατικές θιασώτριες της κοσµικής ζωής και των αργόσχολων 

απολαύσεων είχαν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν για λογαριασµό τους τις 

υπηρεσίες ενός προσωπικού κοµµωτή που τον προσκαλούσαν στην οικία τους.570 Αυτή η 

αργή εισβολή της εµπορευµατικής οικονοµίας σε ό, τι µέχρι τότε βρίσκονταν 

εγκιβωτισµένο στα περίκλειστα όρια της ιδιωτικότητας και των γυναικείων οικιακών 

ενασχολήσεων, θα ακολουθηθεί σύντοµα από την έξοδο των γυναικών στο δηµόσιο 

χώρο για να ικανοποιήσουν τις κοµµωτικές τους ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο θα 

αναδυθεί µια διακριτή θηλυκή σφαίρα κοµµωτικών ενασχολήσεων. Σε πρώτη φάση, 

αυτή η εµπορευµατοποιηµένη κοµµωτική για τις γυναίκες θα χρησιµοποιήσει τους ίδιους 

επαγγελµατικούς χώρους µε αυτούς της ανδρικής, καθώς θα συστεγάζεται στα δικά τους 

κοµµωτήρια, ενώ σε µια δεύτερη περίοδο θα δηµιουργηθούν αποκλειστικά γυναικεία 

κοµµωτήρια - τα οποία θα βρίσκονται συνήθως υπό την υψηλή επιστασία των 

φηµισµένων κοµµωτών της εποχής, ενώ θα διευθύνονται από τα γυναικεία µέλη των 

οικογενειών τους.571   

                                                 
569 Ο φυσητήρας πουδραρίσµατος είναι ίδιος µ’ αυτόν που χρησιµοποιείται για τον ψεκασµό των 

εντοµοκτόνων. Θα πρέπει να παρθούν προφυλάξεις για να µην έρθει σε επαφή η πούδρα µε το δέρµα. Την 
επόµενη µέρα απαιτείται ένας καλός «καθαρισµός» του δέρµατος στο κεφάλι µε µια βούρτσα στεγνή, (στο 
ίδιο).  

570 Geoffrey Jones, Beauty Imagined, ό.π., σ. 45- 46. 
571 Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, «Κοµµωτική: ένα ‘γυναικείο’ επάγγελµα», ∆ίνη, 1 (1986), σ. 98-103. Στα 

1915 καταγράφονται 7 «Κοµµωτήρια Κυριών». Οι ιδιοκτήτες τους ήταν, είτε οι γνωστοί 
κουρείς/κοµµωτές της εποχής (Βελισσάριος Κ., Αδριανού, Στίνης Α., Φώφωλης Π.), είτε οι σύζυγοι τους 
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Αναµφισβήτητα, µετά τα 1850, τα στυλ κοµµώσεων της µόδας εξαπλώνονται σε 

ευρύτερες γεωγραφικές και κοινωνικές ζώνες, γίνονται πιο περίπλοκα και χρονοβόρα και 

απαιτούν από τις γυναίκες µεγαλύτερη επιδεξιότητα, γνώση και προσοχή στην εκτέλεση 

τους για την αποφυγή των λαθών και την επίτευξη µιας άρτιας και κοινωνικά αποδεκτής 

εµφάνισης.572 Το χτένισµα των µαλλιών, η περιποίηση και ο στολισµός τους µπροστά 

στον καθρέφτη γίνεται µια σχολαστική τελετουργία αυτοεξέτασης, διόρθωσης και 

τεχνικής επεξεργασίας της εικόνας του εαυτού, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο πλούτος 

και η ξεχωριστή θέση που κατέχουν οι λεπτοµέρειες στην αρµονική συνάρθρωση τους 

στην ‘ολική’ έκθεση του γυναικείου σώµατος στα διερευνητικά βλέµµατα των άλλων. Οι 

µεγαλύτερες σε ηλικία και σαφώς πιο έµπειρες στην ‘καλλιτεχνική’ επιτέλεση των 

καλλωπιστικών φροντίδων πραγµατοποιούσαν αυτές τις εργασίες µόνες τους, ενώ οι πιο 

νέες και άπειρες γυναίκες δέχονταν τη βοήθεια και τις συµβουλές των µεγαλύτερων ή 

πιο ικανών οµοφύλων τους.573  

Στο ηµερολόγιο µιας πρωτόβγαλτης στις κοσµικές διασκεδάσεις νέας µπορούµε να 

παρακολουθήσουµε την αποφασιστική παρέµβαση της ξαδέλφης της σε ένα στυλ 

χτενίσµατος που πίστευε ότι ταιριάζει καλύτερα στον προσωπικό τύπο εκείνης. 

Βλέπουµε ακόµη τις προσπάθειες που καταβάλλει για να καλύψει κάποια άσχηµα 

χαρακτηριστικά στη φυσιογνωµία της ανίδεης σ’ αυτά τα ζητήµατα νεαρής: « [η 

ξαδέλφη] εβοστρύχισεν ολίγω την κόµην µου, εδοκίµασε κατά πολλούς τρόπους την 

διευθέτησιν των ανθέων µου, εξέλεξε και απέρριψεν αλληλοδιαδόχως ταινίας διαφόρων 

χρωµάτων…».574 Σε αντίθεση µε αυτή την αγχωτική δοκιµασία που υφίσταται η 

«άσχηµος νεάνιδα», ο καλλωπισµός µιας νεαρής παντρεµένης γυναίκας ‘του καλού 

κόσµου’ δεν είχε την ανάγκη καµιάς έξωθεν βοήθειας ή συµβουλής. Οι ταλαντεύσεις 

όµως και οι αµφιβολίες για το πώς µπορεί να παραχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα 

είναι κοινά και στις δύο περιπτώσεις: «…συµπληρώσασα τας τελευταίας λεπτοµερείας 

της κοµµώσεως της…και διευθετήσασα προ του κατόπτρου, δια χιλιοστήν ήδη φοράν τα 

                                                                                                                                                 

(Βασιλείου Ειρ., Στίνη Κλάρα), (Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1915, σ. 102). Στο Παρίσι, στα 
1909, υπήρχαν 300 γυναικεία κοµµωτήρια και περίπου 1800 που εξυπηρετούσαν αδιακρίτως άνδρες και 
γυναίκες, (Geoffrey Jones, Beauty Imagined, σ. 47)  

572 Ο G. Jones επισηµαίνει πως από τα µέσα του 19ου αιώνα αρχίζει να εξαπλώνεται στην Ευρώπη η 
ζήτηση για κοµµώσεις της µόδας στην εύπορη µεσαία τάξη, που φαινόταν να µιµείται τις συµπεριφορές 
της αριστοκρατίας, (Geoffrey Jones, στο ίδιο, σ. 45). 

573 Σύµφωνα µε τον G. Jones, αυτές που αναλάµβαναν τον καλλωπισµό κάποιων άλλων γυναικών ήταν 
φίλες, συγγενείς ή υπηρέτριες τους, (στο ίδιο). Σε Angeloglou παρατίθεται ζωγραφικός πίνακας του Albert 
Lynch, (The Hairdressing appointment), (1891), όπου απεικονίζεται το χτένισµα µιας εύπορης αστής από 
τον προσωπικό της κοµµωτή στην οικία της, (Maggie Angeloglou, ό.π., σ. 104).  

574 Ειρήνη Λαχανά, «Σελίδες εκ του ηµερολογίου µιας ασχήµου νεάνιδος», στο Κωνσταντίνος Σκόκος, 
Ετήσιον Ηµερολόγιον. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν, γελοιογραφικόν του έτους 1889, σ. 68.  
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επί της πλουσίας ξανθής της κόµης συµπεπλεγµένα άνθη, τας αδαµαντίνους καρφίδας 

και τας προ των στέρνων αφρώδεις παρυφάς της πολυτελούς εσθήτος».575 Παρατηρούµε 

πως τα µαλλιά στολίζονταν µε πολύτιµα µικροαντικείµενα, όπως οι διαµαντένιες 

καρφίτσες, µε φυσικά άνθη που συµπλέκονταν µέσα τους, όπως, ακόµη, και µε 

χρωµατιστές κορδέλες.  

Αλλά η πιο σοβαρή και απαιτητική εργασία στην κόµµωση των γυναικών ήταν 

αναµφισβήτητα το ‘κατσάρωµα’ των µαλλιών, η περίφηµη «οντουλασιόν», που 

προκαλούσε µεγάλα προβλήµατα κατά την εφαρµογή της και ταλαιπώρησε πολύ το 

γυναικείο κοινό.576 Πριν οι Marcel Grateau και Nessler (Nestle) επαναστικοποιήσουν 

τεχνολογικά τα µέσα που θα σγούρυναν το µαλλί, κάνοντας πιο γρήγορη και ασφαλή την 

τεχνική αυτή, η οντουλασιόν ήταν µια αργή και επικίνδυνη για τα µαλλιά διαδικασία, 

γιατί συχνά αυτά καταστρέφονταν από τα θερµαινόµενα υλικά που αναλάµβαναν να τα 

σγουρύνουν.577 Το ενδιαφέρον για το κατσάρωµα των µαλλιών, όπως και για τις 

υπόλοιπες κοµµώσεις της µόδας, φαίνεται ότι ήταν διαρκές και µόνιµο για τις γυναίκες 

της εποχής, όπως φαίνεται από τις συνεχείς αναφορές, υποµνήσεις και συµβουλές των 

ειδικών που βλέπουν το φως της δηµοσιότητας. Κάποιες από αυτές είναι εντελώς 

αρνητικές για αυτή την τροποποίηση των γυναικείων µαλλιών,578 ενώ άλλες δεν την 

απορρίπτουν, αλλά εφιστούν την προσοχή στις κατά τη γνώµη τους λανθασµένες 

τεχνικές που ακολουθούνται.579  

Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου, φαίνεται πως το γυναικείο κοινό ενηµερώνεται 

καλύτερα για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές µόδες και τα πρώτα εκείνα κοµµωτήρια που 

απευθύνονται στις γυναίκες επιχειρούν να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις 

τους. Στα 1907 η στήλη της «Παρισινής» στην «Εφηµερίδα των Κυριών» µεταφέρει στις 

αναγνώστριες της το οριενταλιστικό και εξωτικό ρεύµα αντιγραφής των γιαπωνέζικων 

                                                 
575 Κωνσταντίνος Σκόκος, «Ο πρώτος και ο τελευταίος χορός», στο Κωνσταντίνος Σκόκος, Ετήσιον 

Ηµερολόγιον. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν, γελοιογραφικόν του έτους 1890, σ. 57. 
576 Μαριάννα Γεωργαντή, «Η Αθηναία και το χρονικό της µόδας», Τα Αθηναϊκά 31/32, Αθήνα 1965, σ. 

78. 
577 Για τις ενέργειες των Grateau Marcel και Nessler (Nestle) να πειραµατιστούν πάνω στην 

«οντουλασιόν» για να επιλύσουν τα προβλήµατα των παλιών µεθόδων, µέχρι τη στιγµή που ο δεύτερος, 
στις αρχές του 20ου αιώνα θα επινοήσει µια ηλεκτρική µηχανή για µόνιµα κατσαρά µαλλιά, δες σε 
Geoffrey Jones, Beauty Imagined, ό.π., σ. 46-47.  

578 Κατά την Staff, το κατσάρωµα καταστρέφει τα µαλλιά. Προτείνει ακόµη στις γυναίκες να 
χρησιµοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερες φουρκέτες, (Βαρωνίδα Staff, ό.π., σ. 319).  

579 Ο γιατρός Γεωργιάδης συµβουλεύει τις κυρίες «να µην κατσαρώνονται δια πυρός αλλά µόνο δια 
σιδήρου» (Α. Γεωργιάδης, ό.π, σ. 167). ∆ιαµετρικά αντίθετη γνώµη έχει η D’ Orghamps, που είναι κατά 
του περιτυλίγµατος των µαλλιών µε σίδηρο για να γίνονται σγουρά. (Βαρώνη D’ Orghamps, Τα µυστικά 
της γυναικός, εφ. Σκριπ, 11.11.1908). 
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«τύπων καλλονής» και κτενισµάτων που επικρατούσε τότε στη Γαλλία.580 Στο ίδιο 

έντυπο δηµοσιεύεται και η διαφήµιση του κοµµωτηρίου Χατζή, ο οποίος έδινε 

υποσχέσεις  στις πελάτισσες του για λούσιµο «επιστηµονικό», «κατασκευή ποστίς του 

συρµού» και κάθετι που σχετίζεται µε το κάλλος των κοµµώσεων.581 Τα «postiche», 

δηλαδή τα πρόσθετα «ψεύτικα µαλλιά» και οι περούκες ήταν οι πιο µοντέρνες προτάσεις 

της κοµµωτικής τέχνης για τη διαµόρφωση ενός ελκυστικότερου και συχνά ριζικά 

µεταµορφωµένου θηλυκού τύπου.582 Τέλος, στα 1910, στο κατάστηµα της «πρώτης 

ελληνίδος κοµµώτριας», κατά δήλωση της ίδιας της διαφηµιζόµενης, της Αφροδίτης 

Περγάρη, µπορούσε κάποια να χτενίσει τα µαλλιά της σύµφωνα «µε την κόµµωση του 

συρµού φέτος coiffure Grecque”.583 

 

 

Η βαφή των µαλλιών 

Η αλλαγή του χρώµατος των µαλλιών για τις γυναίκες και για τους άνδρες, όσο και 

των µουστακιών και των γενιών µόνο στους άνδρες, αποτελεί ένα από τα πιο 

ενδιαφέροντα και συναρπαστικά κεφάλαια της ελληνικής κοσµητικής. Και αυτό γιατί, σε 

µεγαλύτερο βαθµό από οποιοδήποτε άλλη καλλωπιστική πρακτική, αυτή εφάπτεται µε 

θεµελιακούς ηθικούς, ιδεολογικούς και συµβολικούς προβληµατισµούς που έχουν να 

κάνουν µε την έµφυλη ταυτότητα, τη µεταµορφωτική δράση του τεχνήµατος και την 

επιδίωξη να φαίνεται κάποιος-α πιο νέος-α απ’ ότι ήταν στην πραγµατικότητα. Οι 

«τριχοβαφές» ήταν τα καλλυντικά εκείνα που γνώρισαν µεγάλη διάδοση από τα τέλη του 

19ου αιώνα στον ανδρικό και το γυναικείο πληθυσµό. Την ίδια περίπου εποχή 

δηµιουργήθηκαν και στη χώρα µας οι κατάλληλες συνθήκες για να παραχθούν αυτά τα 

κοσµητικά σκευάσµατα. 

Η πρώτη φορά που εντοπίσαµε διαφηµίσεις βαφών τριχών στον ελληνικό χώρο 

είναι στα 1875, αν και η ύπαρξη αυτών των σκευασµάτων µνηµονεύεται από τα µέσα 

σχεδόν του 19ου αιώνα, όπως άλλωστε είδαµε στο υγιεινολογικό πόνηµα του γιατρού Γ. 

                                                 
580 Παρισινή, «Νέοι Συρµοί», Εφηµερίς των Κυριών 15.4.1907. 
581 ∆ιαφήµιση, Εφηµερίς των Κυριών, 22.12.1906. 
582 Σε ένα ευθυµογράφηµα του 1891, η µάλλον προχωρηµένης ηλικίας «δεσποσύνη Χρυσάνθη 

Μπερουκίδου» εντυπωσιάζει µε την πλούσια «ξανθόχρυση κόµη» της, «την οποίαν όλοι εθαύµαζον και 
εζήλευον», µέχρις ότου ο σκανδαλιάρης ανεψιός της «ανεκάλυψε το καλλιτεχνικόν µυστήριον», βγάζοντας 
της την περούκα. Έτσι έγινε αντιληπτό σε όλους η αιτία που η Χρυσάνθη έβγαινε πάντοτε «αειθαλής…και 
αιωνίως νεαρωτέρα εκ του καλλωπιστηρίου της», (Σατανάς, «Η περούκα της θείας και το πείσµα του 
ανιψιού», στο Κωνσταντίνος Σκόκος, Ηµερολόγιον Εθνικόν. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν, και 
γελοιογραφικόν του έτους 1891, Αθήνα 1890, σ. 333-336). 

583 ∆ιαφήµιση, Εφηµερίς των Κυριών, 15.2.1910. 
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Κανελλίδη (1858). Στις διαφηµιστικές στήλες του Οδηγού του Μπούκα βλέπουµε πως 

στο δυτικότροπο Κουρείο του Ξύδη - ένα πρότυπο για τις µεταγενέστερες εξελίξεις στο 

χώρο της κοµµωτικής- µέσα στο οποίο λειτουργεί και «πλήρες Μυροπωλείον», µπορεί 

κανείς να προµηθευτεί και «αρίστης ποιότητος βαφές των τριχών και του προσώπου».584 

Στα δε καταστήµατα των Αφων Σπαγόπουλων, οι οποίοι δηλώνονται ως «κοµµωταί 

Κυρίων και Κυριών», είχε τη δυνατότητα κάποιος να επιλέξει από µια µεγάλη γκάµα 

καλλυντικών προϊόντων. Σ’ αυτά δε θα µπορούσαν βέβαια να λείψουν οι «βαφές δια τα 

µαλλία και τα γένεια».585 Έκτοτε, εγχώριες και εισαγόµενες βαφές τριχών άρχισαν να 

πωλούνται, όχι µόνο σε κουρεία, σε κοµµωτήρια και σε µυροπωλεία, αλλά και σε 

φαρµακεία, σε καταστήµατα νεωτερισµών και σε πολυκαταστήµατα.586 

Όπως συνέβη και µε την κολόνια και τα άλλα αρωµατικά ύδατα, και εδώ ήταν 

έντονη η ανάµειξη των κουρέων-κοµµωτών στην παρασκευή και στη διάθεση δικών 

τους ιδιοσκευασµάτων, όπως και στην εισαγωγή και εµπορία εισαγόµενων τέτοιων 

προϊόντων. Υπήρξε και εδώ ανταγωνισµός από τους φαρµακοποιούς και τους 

φαρµακέµπορους.587 Βέβαια, η εµπλοκή των κοµµωτών- κουρέων µε την παρασκευή 

τριχοβαφών ή άλλων ελιξιρίων σκευασµάτων για τα µαλλιά δεν έφτασε, απ’ ότι 

φαίνεται, ποτέ σε τέτοια έκταση, βαθµό και διάρκεια µε αυτή της κολόνιας και των 

άλλων αρωµατικών υγρών.  

 

 

Βαφές τριχών στη Θεσσαλονίκη 

Στην προπολεµική και ακόµα υπό οθωµανική διοίκηση Θεσσαλονίκη θα δούµε 

τους εκεί κουρείς να πρωταγωνιστούν στο χώρο της παρασκευής αυτών των 

καλλωπιστικών ειδών: έτσι ο Μ. Μπαντιδόπουλος, ιδιοκτήτης του κουρείου «Ο Βόλος», 

πουλά µια «µοναδική», όπως διατείνεται, βαφή τριχών στο κατάστηµα του.588 Σαφώς πιο 

αξιοπρόσεκτη περίπτωση αποτέλεσε ο κουρέας Ι. Τσιτσικλής. Η δική του βαφή, η 

επονοµαζόµενη «Τζιουβαντίνη», πωλούνταν βέβαια στο επί της παραλιακής «µέγα 

                                                 
584 Μπούκας Μιλτιάδης, Οδηγός εµπορικός, γεωγραφικός και ιστορικός των πλείστων κυριωτέρων 

πόλεων της Ελλάδος του έτους 1875,ό.π., σ. 163                                                                                                                                  
   585 Στο ίδιο, σ. 159. 

586 Ενδεικτικά αναφέρουµε: ∆ιαφήµιση Φαρµακείου Ολυµπίου, εφ. Εµπρός, 8.10.1911· διαφήµιση Bon 
Marche, εφ. Εµπρός, 13.8.1908· διαφήµιση Ιατρού Ρόκκου, εφ. Σκριπ, 10.10.1907· διαφήµιση 
Νεωτερισµοί Σαρτσέντου, εφ. Εµπρός, 28.9.1897.  

587 Ένας από τους πιο ονοµαστούς φαρµακοποιούς και εµπόρους φαρµακευτικών ειδών, που 
ειδικεύτηκε στην παραγωγή των βαφών τριχών, είναι ο Ν. Κ. Χρηστόπουλος. Βλ. διαφήµιση, εφ. Εµπρός, 
8.10.1911.  

588 ∆ιαφήµιση, εφ. Φάρος της Θεσσαλονίκης, 8.10.1903.  
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Κουρείο και Αρωµατοπωλείο» του, αλλά και στα καλά κουρεία και µυροπωλεία της 

πόλης. Ο ίδιος αναλαµβάνει να εξυπηρετήσει τους πλούσιους πελάτες του, βάφοντας τα 

µαλλιά τους «κατ’ οίκον» δύο µέρες της εβδοµάδας.589 Μετέπειτα, ο Τσιτσικλής θα 

µεταφέρει την επιχείρηση του στην Αθήνα και θα καταφέρει να εξελιχτεί σε έναν από 

τους πιο σηµαντικούς παραγωγούς τριχοβαφών στην Ελλάδα.590 Οι διαφηµιστικές 

λεζάντες του τύπου της Θεσσαλονίκης µας πληροφορούν πως οι άντρες και οι γυναίκες 

της πόλης µπορούσαν να αγοράσουν δύο ακόµη γνωστές εισαγόµενες βαφές, τις ίδιες 

που καταναλώνονταν και στα καταστήµατα της πρωτεύουσας: αυτή της «Κυρίας Άλλεν» 

και το «Μέλρωσον».591  

Η µοναδική πάντως βαφή Αθηναίου παρασκευαστή που φαίνεται να κυκλοφορεί 

στην αγορά της Θεσσαλονίκης προ της απελευθέρωσης της πόλης, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που έχουµε στη διάθεση µας, είναι το «Ύδωρ Εύρηκα» του αναγνωρισµένου 

κοµµωτή Ματθαίου Σουβλή.592 Στην αγγελία του αναφέρεται πως η βαφή του βρίσκεται 

σε «διάφορα µυροπωλεία», ωστόσο, το µόνο σίγουρο είναι πως αποστέλλεται 

ταχυδροµικά στους υποψήφιους καταναλωτές και ότι η πληρωµή του γίνεται µε τη 

µέθοδο της αντικαταβολής: «Τιµάται δρχ 6 εις το εσωτερικόν µετά των ταχυδροµικών 

τελών 6 ½ , εις το εξωτερικόν φράγκα 6». Το ότι δεν αναγράφεται η τιµή του προϊόντος 

σε γρόσια, όπως θα ήταν επόµενο για µια οθωµανική πόλη, αλλά µόνο σε φράγκα και σε 

δραχµές για το «εσωτερικό», δείχνει πως η διαφηµιστική του λεζάντα δεν διαµορφώθηκε 

κατά τρόπο τέτοιο που να απευθύνεται συγκεκριµένα στο κοινό της Θεσσαλονίκης – που 

δε συναλλάσσεται συνήθως µε δραχµές και στην πραγµατικότητα εντάσσεται «εις το 

εξωτερικόν». Γεγονός είναι πως το κείµενο αυτό έχει ‘παραχθεί’ στην Αθήνα και µοιάζει 

αυτούσιο ή παρόµοιο µε όσα δηµοσιεύονται την ίδια περίοδο στον αθηναϊκό τύπο. Όλα 

αυτά µας οδηγούν να πιστέψουµε πως ο Σουβλής δε διαθέτει εµπορικούς συνεργάτες στη 

Θεσσαλονίκη, ούτε και έχει εκχωρήσει σε κάποιον ντόπιο αντιπρόσωπο το δικαίωµα να 

εκµεταλλευτεί εµπορικά το προϊόν του.  

 

                                                 
589 ∆ιαφήµιση, εφ. Μακεδονία, 10.9.1911. 
590 Οι Οδηγοί του Ιγγλέση παρουσιάζουν τον Τσιτσικλή ως έναν από τους έξι συνολικά παρασκευαστές 

βαφής τριχών της πρωτεύουσας στα 1921-2 και ως τον µοναδικό παραγωγό αυτών στα 1939, (Νικόλαος 
Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1921-2, σ. 538)· (Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1939, σ. 181). 

591 ∆ιαφήµιση, εφ. Φάρος της Μακεδονίας, 4.7.1887 
592

∆ιαφήµιση, εφ. Φάρος της Θεσσαλονίκης, 22.01.1901. Από ότι φαίνεται η τριχοβαφή του Σουβλή 
πρέπει να καταλήγει στο κοινό της ακόµα οθωµανικής πόλης όχι µέσω ενδιάµεσων εµπόρων, αλλά µε 
ταχυδροµική αποστολή από την έδρα του στη Αθήνα, χωρίς να είναι σαφές από το κείµενο σε τι νόµισµα 
γίνονταν οι παραγγελίες: «Τιµάται δρχ 6 εις το εσωτερικόν µετά των ταχυδροµικών τελών 6 ½ , εις το 
εξωτερικόν φράγκα 6».                                                                                                                                        
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Βαφές τριχών στην Αθήνα: ο κοµµωτής Σουβλής και το «Ύδωρ Εύρηκα»  

Αν και ο Αθ. Στίνης ήταν ο πρώτος κουρέας που είδαµε να διαφηµίζει κάποια 

βαφή τριχών στα 1888, δε θα ασχοληθούµε ωστόσο µαζί του, καθώς από πουθενά δεν 

προκύπτει η παραγωγική ενασχόληση του µε τις τριχοβαφές.593 Το αντίθετο συµβαίνει 

µε τον Σουβλή· αυτός ανοίγει το κοµµωτήριο του στην Πανεπιστηµίου την ίδια πάνω 

κάτω εποχή µε του Στίνη594, αφού σπούδασε την κοµµωτική τέχνη για 5 χρόνια στο 

Παρίσι και στο Λονδίνο. Σ’ αυτό το «κοµµωτήριο των ευγενών», όπως χαρακτηρίζει το 

κατάστηµα του, «τελείται µετά τελειότητος και άκρας φιλοκαλίας πάσα εργασία 

αναγοµένη εις την κουράν, την κόµµωσιν και την βαφήν των τριχών παντός 

χρώµατος.».595 Μέσα σ’ αυτό έχει διαµορφωθεί και µία ιδιαίτερη αίθουσα για το 

πλύσιµο και το βάψιµο των µαλλιών των κυριών «παρά κυριών».596  

Η βαφή του, που τιτλοφορείται «Ύδωρ Εύρηκα» όπως είδαµε, πωλείται και «εις τα 

κυριότερα κοµµωτήρια». Μέχρι το τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, το 

σκεύασµά του παρουσιάζεται τακτικά στις διαφηµιστικές στήλες του τύπου, µετέπειτα 

όµως εξαφανίζεται και δεν µπορούµε να εκτιµήσουµε αν συνεχίζεται η εµπορική 

κυκλοφορία του. Στον Σουβλή, πάντως, χρωστάµε µία από τις πιο ευρηµατικές και 

κραυγαλέα παραπειστικές διαφηµίσεις καλλυντικών ειδών που είδαν το φως της 

δηµοσιότητας µέχρι το µεσοπόλεµο: σε ένα φύλλο του Σκριπ στα 1909, κάτω από τον 

‘τίτλο’ «Ύδωρ Εύρηκα», παρουσιάζεται ο «διάσηµος Μετσνικώφ ο ανακαλύψας το 

φάρµακο της νεότητος» να τηλεγραφεί στον Αθηναίο ανταγωνιστή του τα εξής: «Κύριε 

Σουβλή είδα την βαφήν σου. Οµολογώ ότι µε ενίκησες. Μετσνικώφ»!597  

Ο Σουβλής καταγράφεται ως µυροπώλης στην Αθήνα µέσα σε εννιά συνολικά 

γνωστά ονόµατα του χώρου στον Οδηγό του Κουσουλίνου του 1904.598 Στον 

Πανελλήνιο Οδηγό του 1912 δε συγκαταλέγεται σ’ αυτούς που παρασκευάζουν βαφές 

τριχών, όπου φιγουράρουν µόνο οι πολύ βαριές υπογραφές των Μποτσαράκου και του 

φαρµακοποιού Παπαζήτη,599 ούτε βέβαια και στους έχοντες σχέση µε τα «εργοστάσια 

                                                 
593 ∆ιαφήµιση, εφ. Ακρόπολις, 15.12.1888. 
594 «Βαφή τριχών Μ. Σουβλής. Πείρα 16 ετών», διαφήµιση, εφ. Σκριπ, 25.12.1904. 
595 ∆ιαφήµιση, εφ. Σκριπ, 22.10.1895. 
596 ∆ιαφήµιση, εφ. Σκριπ, 22.12.1904. 
597 ∆ιαφήµιση, εφ. Σκριπ, 24.12.1909. 
598 Αυτοί ήταν: Αντωνάδος ∆., Γκίκας και Ραγούζης, Κυριακού ∆., Αφοι Λιάππη, Μυτιληναίος, 

Σουβλής Μ., Στίνης Α., Συρράκος Α., (Σπυρίδων Κουσουλίνος, Οδηγός της Ελλάδος 1904, τ. 3, Αθήνα 
1904, σ. 51). 

599 Κ. Σταµατίου - Β. Μπουζουράς, ό.π., σ. 135.  
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αρωµάτων».600 Έχοντας αποκλειστεί, µε βάση τους προσανατολισµούς και το σκεπτικό 

που ακολουθούν οι συγγραφείς, από τον παραγωγικό κλάδο του χώρου, ο Σουβλής 

βρίσκει τη θέση του ανάµεσα στα 30 κοµµωτήρια της πρωτεύουσας και στους 28 

καταγεγραµµένους µυροπώλες της.601 

Αν δώσει κανείς απόλυτη πίστη στα στοιχεία που µας παρουσιάζει ο Οδηγός του 

1912, θα µπορούσε να υποθέσει πως ο Σουβλής έχει εγκαταλείψει τις παρασκευαστικές 

φιλοδοξίες του και τη βαφή τριχών του και πως αρκείται µόνο στις υπηρεσίες που 

προσφέρει το κοµµωτήριο του και στο εµπόριο των καλλυντικών προϊόντων του 

µυροπωλείου του. Προς αυτή τη σκέψη συνηγορεί και η έλλειψη διαφηµιστικών πηγών 

για την επαγγελµατική σταδιοδροµία του καθ’ όλη τη δεκαετία του ’10. Ωστόσο, µια 

τέτοια υπόθεση διαψεύδεται από τα στοιχεία που περιέχονται στον Οδηγό του 1918 του 

Ιγγλέση, όπου, ναι µεν δεν εµφανίζεται ως κατασκευαστής αρωµατικών υδάτων, ωστόσο 

συγκαταλέγεται µαζί µε άλλους 7 ανταγωνιστές του στην κατηγορία των 

«κατασκευαστών βαφών τριχών».602 Όλα δείχνουν πως ο Σουβλής διατηρεί µέχρι και τις 

αρχές του µεσοπολέµου την παραγωγική του δραστηριότητα, αλλά κατόπιν θα την 

εγκαταλείψει και θα παραµείνει απλώς ένας κοµµωτής.603  

Βλέπουµε λοιπόν να επαναλαµβάνεται και µε τον Μ. Σουβλή ένα παρεµφερές 

επιχειρηµατικό σενάριο, όπως αυτό που είδαµε να ενεργοποιείται µε τους κοµµωτές- 

παρασκευαστές κολόνιας, τους Καργαδούρη, Βελισσαρίου, αλλά και άλλους 

φηµισµένους κουρείς της εποχής, όπως ο Λιάπης και ο Λεούσης. Τα εν λόγω τρανταχτά 

ονόµατα στο χώρο της κοµµωτικής πρωτοεµφανίστηκαν τη δεκαετία του ’80 ή στις 

αρχές της επόµενης και γρήγορα εξελίχτηκαν σε επιτυχηµένους επιχειρηµατίες, 

ανοίγοντας εκσυγχρονισµένα κουρεία/κοµµωτήρια στην καρδιά του εµπορικού ιστού της 

πόλης. Ήταν µάλιστα οι πρώτοι του είδους που είχαν πυκνή διαφηµιστική παρουσία 

στον αθηναϊκό τύπο, ιδιαίτερα στο τέλος του 19ου και στις αρχές του επόµενου αιώνα. 

                                                 
600 Στο ίδιο, σ. 73. Σ’ αυτή την κατηγορία των αρωµατοποιών καταγράφονται οι Μποτσαράκος, Λιάπης 

Νικ, Συρράκου, Βελισσαρίου, Μπαχαρίας Σ. 
601 Στο ίδιο, σ. 104-105 και σ. 123-124. 
602 Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1918, σ. 26 και σ. 30-31. Οι άλλοι εφτά επιχειρηµατίες που 

κατασκευάζουν βαφές είναι οι: Βεντούρη Σοφία, Μηλλιαρέσης Ε., Μποτσαράκος ∆., Παπαζήτης, Τσεβού 
Σ., Χατζηδάκη Γ. και Χριστόπουλος ∆. 

603 Στα 1921-2 ο Σουβλής φέρεται να κατασκευάζει τη βαφή του µαζί µε άλλους 5 κατασκευαστές: 
Μηλλιαρέση, Μποτσαράκο, Παπαζήτη, Τσεβό Σ. και Τσιτσικλή Ι., (Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 
1921-2, σ. 538), αλλά σε µεταγενέστερους επαγγελµατικούς Οδηγούς δεν υπάρχει σαν όνοµα σε αυτή την 
κατηγορία. Συγκεκριµένα στα 1928 µόνο οι Μποτσαράκος και Παπαζήτης φαίνεται ότι παραµένουν ως 
ενεργοί παρασκευαστές βαφής, (Ν. Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1928, σ. 773), ενώ στα 1930 στην ίδια 
κατηγορία προστίθεται και ο Καρουσάτος στους δυο προηγούµενους, ο δε Σουβλής καταχωρείται ως 
κοµµωτής «ανδρών – γυναικών», έχοντας µεταφέρει το κατάστηµά του στην Βαλαωρίτου, (Ν. Ιγγλέσης, 
Οδηγός της Ελλάδος 1930, σ. 218 και σ. 263).  
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Θεµελίωσαν ένα αξιόπιστο εµπορικό όνοµα και εκµεταλλεύτηκαν επαρκώς την απήχηση 

που είχαν οι προσφερόµενες καλλωπιστικές υπηρεσίες τους στις ανώτερες τάξεις, αλλά 

και την διογκούµενη καταναλωτική ζήτηση και από τα δύο φύλα για τα καλλυντικά του 

προσώπου και του σώµατος για να συγκροτήσουν µικρές κυρίως παραγωγικές µονάδες 

παρασκευής κολόνιας, βαφής τριχών ή και άλλων ειδών της κοµµωτικής και της 

αρωµατοποιίας. ∆εν κατάφεραν ωστόσο σχεδόν ποτέ να ξεπεράσουν τα περιοριστικά 

όρια που τους έθεταν τα ως επί το πλείστον ισχνά εµπορικά δίκτυα διάθεσης των 

προϊόντων τους.  

Ο µεταποιητικός κλάδος αυτών των προσωπικών επιχειρήσεων ακµάζει - απ’ όσο 

δείχνουν τα πράγµατα - κατά το διάστηµα ανάµεσα στα 1890 και 1910 και οδηγείται 

σταδιακά στη συρρίκνωση, στην παρακµή και στην έκλειψη µε την έλευση του 

µεσοπολέµου. Αυτή η γενιά των προπολεµικών επιχειρηµατιών εξαφανίζεται ή ξεπέφτει 

σε υποδεέστερη µοίρα ως παραγωγός προϊόντων, αν και τις περισσότερες φορές 

καταφέρνει να επιβιώσει µε την πρώτη και κυρίαρχη ιδιότητα της, ως ιδιοκτητών 

κεντρικών κουρείων και κοµµωτηρίων της Αθήνας.  

Αν θελήσουµε να προβούµε σε µια πρώτη και ακόµη αναγκαστικά πρόχειρη 

εκτίµηση για τη φύση και τα αίτια αυτής της πτωτικής πορείας, θα λέγαµε πως µάλλον 

βρέθηκαν σε αδυναµία να ανταποκριθούν στις αλλαγές των καιρών και να 

ανταγωνιστούν την είσοδο στο χώρο των καλλυντικών πολύ ισχυρότερων και καλύτερα 

οργανωµένων αντιπάλων. Έτσι από τη δεκαετία του ’10 ήδη, το παιχνίδι δείχνει να 

ξεφεύγει από τον σχεδόν µονοπωλιακό έλεγχο των κοµµωτών και των κουρέων, καθώς 

δηµιουργούνται νέες εταιρείες παραγωγής καλλωπιστικών και αρωµατικών προϊόντων, 

ενώ τα φαρµακεία (Μαρινόπουλος, Μπακάκος, Χριστόπουλος, ∆αµβέργης) δείχνουν να 

διαθέτουν µεγαλύτερη κεφαλαιακή και τεχνολογική επάρκεια, αλλά και την απαραίτητη 

ευελιξία ώστε να παράγουν νέα καλλυντικά είδη ή και ήδη καθιερωµένα µε καινούργια 

υλικά που απαιτούσε η εποχή. Ακόµη, τα προϊόντα τους υποσκελίζονται από κάποια 

διεθνούς ακτινοβολίας εισαγόµενα καλλυντικά µέσω των οποίων µεταφέρονται τα 

κοσµητικά πρότυπα της αναπτυγµένης ∆ύσης στη µεσοπολεµική Ελλάδα, τα οποία 

κατακτούν την καρδιά και το µυαλό της διακεκριµένης κοινότητας των αστών, ανδρών 

και γυναικών. 
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Οι βαφές και τα σκευάσµατα του Μποτσαράκου 

Το όνοµα, ωστόσο, που σφράγισε τις εξελίξεις στο χώρο των βαφών τριχών τις 

πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ήταν αναµφισβήτητα του Μποτσαράκου. Προς το 

τέλος του 19ου αιώνα, σε µια εποχή που αυξάνεται η καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα 

εµπορευµατοποιηµένης περιποίησης του προσώπου και του σώµατος, και στο 

δυτικότροπα διαµορφωµένο αστικό τοπίο του κέντρου της Αθήνας δηµιουργούνται οι 

πρώτοι ‘ναοί της οµορφιάς’, δηλαδή τα σύγχρονα κουρεία, κοµµωτήρια και µυροπωλεία, 

εµφανίζεται ο Μποτσαράκος και σχεδόν αµέσως επιβάλλει την παρουσία του, όχι τόσο 

εξαιτίας των προσφερόµενων καλλωπιστικών υπηρεσιών του στο κοµµωτήριο/κουρείο 

και µυροπωλείο του,604 όσο για το πλήθος και την επιτυχηµένη πορεία των καλλυντικών 

σκευασµάτων που παράγει στο εργαστήριο του, και ιδιαίτερα της βαφής τριχών του. Το 

όνοµα του δε τείνει συχνά να ταυτιστεί µε τη δηµοφιλή αυτή βαφή στη συνείδηση του 

κόσµου, καθώς ήταν το πρώτο προϊόν µε το οποίο έγινε γνωστός, έτυχε της αποδοχής 

από γυναίκες και άνδρες,605 βραβεύτηκε και µάλλον ξεπέρασε τα εσωτερικά σύνορα της 

χώρας µας για να εξαχθεί και στο εξωτερικό.606  

Ακολούθησε χρονικά η παραγωγή και άλλων καλλυντικων και θεραπευτικών 

σκευασµάτων για τα µαλλιά, αλλά και για την επιδερµίδα του προσώπου και του 

σώµατος: η «Λαΐς η Κορινθία», µια λευκαντική λοσιόν, το «Σωσίτριχο» για την πιτυρίδα 

και την τριχόπτωση,607 η «Τριχοθρεψίνη» για την ‘επιµήκυνση’ και την προστασία των 

τριχών του µουστακιού και των µαλλιών των γυναικών, η «Σωζοδοντίνη» για τα δόντια 

και ο «Ιατρός του προσώπου» για την προστασία του δέρµατος από πανάδες, ρυτίδες και 

εγκαύµατα από τον ήλιο. Εκτός αυτών, ο Μποτσαράκος παρασκεύασε ακόµη ένα 

αρωµατικό υγρό µε άρωµα βιολέτας, τη «Βιολέτα» ή «Βέρα Βιολέτα», όπως απαντάται 

αλλού, για την τουαλέτα και τον αρωµατισµό των µαντιλιών ανδρών και γυναικών, αλλά 

                                                 
604 Ο Καιροφύλας εκθειάζει την ποιότητα των εισαγόµενων προϊόντων του: «Έχει τα 

αριστοκρατικότερα, τα λεπτότερα, τα ηδυπαθέστερα αρώµατα των ευρωπαϊκών εργοστασίων. Σάπωνες 
αγνούς, υγιεινούς, αιθερίου µύρου, πούδρες θαυµασίας», (Γιάννης Καιροφύλας, Οι πρώτοι έµποροι των 
Αθηνών, ό.π., σ. 186). 

605 Ο Μερεµέτης ∆ηµήτρης µιλά για τις «αναλλοίωτες βαφές» του Μποτσαράκου που έδιναν το 
επιθυµητό µαύρο χρώµα στα µουστάκια των Αθηναίων στο γύρισµα του αιώνα, (∆ηµήτρης Μερεµέτης, 
«Το παληό λεβέντικο Αθηναϊκό µουστάκι», Τα Αθηναϊκά 53, Αθήνα 1972, σ. 29). 

606 Πανελλήνιο Λεύκωµα Εθνικής Εκατοεντηρίδος 1821-1921, τ. Β: Βιοµηχανία, Εµπόριο, Αθήνα 1923, 
σ. 390. Εκεί αναφέρεται πως η εγκεκριµένη από το Βασιλικό Ιατροσυνέδριο βαφή του διαδόθηκε σε όλον 
τον κόσµο. Παραθέτει µάλιστα και τις χώρες στις οποίες αυτή εξάγονταν: Ισπανία, Ωκεανία, Ινδία, 
Αµερική και Ν. Αφρική. 

607 Σε ένα χιουµοριστικό χρονογράφηµα στο Σκριπ, που αποτελεί ταυτόχρονα και µια έµµεση 
διαφήµιση του εφευρέτη κουρέα, ο «κασίδης Ζοζό» έβαλε µεγαλύτερη ποσότητα από το «θαυµατουργόν 
φάρµακον του Μποτσαράκου», το «Σωζότριχον», όπως αλλιώς το ονοµάζουν, µε αποτέλεσµα να γεµίσει 
«από τας παραξένους εκείνας τρίχας». Από τότε, σύµφωνα µε τα όσα µας µεταφέρει ο συντάκτης του, το 
αποκαλούν και «Ζοζότριχο», («Η ιστορία του Ζοζό», εφ. Σκριπ, 23.12.1903).  
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και µια αποσµητική πούδρα, την «Ιδρωλίνη», που καταπολεµούσε την κακοσµία και την 

έκκριση του ιδρώτα στην περιοχή των ποδιών και στις µασχάλες. Όλος αυτός ο 

παρασκευστικός οίστρος δε θα ήταν δυνατό να αφήσει έξω την κολόνια· πράγµατι, η 

κολόνια που έφερε το όνοµα του («κολόνια Μποτσαράκου») ήταν από τις πιο ευπώλητες 

της αγοράς. Τέλος, το κατάστηµα του εφοδιαζόταν τακτικά µε σαπούνια, αρώµατα, 

πούδρες και άλλα καλλυντικά είδη γνωστών ευρωπαϊκών οίκων, όπως άλλωστε 

έπρατταν και αρκετοί άλλοι συνάδελφοι του. 608 

Στις αρχές του αιώνα, συνεργάζεται για µικρό χρονικό διάστηµα µε τον 

Αγγελόπουλο και όλα τα παραπάνω σκευάσµατα φέρουν την υπογραφή και των δύο.609 

Το κουρείο, κοµµωτήριο και µυροπωλείο του επί της Σταδίου φέρει το όνοµα «Του 

κοµψού κόσµου» και θεωρείται από τα µεγάλα του είδους, καθώς µπορεί να 

εξυπηρετήσει ταυτόχρονα έξι πελάτες.610 ∆ιαµορφώνει εντός του κοµµωτηρίου του µία 

ξεχωριστή αίθουσα, όπου υποδέχεται τους άνδρες και τις γυναίκες που θέλουν να κάνουν 

χρήση της βαφής τριχών του, σε ένα περιβάλλον προστατευµένο από τα αδιάκριτα 

βλέµµατα των άλλων611- πρακτικές που ήταν κοινές και για όλα τα µεγάλα κουρεία της 

εποχής.612 Ο ίδιος ο «εφευρέτης» εκτελεί αυτή την εργασία και υπόσχεται να προσφέρει 

δωρεάν το πρώτο βάψιµο σε όσους αγοράσουν το µπουκαλάκι της βαφής από το µαγαζί 

του. Ο Καιροφύλας µας πληροφορεί πως η βαφή του Μποτσαράκου έβγαινε σε 3 

χρωµατισµούς.613 Από άλλη πηγή µαθαίνουµε πως αυτοί ήταν ο µαύρος, ο καστανός και 

ο ξανθός.614 Ωστόσο, σ’ αυτό το σηµείο δε φαίνεται να υπερέχει ο Μποτσαράκος, καθώς 

η βαφή του Παπαζήτη, του µεγάλου του ανταγωνιστή, προσφέρεται σε 4 χρωµατικούς 

τόνους: «χρώµα µαύρον, καστανόν, βαθύ καστανόν και ξανθόν».615 

Ο Μποτσαράκος δεν περιορίζεται απλώς να κυριαρχεί επί των άλλων εγχώριων 

παρασκευαστών καλλυντικών και αρωµατικών ειδών, εξαιτίας της αξιοπιστίας των 

                                                 
608 Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι, τ. 2, Φιλιππότη, Αθήνα 1982, σ. 100. Του ιδίου, Οι 

πρώτοι έµποροι των Αθηνών, ό.π., σ. 186-189. 
609 ∆ιαφήµιση, εφ. Σκριπ, 20.9.1901. 
610 ∆ιαφήµιση, Κωνσταντίνος Σκόκος, Ηµερολόγιον Εθνικόν. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν και 

γελειογραφικόν του έτους 1906, σ. 449.  
611 Τη διαβεβαίωση του Μποτσαράκου, πως αυτή η υπηρεσία µπορεί να προσφερθεί «εις οιανδήποτε 

ώραν» δεν την έχουµε συναντήσει πουθενά αλλού, (διαφήµιση, εφ. Έθνος, 26.10.1913).  
612 Και το «Κρόνιο» χρησιµοποιεί ειδικό τεχνίτη για να βάφει τα µαλλιά, τα γένια και το µουστάκι των 

πελατών και πελατισσών του µε τη βαφή του Παπαζήτη, (διαφήµιση, εφ. Εµπρός, 23.12.1910). 
613 Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα της Μπελ Επόκ, ό.π., σ. 70. 
614 Πανελλήνιο Λεύκωµα, ό.π., σ. 390. 
615 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 23.12.1910. 
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προϊόντων του και του γοήτρου που φέρει το όνοµα του,616 αλλά φροντίζει να συντηρεί 

το µύθο του και να επεκτείνει, όπως φαίνεται, το ανταγωνιστικό του πλεονέκτηµα µε το 

να εφαρµόζει για περισσότερες από δύο δεκαετίες µια έντονη για τα ελληνικά δεδοµένα 

και τους περιορισµούς που θέτει η εποχή διαφηµιστική εκστρατεία σε κάθε είδους 

έντυπα, επιχειρώντας προφανώς να κρατηθεί στην επικαιρότητα και να επαυξήσει την 

πελατεία του.617  

Οι διαφηµιστικές λεζάντες µε τις οποίες γνωστοποιούσε στους αναγνώστες  τα 

σκευάσµατα του, τις κοµµωτικές υπηρεσίες που προσέφερε το κατάστηµα του, όπως και 

τις τιµές όλων αυτών, παραµένουν στην πλειοψηφία τους σε ένα καθαρά πληροφοριακό 

επίπεδο, δεν διακρίνονται από καµία ευφάνταστη σύλληψη και θα µπορούσαν κάλλιστα 

να χαρακτηριστούν συντηρητικές, καθώς απουσιάζει από αυτές ένα εµπνευσµένο 

διαφηµιστικό µότο, που θα µπορούσε να εντυπωθεί στο µυαλό των 

αναγνωστών/αναγνωστριών ή κάποιο κείµενο που να χρησιµοποιεί την τεχνική των 

συγκινησιακών-συναισθηµατικών εκκλήσεων προς το καταναλωτικό κοινό.618 Η ίδια 

έλλειψη πρωτοτυπίας παρατηρείται και στις άλλες επιχειρηµατικές στρατηγικές που 

εφαρµόζει, όπως στην αποστολή των προϊόντων του στην επαρχία µε το ταχυδροµείο619 

ή στην παροχή οικονοµικών διευκολύνσεων προς τους σταθερούς και µόνιµους πελάτες 

του.620  

Πώς όµως κατάφερε ένας κάποιος κοµµωτής και αρωµατοπώλης, όσο σπουδαίος 

και να θεωρούνταν στο χώρο του, να παρουσιάσει µια τέτοια επιτυχία στην επινόηση και 

παρασκευή τόσων πολλών καλλυντικών προϊόντων, που σχεδόν να καλύπτει τη γκάµα 

όλων των γνωστών και µέχρι τότε χρησιµοποιήσιµων κοσµητικών µέσων; Είναι 

χαρακτηριστικό πως, εκτός της πούδρας, των αρωµατικών σαπουνιών, των ποµάδων και 
                                                 

616 Σε στήλη πάλι του Σκριπ, παρουσιάζεται ο Μποτσαράκος να φέρνει την άνοιξη, αν και είναι 
∆εκέµβρης. Αρκεί µόνο να ρίξει κανείς «ολίγας σταγόνας από φιαλίδια αρώµατος του Μποτσαράκου» σε 
ένα µαντίλι για να έχουµε αυτό το αποτέλεσµα. Πιο κάτω εκθειάζεται ο Μποτσαράκος γιατί έφερε «βουνά 
από την Ευρώπην εντός του κοµµωτηρίου του τα φιαλίδια εκείνα των θαυµασίων αρωµάτων…» 
(«Άνοιξις», εφ. Σκριπ, 28.12.1904).  

617 Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε κάποιες από αυτές τις διαφηµίσεις για να διαφανεί η ποικιλία 
και το εύρος των ποµπών του µηνύµατος του· έτσι ο Μποτσαράκος διαφηµίζεται στο ηµερολόγιο του 
Κωνσταντίνου Σκόκου τα έτη 1906, 1907 και 1912. Επίσης βλ. διαφήµιση στην εφ. Σκριπ, 24.10.1903, 
διαφήµιση στην εφ. Εµπρός, 19.12.1914, διαφήµιση στην εφ. Έθνος, 26.10.1913.  

618 Παράδειγµα αυτού του τύπου διαφηµίσεων αποτελεί εκείνη που αναφέρεται στην «κοσµητική 
ποµάδα του Γ. Ρεβελάκη» και είδε το φως της δηµοσιότητας στα 1913. Παραθέτουµε το σχετική λεζάντα: 
«Αι µελαγχροιναί θέλετε να λευκανθήτε; Θέλετε να διατηρείτε εν γένει το πρόσωπον σας λευκόν, στιλπνόν 
και δροσερόν;…», (διαφήµιση, εφ. Εµπρός, 26.06.1913).  

619 Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα της Μπελ Επόκ, ό.π., σ. 71 
620 Οι τιµές για όσους ή όσες χρησιµοποιούν συχνά τις υπηρεσίες του καταστήµατος είναι αρκετά 

δελεαστικές: «4 δρχ για 3 φορές την εβδοµάδα, 6 δρχ για 4 φορές την εβδοµάδα και 8 δρχ καθ’ εκάστη», 
(διαφήµιση, Κωνσταντίνος Σκόκος, Ηµερολόγιον Εθνικόν. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν και γελειογραφικόν 
του έτους 1906, σ. 449).  
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των κρεµών προσώπου και σώµατος, που προφανώς απαιτούσαν άλλο τεχνολογικό 

εξοπλισµό και µεγαλύτερες υποδοµές, κάθε άλλο καλλυντικό που είχε ευρεία απήχηση 

έβγαινε από το εργαστήριο του.621 Η επιτυχία του αυτή προφανώς υπερβαίνει τα 

επιτεύγµατα κάθε άλλου συναδέλφου του και µπορεί µόνο να συγκριθεί µε την ανάλογη 

πορεία κάποιων µεγάλων φαρµακοποιών που δραστηριοποιήθηκαν στο πεδίο των 

καλλυντικών προϊόντων, όπως του Ζαλοκώστα και του Σακαλή κυρίως, αλλά και των 

Μαρινόπουλου και Λήτου στα µεσοπολεµικά όµως χρόνια.  

Αυτή η οµοιότητα, που µόλις επισηµάναµε είναι πιο ουσιαστική απ’ όσο εκ 

πρώτης όψεως φαίνεται, όταν αντιπαραβάλλουµε έναν κουρέα/κοµµωτή µε επιστήµονες 

φαρµακοποιούς. Αλλά µάλλον το κλειδί της σταδιοδροµίας του Μποτσαράκου ως 

παρασκευαστή καλλυντικών ειδών βρίσκεται στο κοινό απόθεµα γνώσεων και 

πρακτικών που µοιράζεται µε τους συγκρινόµενους µ’ αυτόν φαρµακοποιούς: ως 

χηµικός που ήταν ο Μποτσαράκος, σίγουρα κατείχε τη µεθοδολογία της ανάλυσης και 

παρασκευής φαρµακευτικών σκευασµάτων, της αποµόνωσης χηµικών ουσιών και της 

µείξης τους µε άλλες, µέχρι να πετύχει την παραγωγή µιας αποτελεσµατικής βαφής όπως 

και των άλλων καλλυντικών ‘θεραπευτικών’ σκευασµάτων. 622 

∆υστυχώς δεν γνωρίζουµε τίποτα για τα κίνητρα που είχε ένας χηµικός και τις 

δυσκολίες που τυχόν αντιµετώπισε για να εισέλθει σε ένα φαινοµενικά αταίριαστο για 

τις σπουδές του χώρο,623 όπως αυτός της κοµµωτικής, να ανοίξει το κοµµωτήριο του στα 

1890 και να καταφέρει να σταθεί επάξια ανάµεσα στους πιο διακεκριµένους 

εκπροσώπους του κλάδου, τόσο ως παραγωγός καλλυντικών ειδών, όσο και ως 

καταστηµατάρχης που αναλαµβάνει την κόµµωση ανδρών και γυναικών. Από αυτήν την 

παραδοξότητα µπορούµε να ξεφύγουµε, µόνο αν δεχτούµε ως λογικοφανή την υπόθεση 

πως ο Μποτσαράκος άνοιξε το κουρείο/κοµµωτήριο του στη Στοά Αρσακείου 

χρησιµοποιώντας το κατά κάποιο τρόπο ως βιτρίνα, ως χώρο επίδειξης των 

σκευασµάτων του και ως προποµπό των µελλοντικών επιχειρηµατικών του σχεδίων, 

καθώς εξαρχής έχει ήδη επιλέξει να ασχοληθεί πρωτίστως µε την ανακάλυψη, παραγωγή 

και εµπορία προϊόντων της κοσµητικής τέχνης. Την ίδρυση του κοµµωτηρίου µπορούµε 

λοιπόν να τη δούµε ως µία απόπειρα να δηµιουργήσει ένα ιδεώδες περιβάλλον 

                                                 
621 Μπορούµε νοµίζω να θεωρήσουµε την λευκαντική λοσιόν του, ονόµατι «Λαΐς η Κορίνθια», ένα 

είδος ψιµύθιου σε ρευστή µορφή.  
622 Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι, ό.π. σ. 100· Πανελλήνιο Λεύκωµα, ό.π., σ. 390. 
623 Ο Eugene Schueller, ο εφευρέτης της πρώτης ασφαλούς βαφής τριχών στη Γαλλία στα 1907 και 

ιδρυτής της L’ Oreal (1909), ήταν διπλωµατούχος χηµικός. Στις αρχές του αιώνα βρίσκει δουλειά σ’ ένα 
φαρµακείο και συνεργάζεται στενά µε κάποιους κοµµωτές για την προώθηση των βαφών του, αν και 
εξάσκησε ποτέ το επάγγελµα αυτό, (Geoffrey Jones, Beauty Imagined, ό.π., σ. 49-50).  
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προηγµένων καλλωπιστικών πρακτικών, µέσα στο οποίο θα ‘εκπαιδεύονταν’ απολύτως 

φυσιολογικά ένα ανδρικό και γυναικείο καταναλωτικό κοινό, ώστε να καταστεί πρόθυµο 

και δεκτικό να καταναλώσει τις καλλυντικές επινοήσεις του. 

Αν σπρώξουµε αυτή την εκδοχή στις λογικές της συνέπειες, θα πρέπει ο ίδιος, 

όντας άσχετος µε την τέχνη του κουρέα/κοµµωτή, να είχε στην ουσία κρατήσει για τον 

εαυτό του την εφαρµογή της βαφής στους πελάτες του, την επίβλεψη των κοµµωτικών 

και εµπορικών δραστηριοτήτων του καταστήµατός του, καθώς και τη γενικότερη 

διευθυντική λειτουργία της επιχείρησής του· το κυρίως δε έργο της κόµµωσης των 

αρσενικών και θηλυκών πελατών του θα πρέπει να το παρέδιδε στα έµπειρα και 

ειδικευµένα χέρια του υπαλληλικού του προσωπικού. Αυτό θα σήµαινε πως ο 

Μποτσαράκος δε θα αναµιγνύονταν άµεσα στις περισσότερες από τις εργασίες του 

κοµµωτηρίου του. 

Μια τέτοια υπόθεση, όµως, θεωρούµε πως δύσκολα µπορεί να γίνει πιστευτή. Και 

αυτό γιατί, πρώτα απ’ όλα, η υποτιθέµενη άγνοια του ιδιοκτήτη µιας επιχείρησης για το 

καθαυτό αντικείµενο της εργασίας του, µας φαίνεται πως δε θα περνούσε απαρατήρητη 

και, κατά πάσα πιθανότητα, θα άφηνε µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα ίχνη της στο έστω 

και ελλιπέστατο ιστορικό υλικό που µας διασώθηκε για τον καλλωπισµό και την 

κοµµωτική. Ακόµη, νοµίζουµε πως σε µια εποχή που οι επιχειρήσεις ήταν σε µεγάλο 

βαθµό απολύτως προσωπικές ή οικογενειακές, το κύρος και η θέση που θα κατακτούσαν 

αυτές στη συνείδηση της κοινωνίας, θα πρέπει να εξαρτιόταν σε µεγάλο βαθµό από την 

αξία και τις ιδιαίτερες ικανότητες του ιδιοκτήτη και εµψυχωτή της επιχείρησης - δηλαδή 

από τη µαεστρία που θα επιδείκνυε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, την άριστη 

γνώση της τέχνης του και την εφαρµογή των όποιων ευρωπαϊκών καινοτοµιών 

περνούσαν τα σύνορα της χώρας µας. Ένας άλλος πολύ σηµαντικός παράγοντας της 

επιτυχίας µιας τέτοιας επιχείρησης θα πρέπει να ήταν και η στενή επαφή που θα 

διατηρούσε µε τους πελάτες του - τουλάχιστον µε τους πιο ‘επώνυµους’ και κοινωνικά 

επιτυχηµένους.  

Η εικόνα που έχουµε σχηµατίσει για τα µεγάλα κοµµωτήρια/κουρεία της εποχής 

δεν παραπέµπει σε µια απρόσωπη διευθυντική δοµή, όπως συµβαίνει στις µεγάλες 

καπιταλιστικές επιχειρήσεις, ούτε και σε έναν αποστασιοποιηµένο από τις καθηµερινές 

‘χειρωνακτικές’ λειτουργίες του επαγγέλµατος, κύκλο ιδιοκτητών. Εντελώς αντίθετα, η 

εντύπωση που δηµιουργείται για τους ιδρυτές και ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων, 

ήταν πως επρόκειτο για καλούς τεχνίτες-µετρ της κοµµωτικής, που καταπιάνονται οι 

ίδιοι µε το κούρεµα, το ξύρισµα, το χτένισµα, και εν γένει τον καλλωπισµό των πελατών 
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τους, υποβοηθούµενοι στο έργο τους από βοηθούς, παραγιούς, ασκούµενους και 

ασκούµενες κοµµωτές και κοµµώτριες.624 

Θα µπορούσαµε ακόµη να υποθέσουµε πως ο Μποτσαράκος πράγµατι γνώριζε την 

τέχνη του κοµµωτή/κουρέα πριν ανοίξει το κατάστηµα του. Ίσως αυτό να προέκυπτε είτε 

από κάποια προϋπάρχουσα οικογενειακή επιχείρηση, είτε από την εκµάθηση της 

κοµµωτικής τέχνης στο εξωτερικό, είτε, τέλος, από την τριβή του µε το αντικείµενο µέσα 

στο ίδιο το κατάστηµά του. Ωστόσο, δεν έχουµε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει 

αυτή την εικασία. 

Με τα δεδοµένα που έχουµε µέχρι τώρα στα χέρια µας, η περίπτωση του 

Μποτσαράκου είναι εντελώς ιδιόµορφη. Όντας χηµικός, εφευρέτης καλλυντικών και 

φαρµακευτικών ειδών και εκ προοιµίου άσχετος µε τις κοµµώσεις, ανοίγει κουρείο, 

κοµµωτήριο και µυροπωλείο και η προσωπική του ενασχόληση στο περιβάλλον 

εργασίας του - αν εξαιρέσουµε τις διευθυντικές του αρµοδιότητες- περιορίζεται στο έργο 

της βαφής των µαλλιών. Μπαίνουµε στον πειρασµό να θεωρήσουµε το κοµµωτήριο του 

µια προκάλυψη του «βαφείου» του,625 του πιο ουσιώδους δηλαδή σκέλους της 

επιχείρησης του, αν παραβλέψουµε βέβαια αυτόν της εµπορίας των καλλυντικών του. 

Σε κάθε περίπτωση, η συνύφανση των ιδιοτήτων του χηµικού και του κουρέα στο 

ίδιο πρόσωπο είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Εξίσου όµως ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά 

διαφωτιστική θα ήταν και η απάντηση στο ερώτηµα που εκ των πραγµάτων τίθεται: τι 

µπορεί να οδήγησε ένα χηµικό του τέλους του 19ου αιώνα στην απόφαση να διεισδύσει 

στο χώρο της κοσµητικής και να εξελιχθεί µάλιστα σε ένα από τους πιο δυναµικούς 

συντελεστές της πορείας του; Υποψιαζόµαστε πως ο Μποτσαράκος δεν προέβη σε 

                                                 
624 Για την ιεραρχική δοµή που είχε επιβληθεί στα κοµµωτήρια από τις αρχές του αιώνα δες σε: 

Αλεξάνδρα Μπακαλάκη, «Κοµµωτική: ένα ‘γυναικείο’ επάγγελµα», ∆ίνη 1 (1986), σ. 98-103. Η 
συγγραφέας θεωρεί πως στην κορυφή της πυραµίδας τοποθετούνταν οι ιδιοκτήτες-κοµµωτές, οι οποίοι 
µπορούσαν να αναλάβουν εκείνες τις εργασίες που απαιτούσαν πρωτοβουλία και υψηλά επίπεδα τεχνικής, 
κρατώντας για τον εαυτό τους το στάτους του «µετρ», ενώ οι µαθητευόµενες νεαρές κοµµώτριες 
διεκπεραίωναν όσα κοµµωτικά καθήκοντα στερούνταν δηµιουργικού πνεύµατος. Σε ένα άρθρο της 
«Ακρόπολης» παρουσιάζεται ο µεγαλοκουρέας και παρασκευαστής αρωµατικών υδάτων Λιάπης να 
οµολογεί πως ο ίδιος, εκτός των κοµµωτικών εργασιών που εκτελεί, βγάζει τα δόντια των πελατών του στο 
φηµισµένο κουρείο του, («Κουρείς και Οδοντοϊατροί», εφ. Ακρόπολις, 30.6.1896). 

625 Ο αρθρογράφος του Σκριπ, «Ζ. Π.» - πρόκειται προφανώς για τον Ζαχαρία Παπαντωνίου - 
παρατηρώντας τη µεγάλη ανάπτυξη της συνήθειας της βαφής µαλλιών, διαβλέπει στα 1904 ένα σενάριο 
για το µέλλον των κουρείων: «Αλλά θα έλθη καιρός και τον βλέπω πολύ πλησίον, οπού το βάψιµον θα 
θεωρείται το φυσικώτερον πράγµα του κόσµου και οι άνθρωποι θα συναντώνται δια τον αυτόν σκοπόν εις 
το βαφείον, όπως σήµερον εις το κουρείον» («Εντυπώσεις και σκέψεις», εφ. Σκριπ, 17.11.1904). Μερικά 
χρόνια αργότερα ο ίδιος επανέρχεται στο ίδιο θέµα, θεωρώντας συντελεσµένη πια την παλιά του 
προφητεία: «Οι κουρείς µάλλον βάφουν παρά κουρεύουν», («Από ηµέρας εις ηµέραν. Τριχογράφηµα», εφ. 
Εµπρός, 11.8.1911). Παρά τη µεγάλη, αναµφισβήτητα, δόση υπερβολής που υπάρχουν σε αυτές τις 
διαπιστώσεις, αν θεωρήσουµε πως πρόκειται απλώς για µία τάση, θα µπορούσαµε άραγε να πούµε πως ο 
Μποτσαράκος προηγήθηκε χρονικά αυτού του φαινοµένου και, µάλιστα, πως το προετοίµασε; 
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κάποιο τόσο παράτολµο, ριψοκίνδυνο και τυχοδιωκτικό εγχείρηµα που µόνο από κάποια 

εύνοια της τύχης δικαιώθηκε, αλλά πως η συγκεκριµένη επιλογή του προέκυψε από µια 

αρκετά καλή γνώση του πεδίου του καλλωπισµού και από µια εµπειρικά γειωµένη 

‘διαίσθηση’ του για τη δυναµική που θα ανέπτυσσε ο καλλωπισµός στο εγγύς µέλλον 

στη χώρα µας. 

Πιθανότατα λοιπόν συνέλαβε το συνολικό επιχειρηµατικό του σχέδιο 

χαρτογραφώντας µε τέτοιο τρόπο την ελληνική κοσµητική πραγµατικότητα και 

διαβλέποντας ίσως την ύπαρξη σηµαντικών κερδών που θα του απέφερε η παραγωγή και 

η εµπορική διάθεση κάποιων ‘θαυµατουργών’ κοσµητικών προϊόντων. Και, αν τη 

δηµιουργία του µυροπωλείου του, την καταλαβαίνουµε εύκολα, την επιλογή του να 

ανοίξει κουρείο, εάν δεν κατείχε την τέχνη του κουρέα και τις περί κοµµώσεων γνώσεις 

και δεξιότητες, δεν τη θεωρούµε και τόσο αυτονόητη. Γνώµη µας είναι πως το κουρείο 

του προέκυψε από ανάγκη· χρειαζόταν µία επαγγελµατική στέγη, όπως είπαµε, για την 

προσέλκυση πελατών που θα ήταν πρόθυµοι να αγοράσουν τα κοσµητικά για τα µαλλιά 

και το δέρµα τους. Στην περιποίηση, στο χτένισµα και στο κούρεµα των µαλλιών που 

γίνονταν µέσα στο κουρείο, θα µπορούσε εύκολα να προστεθεί και ο χρωµατισµός των 

µαλλιών, ή των γενιών και του µουστακιού. Ας µην ξεχνάµε πως το κουρείο/κοµµωτήριο 

ήταν σχεδόν η µόνη επαγγελµατική διέξοδος στα τέλη του 19ου για κάποιον που θα ήθελε 

να ασχοληθεί µε την κοσµητική και τον µη ενδεδυµένο καλλωπισµό του σώµατος. Το 

αδύναµο αυτού του ‘σεναρίου’, που ήδη έχουµε αναλύσει, δηλαδή η δυσκολία µας να 

κατανοήσουµε το πώς µπορεί να σταθεί ένας κοµµωτής σε κάποιο φηµισµένο 

κοµµωτήριο του ‘καλού κόσµου’, όταν ο ίδιος ‘απλώς’ βάφει και δε σχετίζεται µε τα 

κουρέµατα και τα χτενίσµατα των θηλυκών και αρσενικών πελατών του, είναι προς το 

παρόν αναπάντητο.  

Αναµφισβήτητα, µπορούµε να θεωρήσουµε την επιχείρηση του Μποτσαράκου σαν 

έναν ασυνήθιστο και απολύτως παράδοξο ‘τόπο’ συνάντησης των δύο βασικών 

‘πρωταγωνιστών’, οι οποίοι διαµόρφωσαν το πρόσωπο της ελληνικής εκδοχής της 

παραγωγής της οµορφιάς και προήγαγαν τον εµπορευµατοποιηµένο καλλωπισµό σε 

καθηµερινό φαινόµενο της ζωής αρκετά µεγάλου πλήθους αντρών και γυναικών των 

αστικών κέντρων στα τέλη του 19ου αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες του 20ου- δηλαδή, 

των κουρείων/κοµµωτηρίων/µυροπωλείων και των φαρµακείων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

η ιδιοτυπία του Μποτσαράκου έγκειται στο εξής: αν και σπρωγµένος στην επιφάνεια 

µαζί µε το πιο ‘παραδοσιακό’ κύµα εκπροσώπων του σύγχρονου καλλωπισµού, δηλαδή 

των κοµµωτών, εµφανίζει ωστόσο εκλεκτές συγγένειες µε αυτούς που αντιπροσωπεύουν 
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την πιο µοντέρνα και περισσότερο δυτική εκδοχή της κοσµητικής άνθισης, δηλαδή µε 

την κοινότητα των χηµικών/φαρµακοποιών και βρίσκεται σε στενή συνάφεια µε τις πιο 

καινοτόµες επιστηµονικές, τεχνολογικές και παραγωγικές πρακτικές αυτών.626  

Στο πρόσωπο του Μποτσαράκου συναρθρώνονται ισότιµα οι δύο βασικοί φορείς 

και ταυτόχρονα τα δύο διαφορετικά µοντέλα ανάπτυξης µιας νεωτερικής εκδοχής 

κοσµητικού καλλωπισµού, τα οποία φαίνεται να συνυπάρχουν µέσα στα πλαίσια της 

ίδιας επιχείρησης· έτσι, ενώ το τµήµα των υπηρεσιών του είναι το τυπικό µεγάλο 

κοµµωτήριο των αρχών του αιώνα, που δε διαφέρει σε τίποτα από τα υπόλοιπα, το 

παραγωγικό και εµπορικό του τµήµα προσοµοιάζουν περισσότερο µε αυτό ενός µεγάλου 

φαρµακεµπορείου ή κάποιου φαρµακείου. Πλαισιωµένα καθώς ήταν αυτά από καλά 

εξπλισµένα χηµικά εργαστήρια, ήταν σε θέση να παράξουν πρωτότυπες καλλυντικές 

συνθέσεις ή κάποια αντίγραφα τους και να επιδοθούν στην παραγωγή, τη συσκευασία 

και την εµπορία τους.  

Η έρευνα µας, δυστυχώς, δεν ήταν σε θέση να δώσει πειστικές απαντήσεις σε 

αρκετά από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που αφορούν την απαρχή του σύγχρονου 

φαινοµένου της παραγωγής της οµορφιάς. Αδυνατεί, ακόµη να διευκρινίσει επαρκώς µια 

άλλη πτυχή του, που αγγίζει όχι µόνο τον Μποτσαράκο, αλλά και τις παρόµοιες µε τη 

δική του επιχειρηµατικές µονάδες που έχουµε κατά κόρον συναντήσει µέχρι τώρα, 

δηλαδή αυτές που συνενώνουν το κουρείο/κοµµωτήριο µε το αρωµατοπωλείο και την 

παραγωγική µονάδα παρασκευής καλλυντικών. Το ερώτηµα που προκύπτει έχει σχέση 

µε το πώς επιµερίζεται η εν γένει κερδοφορία της ενιαίας επιχείρησης, δηλαδή µε το 

ποια είναι η αναλογία του κάθε επιµέρους σκέλους της (παραγωγικό, εµπορικό και 

τµήµα υπηρεσιών) στη διαµόρφωση του συνολικού κέρδους αυτής. Και ακόµη, κατά 

πόσο αυτή η αναλογία παρέµεινε σταθερή ή περίπου αδιατάρακτη κατά τη διάρκεια της 

ζωής της επιχείρησης, ή αν, αντίθετα, υφίσταται αναταράξεις και κλυδωνισµούς τέτοιους 

που αναγκαστικά θα οδηγήσουν τους ιδιοκτήτες τους στην τροποποίηση των αρχικών 

επιχειρηµατικών τους στρατηγικών.627 Θεωρούµε πως µια τέτοια γνώση θα µας 

προσέφερε τα κατάλληλα εργαλεία για να ερµηνεύσουµε σε κάποιο βαθµό την 
                                                 

626 Ο G. Jones παρατηρεί πως στην Ευρώπη οι καινοτοµίες στη βιοµηχανία της οµορφιάς συχνά 
ξεκινούν από τους χηµικούς και τους φαρµακοποιούς στις αρχές του 20ου αιώνα, (Geoffrey Jones, “Blonde 
and blue-eyed”, ό.π., σ. 128). 

627 Τα ευρωπαϊκά παραδείγµατα δείχνουν πως η βαφή τριχών αποτελούσε ένα µικρό µόνο µέρος των 
όλων υπηρεσιών που µπορεί να προσφέρει ένα κοµµωτήριο, (Geoffrey Jones, Beauty Imagined, ό.π., σ. 
49). Προφανώς όµως αυτό δε µας βοηθάει ιδιαίτερα όταν έχουµε να κάνουµε µε µία επιχείρηση, όπως του 
Μποτσαράκου, που διαθέτει στην εγχώρια αγορά τη φηµισµένη βαφή της και άλλα καλλυντικά 
σκευάσµατα δικής της παραγωγής και όταν µάλιστα κάποια από αυτά τα εξάγει σε απροσδιόριστες 
ποσότητες στο εξωτερικό.  
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καθήλωση, τη στασιµότητα ή και την αδρανοποίηση σε αρκετές περιπτώσεις του 

παραγωγικού κοµµατιού αυτών των επιχειρήσεων κατά το µεσοπόλεµο και την αδυναµία 

τους να διατηρήσουν το προβάδισµα που είχαν σε µία προγενέστερη φάση της ιστορίας 

της ‘βιοµηχανίας’ της οµορφιάς. 

Ο Μποτσαράκος φαίνεται, να διατηρεί την παραγωγή της βαφής τριχών και το 

αρωµατοπωλείο του στη διάρκεια του µεσοπολέµου - αν και οι Οδηγοί του Ιγγλέση δεν 

είναι απολύτως ξεκάθαροι επ’ αυτού.628 Η βαφή του εξακολουθεί να προβάλλεται 

διαφηµιστικά στις σελίδες του τύπου, µε µικρότερη όµως συχνότητα και σε πιο ‘ταπεινά’ 

πλαίσια. Αυτό που µας προκάλεσε εντύπωση είναι πως η προβολή αυτή διακόπτεται 

απότοµα µετά το 1927·629 αυτή θα είναι και η τελευταία µεσοπολεµική χρονιά που 

συναντάµε διαφηµίσεις του Μποτσαράκου σε εφηµερίδες («Ελεύθερον Βήµα», 

«Καθηµερινή», «Εµπρός» και δευτερευόντως «Πρωία») και περιοδικά («Μπουκέτο», 

«Εβδοµάς») που µελετήσαµε.  

Εξίσου όµως εντυπωσιακή είναι και η περίπου ταυτόχρονη εξαφάνιση από το 

διαφηµιστικό προσκήνιο του µεγάλου ανταγωνιστή του Μποτσαράκου στις βαφές, 

δηλαδή του φαρµακοποιού Παπαζήτη. Οι πορείες τους δε είναι τόσο παράλληλες, που 

συχνά οι διαφηµίσεις τους σχεδόν ακουµπάνε η µία την άλλη στις σελίδες του τύπου.630  

 

 

Η άνοδος και η πτώση των ελληνικών βαφών τριχών 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 περίπου, αρχίζει να γίνεται φανερό σε όλους 

και όλες πως ένας διαρκώς διογκούµενος, αλλά ακόµη απροσδιόριστος, αριθµός ανδρών 

και γυναικών τολµούν να βάψουν τα µαλλιά, τα γένια και τα µουστάκια τους για να τα 

‘επαναφέρουν’ στο ‘φυσικό’ τους χρωµατισµό. Η έµµονη ιδέα της νεότητας που 

κατατρύχει την εποχή, η επιθυµία να σβήσουν τα ορατά σηµάδια της γήρανσης από το 

σώµα τους και να εµφανίσουν µια περισσότερο ελκυστική εικόνα του εαυτού τους στους 

άλλους και τις άλλες, όπως και η πιεστική για τους άνδρες αναγκαιότητα να 

αποκαταστήσουν το γόητρο ενός ‘ευερέθιστου’ και εν αµύνη ευρισκόµενου ανδρισµού, 

τονίζοντας εµφατικά µε την περιποίηση και τη βαφή του µουστακιού και των γενιών 

                                                 
628 Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1932-33, σ. 587. Εκεί εµφανίζεται ο Μποτσαράκος ως 

αρωµατοποιός και αρωµατοπώλης. Στα 1934-5 συγκαταλέγεται στους παρασκευαστές βαφών τριχών, όχι 
όµως και στους αρωµατοποιούς ή αρωµατοπώλες. (Νικόλαος Ιγγλέσης, Οδηγός της Ελλάδος 1934 &35, σ. 
175 και σ. 169). 

629 ∆ιαφήµιση, εφ. Εµπρός, 3.3.1927. 
630 ∆ιαφηµίσεις, εφ. Εµπρός, 30.10.1926 και 21.11.1926. 
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τους πιο αµάχητους συµβολικούς χαρακτήρες του, είναι οι σηµαντικότερες αιτίες για την 

στροφή σ’ αυτήν την καλλωπιστική πρακτική. 

Ένα παρεµφερές σε γενικές γραµµές σενάριο που εκτυλίχθηκε µε την κολόνια, 

επαναλήφτηκε και εδώ: η αυξηµένη ζήτηση για βαφές σπρώχνει κουρείς και 

φαρµακοποιούς να παρασκευάσουν τις δικές τους. Οι πιο σηµαντικές παραγωγικές 

απόπειρες ήταν του Σουβλή και του Μποτσαράκου από την πλευρά των 

κουρέων/κοµµωτών και του Παπαζήτη εκ µέρους των φαρµακοποιών. Μέχρι και την 

πρώτη δεκαετία του 20ου, αυτές οι επιχειρηµατικές προσπάθειες ακµάζουν και το ζήτηµα 

των ‘βαµµένων’ ανδρών ερχόταν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο προσκήνιο. Τη 

δεύτερη δεκαετία διαπιστώνουµε ένα πολλαπλασιασµό των παραγωγών βαφών τριχών 

(από 2 το 1912 σε 8 στα 1918) και την επίτευξη σηµαντικών εξαγωγικών επιδόσεων του 

κλάδου- τέτοιες επιδόσεις µάλιστα που ξεπερνούν κατά πολύ την ποσότητα και την αξία 

των εισαγόµενων βαφών στη χώρα µας.631  

Το µεσοπόλεµο το τοπίο αλλάζει σηµαντικά. Από τους 6 παρασκευαστές βαφών 

τριχών της Αθήνας στα 1921-2, θα περάσουµε στους 2-3 καθ’ όλη τη διάρκεια του. Οι 

παραγωγοί των αρχών του αιώνα (Ραζής, Καψάνης, Σουβλής) εξαφανίζονται και οι 

µόνοι που επιβιώνουν από την παλιά γενιά είναι οι Μποτσαράκος και Παπαζήτης. Όπως 

γίνεται φανερό, δεν επαναλαµβάνεται εδώ αυτό που είδαµε να συµβαίνει µε την 

περίπτωση των παραγωγών κολόνιας και αρωµάτων, δηλαδή η είσοδος νέων ονοµάτων 

στο πεδίο της παρασκευής των βαφών τριχών. 

Ίσως κάποιος να υποθέσει πως οι ελληνικές βαφές έχουν αντικατασταθεί από 

επώνυµες εισαγόµενες, όπως της Oreal.632 Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεση 

µας δείχνουν, πως µια τέτοια υπόθεση δεν ευσταθεί. Υπήρξε όντως µια κατακόρυφη 

αύξηση των εισαγωγών αυτών των καλλυντικών προϊόντων ανάµεσα στα 1920-1923, 

αλλά, από την επόµενη κιόλας χρονιά, η πορεία αρχίζει να γίνεται φθίνουσα, µέχρι του 

σηµείου να εκµηδενιστούν σχεδόν οι ποσότητες των ευρωπαϊκών ή αµερικανικών βαφών 

                                                 
631 Στα 1920 παρατηρείται το εκπληκτικό για το εµπόριο των καλλυντικών ειδών φαινόµενο, οι 

εξαγωγές των βαφών µαλλιών ποσοτικά να είναι υπερδιπλάσιες αυτές των εισαγωγών τους! Συγκεκριµένα, 
µε τον ταξινοµικό αριθµό 474, καταχωρούνται οι «Βαφαί τριχών κεφαλής» και παρατίθενται τα σχετικά 
στοιχεία: εισαγωγές: 2.151 χλγ και εξαγωγές 5.490 χλγ! Η συνολική αξία των εισαγόµενων ήταν 67.219 
δρχ έναντι των 154.434 δρχ των όσων εξήχθησαν, (Στατιστική του ειδικού εµπορίου της Ελλάδος µετά των 
ξένων επικρατειών κατά το έτος 1920, τ. 1, Αθήνα 1924, σ. 76). Το περίεργο είναι πως όλες αυτές οι 
εξαγωγές φαίνεται να κατευθύνονται σε µία µόνο χώρα, τη γειτονική µας Γιουγκοσλαβία, (στο ίδιο, σ. 
161). Για τις εξαγωγές του Μποτσαράκου έχουµε ήδη αναφερθεί στη σχετική ενότητα.    

632 Γιάννης Καιροφύλας, Οι πρώτοι έµποροι των Αθηνών, ό.π., σ. 189  
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που θα καταλήξουν στη χώρα µας, όταν η δεκαετία του 30 φτάσει στο τέλος της.633 Το 

φαινόµενο βέβαια της µείωσης των εισαγωγών δεν περιορίζεται µόνο στις βαφές τριχών, 

αλλά επεκτείνεται σε όλα τα καλλυντικά και τα προϊόντα πολυτελείας, των οποίων η 

τελική τιµή θα επιβαρυνθεί πολύ, τόσο από την υποτίµηση της δραχµής των αρχών της 

δεκαετίας του 20, όσο και από το νέο δασµολόγιο του 1923.634 Το περίεργο ωστόσο είναι 

πως, ενώ αυτό το «προστατευτικό δασµολόγιο» έδωσε µια αποφασιστική ώθηση στις 

ελληνικές µεταποιητικές επιχειρήσεις για να υποκαταστήσουν σε µεγάλο βαθµό τα 

πανάκριβα εισαγόµενα καλλυντικά µε τα δικά τους προϊόντα,635 στην περίπτωση των 

βαφών τριχών κάτι τέτοιο δε φαίνεται να έγινε.  

Η στασιµότητα αρχικά και η παραγωγική καθίζηση στη συνέχεια των 

παρασκευαστών βαφών τριχών στη χώρα µας κατά το µεσοπόλεµο, όπως και η 

σηµαντικότατη µείωση των εισαγωγών αυτών των προϊόντων στο ίδιο διάστηµα, λογικά 

θα µας οδηγήσει στο συµπέρασµα πως η ‘ανάγκη’ που τις ανέσυρε στην πρώτη γραµµή 

των καλλωπιστικών ενδιαφερόντων των ανδρών και των γυναικών των αρχών του 20ου 

αιώνα, θα πρέπει να εξέλειπε ή τουλάχιστον να είχε τρωθεί σοβαρά το γόητρο των 

εµπορευµάτων που τη ‘θεράπευαν’. Το σίγουρο είναι πως οι διαφηµίσεις των βαφών 

τριχών αρχίζουν να µειώνονται σταδιακά από τα 1910 και µετά· στο µεσοπόλεµο, όχι 

µόνο δε δίνουν τον τόνο σε µια µικρή έκρηξη της προβολής των καλλυντικών στις 

σελίδες του αθηναϊκού, περιοδικού κυρίως, τύπου, αλλά από το 1925 και µετά γίνονται 

απειροελάχιστες.636  

Μόνο υποθέσεις µπορούν να γίνουν επί του παρόντος για αυτή την παρακµή των 

βαφών τριχών και των παραγωγών τους. Είναι πιθανό, η εξαφάνιση των µεγάλων 

ονοµάτων να οφείλεται σε µια κατάτµηση της αγοράς σε πολλούς µικρούς παραγωγούς- 

‘εφευρέτες’ θεραπευτικών ευρεσιτεχνιών και σκευασµάτων για τη βαφή των µαλλιών, οι 

                                                 
633 Ενώ στα 1920, όπως έχουµε δει, εισάγονται 2,1 τόνοι βαφών τριχών - στο συντριπτικά µεγαλύτερο 

ποσοστό τους από τη Γαλλία και δευτερευόντως από την Αγγλία - τα έτη 1923, 1924 και 1925 εισάγονται 
6, 3 και 2 τόνοι αντίστοιχα, (Στατιστική του εµπορίου της Ελλάδος µετά των ξένων επικρατειών κατά τα έτη 
1923, 1924 και 1925, τ. 1, Αθήνα 1929, σ. 130). Στα 1933 εισάγονται 313 συνολικά κιλά, (Στατιστική του 
εµπορίου της Ελλάδος µετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1933, τ. 1, Αθήνα 1936, σ. 158), ενώ στα 
1938 µόνο 90 κιλά αυτού του καλλυντικού προϊόντος µπαίνουν στη χώρα µας, (Στατιστική του εµπορίου 
της Ελλάδος µετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 1938, τ. 1, Αθήνα 1941, σ. 151). 

634 Γ. Χαριτάκης, Η ελληνική βιοµηχανία (Βιοµηχανία- Μεταλλεία- Εργασία), Τυπογραφείον Εστία, 
Αθήνα 1927, σ. 59 και σ. 163-164. 

635
Σαραντίτης Γεώργιος, «Η Μυροποιία», Βιοµηχανική Επιθεώρησις 7, Ιανουάριος 1935, σ. 19-20  

636 Σε µια προσωπική βάση δεδοµένων για τα καλλυντικά του µεσοπολέµου, που αντλήθηκε από τις 
διαφηµιστικές καταχωρήσεις τους σε περιοδικά και εφηµερίδες κατά το διάστηµα 1920-1939, από τις 638 
εγγραφές που υπάρχουν, µόνο οι 17 αφορούν τις βαφές τριχών. 
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οποίοι παραµένουν αχαρτογράφητοι από τους πανελλήνιους επαγγελµατικούς 

οδηγούς.637  

Θεωρούµε ωστόσο, χωρίς και να µπορούµε να το τεκµηριώσουµε απόλυτα, πως ο 

πιθανός κατατεµαχισµός του παραγωγικού ιστού των τριχοβαφών και η διασπορά των 

παρασκευαστών τους, αποτελούν συνέπειες µιας ευρύτερης απαξίωσης αυτών των 

καλλυντικών στη συνείδηση των πιο καλλιεργηµένων και δεκτικών στις υγιεινιστικές 

αξίες αστικών στρωµάτων της πόλης. Οι φόβοι για την επικινδυνότητα αυτών των 

βαφών και οι ανησυχίες για τα συστατικά που εµπεριέχουν, ενεργοποιούν τα 

αντανακλαστικά της πολιτείας για την απαγόρευση της πώλησης τους.638 Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες, δεν είναι απίθανο να αυξάνεται η χρήση ακίνδυνων φυτικών 

βαφών,639 ιδιαίτερα από όσους και όσες δεν είχαν την οικονοµική ευχέρεια να 

αγοράσουν τις πανάκριβες ευρωπαϊκές της αγοράς. ∆ε θα πρέπει ακόµη να 

παραλείψουµε το γεγονός πως η τάση των ανδρών να ξυρίζουν τα µουστάκια τους, έχει 

                                                 
637 Προς αυτή την υπόθεση συνηγορεί και η διαφήµιση της πρόσφυγος Στ. Αργυροπούλου, εφευρέτιδος 

µιας στιγµιαίας βαφής τριχών, η οποία εδρεύει στη Ν. Κοκκινιά, (∆ιαφήµιση, Μέγας Οδηγός Πειραιώς 
1928-1929, Άρτια, χ.χ., σ. 159). Αν ανατρέξει κανείς στον τοπικό τύπο ή στους Οδηγούς των ελληνικών 
πόλεων, ίσως να εντοπίσει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις.  

638 Είναι χαρακτηριστική µια είδηση που δηµοσίευσε η εφηµερίδα Εµπρός στα 1930: «Θα 
απαγορευτούν αι βαφαί των τριχών. Προξενούν φρενοπάθειαν», (εφ. Εµπρός, 20.11.1930, σ. 4). Σύµφωνα 
µ’ αυτήν, από τη χηµική ανάλυση που έγινε στις βαφές τριχών, αποδείχτηκε πως περιέχουν 
«φαινοσταµίνην» που µπορεί να προκαλέσει «φρενοπάθεια». Κατόπιν τούτου, το Ιατροσυνέδριο 
απαγόρευσε την πώλησή τους από τα φαρµακεία. Το ζήτηµα όµως περιπλέκεται, απ’ ότι φαίνεται, γιατί τις 
βαφές αυτές τις διαθέτουν και κοµµωτήρια. Η λύση που επιλέχθηκε ήταν να ειδοποιηθεί η Αστυνοµία µε 
έγγραφο του Ιατροσυνεδρίου, «δια του οποίου παρακαλεί όπως διατάξη ταύτα να ανακοινούν [οι 
κοµµωτές, σηµ. δική µας] ες τους χρησιµοποιούντας βαφήν τριχών τα αποτελέσµατα, τα οποία δύναται να 
επιφέρη το ες αυτήν ενυπάρχον δηλητήριον»! Και για να συµπληρωθεί το κοµφούζιο γύρω από αυτήν τη 
µεσοβέζικη διαταγή, της οποίας η εκτέλεση επαφίεται στην καλή θέληση των αστυνοµικών οργάνων και 
καταλήγει σε µια ανώδυνη ‘πίεση’ προς τους κοµµωτές να ‘συµβουλεύσουν’ το κοινό τους για πιθανές 
παρενέργειες των βαφών, προστίθενται στο τέλος και οι ‘εξοντωτικές κυρώσεις’ για όσους δεν δείχνουν 
διάθεση να συµµορφωθούν µε τις υποδείξεις των αρχών: «δέον να απαγορευθή αυστηρώς η πώλησις ή 
χρησιµοποίησις βαφών»! Αν και αγνοούµε το τι απέγινε µε το όλο θέµα, δε νοµίζουµε πως χρειάζεται 
ιδιαίτερη ικανότητα για να αντιληφθεί κάποιος πως, πολύ δύσκολα οι αστυνοµικές παρεµβάσεις αυτού του 
είδους, θα µπορούσαν να περιορίσουν τη νόµιµη ή παράνοµη διάθεση των βαφών από τους κοµµωτές της 
εποχής εκείνης. Πιστεύουµε πάντως πως η ουσία όλων αυτών έγκειται στην καθιέρωση ή στην ενίσχυση 
της λειτουργίας ενός διχασµού στο «καθεστώς κατανάλωσης» των τριχοβαφών από τον κόσµο· η χωρίς 
υπεκφυγές δηλαδή απαγόρευση της πώλησής τους από τα φαρµακεία απευθύνεται (και προστατεύει) την 
‘καλή κοινωνία’, η οποία αποσύρεται ή ωθείται να αποσυρθεί από τη χρήση αυτών των βαφών και να 
καταναλώσει τα περίοπτα και ‘ασφαλή’ εισαγόµενα προϊόντα, ενώ η ανούσια και χωρίς σοβαρές συνέπειες 
‘παρότρυνση’ προς τους κουρείς και τους κοµµωτές να προϊδεάσουν τους πελάτες τους για τις ενδεχόµενες 
εγκεφαλικές βλάβες που προκαλούν οι τριχοβαφές, ουσιαστικά τους δίνει το δικαίωµα να συνεχίσουν να 
τις διαθέτουν στο πιο εύπιστο, περισσότερο λαϊκό και, µάλλον σε µεγάλο βαθµό, γυναικείο κοινό τους.  

639 Ο Βεγκλίδης αναφέρει τον «κηνά», µια «ξανθή» βαφή και το indico που δίνει ένα «βαθύ µαύρο 
χρώµα», (Ι. Βεγκλίδης, ό.π., σ. 1025). Σ’ ένα από τα πρώτα χρονογραφήµατα των αρχών του αιώνα που 
ανακινούν το ζήτηµα της αντρικής πρακτικής να βάφουν τα µαλλιά και τα µουστάκια τους, ένας 
«βαµµένος» ‘εξοµολογείται’ πως γνωρίζει «υπέρ τας είκοσι συνταγάς βαφών φυτικής προελεύσεως, 
εντελώς αβλαβείς», («Εξοµολογήσεις βαµµένων», εφ. Εµπρός, 29.12.1904, σ. 1) 
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σίγουρα επιπτώσεις στο φαινόµενο της µείωσης της κατανάλωσης βαφών από το φύλο 

τους.  
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                                                         Κεφάλαιο 6 

Καλλωπισµός και έµφυλα πρότυπα 

 

 

Προκαταρκτικά ερωτήµατα και εισαγωγικές επισηµάνσεις  

Ας θέσουµε στο σηµείο αυτό ορισµένα ερωτήµατα: πού οφείλεται άραγε η σχετική 

πρωτοκαθεδρία που απόκτησαν στη χώρα µας οι βαφές τριχών, έτσι ώστε να καταστούν 

από τα πιο δηµοφιλή καλλωπιστικά προϊόντα, µαζί µε την κολόνια και ίσως τα ψιµύθια 

και τα αρώµατα και να βρεθούν σε σαφώς πλεονεκτικότερη θέση από την πούδρα, τις 

κρέµες προσώπου, τις ποµάδες και τα υπόλοιπα «έγχρωµα» κοσµητικά (ρουζ, 

«κοκκινάδι»); Ποιες δυνάµεις συνέργησαν ώστε να δηµιουργηθεί ο ‘µύθος’ του 

Μποτσαράκου, να ωθηθούν κάποιοι κουρείς/κοµµωτές, φαρµακοποιοί να 

παρασκευάζουν και αυτοί τις δικές τους βαφές τριχών, οι πιο σηµαντικοί ιδιοκτήτες 

πολυκαταστηµάτων και ειδών νεωτερισµού να τις διαφηµίζουν και να τις εµπορεύονται, 

ενώ οι παραγωγικές επιδόσεις του κλάδου να είναι τέτοιες που να επιτρέπουν και τη 

δυνατότητα εξαγωγής τους σε άλλες χώρες – µοναδική περίπτωση στην ελληνική 

κοσµητική παραγωγή, µε την εξαίρεση του σαπουνιού, απ’ όσο τουλάχιστον µπορούµε 

να διακρίνουµε; Τέλος, πώς κατέστη δυνατή αυτή η εκπληκτική για τα ελληνικά 

δεδοµένα ανάπτυξη, παρά και ενάντια σε κάθε σχεδόν υγιεινιστικό γραπτό ή σε κάθε 

αρθρογραφία για τον καλλωπισµό, όπου εκεί επισηµαίνεται µονότονα και περίπου 

στερεότυπα η καταδίκη τους;640 Μια ανάπτυξη µάλιστα που φαίνεται να βρίσκεται σε 

σχετική δυσαρµονία µε τα διεθνή παραδείγµατα που µόλις παραθέσαµε. 

Μια δεύτερη σειρά ερωτηµάτων, οι απαντήσεις στις οποίες περιπλέκονται στις 

ατραπούς της ερµηνείας της πρώτης, ανακύπτει από την προσπάθεια να κατανοηθεί η 

έµφυλη πραγµατικότητα που διαφαίνεται και ταυτόχρονα υποκρύπτεται στην 

κατανάλωση και χρήση των βαφών τριχών. Πιο συγκεκριµένα: µε ποιο τρόπο 

σχετίζονται οι άντρες και οι γυναίκες µε το προϊόν αυτό; Οι καταναλωτικές τους 

πρακτικές και οι συµβολισµοί που επενδύουν ή επιχειρούν να εγχαράξουν στις βαφές 

ταυτίζονται ή αποκλίνουν και, αν ισχύει το τελευταίο, πού οφείλεται αυτή η διαφορετική 

νοηµατοδότηση στα ίδια πράγµατα; Εν τέλει, πώς και σε ποιο βαθµό εµπλέκεται η χρήση 

                                                 
640 ∆ες το σχετικό µε την υγιεινή και τον καλλωπισµό κεφάλαιο της µελέτης µας. 
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των βαφών τριχών στη σύσταση της ιδεώδους αρρενωπότητας ή θηλυκότητας 

αντίστοιχα;  

Για να εντοπίσουµε τον τρόπο που αντιλαµβάνονταν τις βαφές τριχών οι σύγχρονοι 

τους θα πρέπει να αναλύσουµε την αµφισηµία που εξαρχής υπήρχε στην πρόσληψη 

αυτού του καλλωπιστικού µέσου. Από τη µία, θεωρείται και παρουσιάζεται ως βαφή, 

δηλαδή ως τεχνητή αλλοίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου, και άρα ως µια 

απόπειρα δηµιουργίας µιας ψευδαισθητικής πραγµατικότητας για τον εαυτό, και από την 

άλλη, χωρίς αυτό να διακηρύσσεται πάντα ρητά, ως µάλλον αναπότρεπτη επιλογή και 

µια περίπου συγχωρητέα αδυναµία για όσους και - πολύ λιγότερο - για όσες έβλεπαν να 

ατονούν τα φυσικά χρώµατα της νεότητας στα µαλλιά τους και στα γένια ή τα µουστάκια 

τους. 

Η ιδεολογία, άλλωστε, µέσω της οποίας επιχειρήθηκε η νοµιµοποίηση της 

καθηµερινής εφαρµογής των βαφών τριχών, εστίαζε συχνά τον πρώτο καιρό στον 

«επανορθωτικό» χαρακτήρα της δράσης τους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε νύξη θα 

µπορούσε να οδηγήσει στην ταύτιση των βαφικών σκευασµάτων µε το τέχνηµα που 

µεταµορφώνει και παραλλάσσει την όψη του προσώπου.641 Με µια ‘περίεργη’ 

αντιστροφή της πραγµατικότητας, όσοι πείθονται από τα διαφηµιστικό λόγο που 

συνοδεύει την εµφάνιση αυτών των κοσµητικών, µαθαίνουν να κατανοούν τη ροή του 

χρόνου ως µια αυθαίρετη και καταστροφική παρεµβολή στην κανονικότητα της ζωής 

τους· το δε ‘φυσικό’ παρουσιαστικό ενός µεσήλικα, σύµφωνα πάντα µε αυτή τη λογική, 

ταυτίζεται αναπότρεπτα µε µια ανεπιστρεπτί απωλεσθείσα σωµατική ‘εικόνα’ του 

πρόσφατου ή µακρινού παρελθόντος του. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι λευκές του τρίχες δεν 

αναγνωρίζονται ως κοµµάτι των φυσικών του χαρακτηριστικών, στη µορφή που τα 

εξελίσσει ο χρόνος, αλλά ως µια ενοχλητική µεταµόρφωση της ‘αληθινής’ του 

φυσιογνωµίας, που ήθελαν να τη βλέπουν σα να ήταν φαντασιακά ακινητοποιηµένη στην 

κατάσταση που βρίσκονταν αυτή στα χρόνια της νεανικής ακµής του. Οι βαφές θα 

κληθούν να διεκπεραιώσουν µία ‘φυσική’ αναστροφή του χρόνου και να αποδώσουν 

στον καθένα µια δήθεν άφθαρτη παράσταση του προσώπου του.642  

                                                 
641 Η «εξιδανίκευση του ‘φυσικού’ προσώπου» κατά τον 19ο αιώνα εξηγεί αυτή την επιλογή, (Kathy 

Peiss, Hope in a jar, ό.π., σ. 43). Από την άλλη, δε θα πρέπει να ξεχνάµε πως η ίδια η επίκληση στη φύση 
δικαιολόγησε τις κάθε είδους καλλυντικές και ‘θεραπευτικές’ παρεµβάσεις στο (γυναικείο) σώµα, (Liz 
Conor, ό.π., σ. 165). 

642 Αυτή η διάσταση του «πολέµου κατά του χρόνου» που προσλαµβάνουν οι βαφές τριχών από τους 
συγχρόνους τους, γίνεται συχνά αντικείµενο ειρωνικού σχολιασµού από τους επιφυλλιδογράφους της 
εποχής: ως «οδοφράγµατα κατά των εφόδων του χρόνου», βλέπει τα κουρεία που ασχολούνται µε τη βαφή 
των πελατών τους, ο Ζ. Παπαντωνίου («Από ηµέρας εις ηµέραν. Τριχογράφηµα», εφ. Εµπρός, 11.8.1911, 
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Η σηµασία που απέδιδαν στα µαλλιά τους εξηγεί σε µεγάλο βαθµό την 

επιδοκιµασία πολλών από τις κοσµητικές φροντίδες για αυτά. Ας µην ξεχνάµε, πως ήταν 

το µοναδικό µέρος του µη ενδεδυµένου σώµατος που µπορούσε να καλλωπιστεί µε 

αρωµατικά έλαια, µε ποµάδες, ή µε πούδρες, να διαρρυθµιστεί, αλλά και να 

τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις επιταγές της µόδας. Θεωρούνταν πάντοτε από τα πιο 

ισχυρά σύµβολα της ατοµικής ταυτότητας και της κοινωνικής οµάδας στην οποία ανήκε 

το άτοµο.643 Συγκεκριµένες καλλωπιστικές περιποιήσεις πάνω τους φανέρωναν και το 

βαθµό προσοικείωσης των µοντερνιστικών προκλήσεων του παρόντος από τον/την 

κάτοχο τους ή αποτελούσαν το ακριβές µέτρο στάθµισης της ‘οπισθοδροµικής’ 

προσκόλλησης του/της σε µια πραγµατικότητα που έφθινε.  

   

 

Έµφυλες ιεραρχήσεις: ‘τριχωτοί’ άνδρες, ‘άτριχες’ γυναίκες 

Όλα δείχνουν πως η διατήρηση του µουστακιού και των γενιών στους άνδρες για 

µεγάλο µέρος του 19ου αιώνα και για ένα µικρότερο του 20ου, δεν ανάγεται απλώς σε ένα 

ζήτηµα καπρίτσιου της µόδας, ούτε σε µια µάλλον εξωτερική αντιγραφή ή επιφανειακή 

αφοµοίωση ‘στυλιστικών’ στοιχείων του παρελθόντος, αλλά φέρει βαριές συµβολικές 

και ιδεολογικές φορτίσεις και σχετίζεται πρωτίστως µε τον τρόπο που οι άνδρες της 

εποχής συγκροτούν την έννοια της ιδιοσυστασίας του αρσενικού φύλου και, εκ 

παραλλήλου, δηµιουργούν τη συνείδηση της διαφορετικότητας της ‘φύσης’ του φύλου 

τους,644 του ηγεµονικού ρόλου αυτού και της κοινωνικής υπεροχής του σε σχέση µε ό,τι 

γινόταν αντιληπτό ως ουσία, ‘φύση’ και κοινωνικός προορισµός του γυναικείου φύλου. 

Μια µεγάλη πολιτισµική µεταβολή που θα συντελεστεί στη ∆ύση προς τα µέσα του 19ου 

αιώνα και αφορά τις κοινωνικές προσλήψεις για το τρίχωµα του σώµατος και τη σχέση 

του µε τους θεωρούµενους ως ιδεώδεις έµφυλους προσδιορισµούς, αποτελεί το 

                                                                                                                                                 

σ. 1), ενώ ο «∆ιαβάτης» στην ίδια εφηµερίδα παροµοιάζει το βάψιµο µε µια ευχή που απευθύνουν «οι 
αλειφόµενοι…προς εαυτούς», όπως τα «χρόνια πολλά», γιατί, όπως ισχυρίζεται, «τι άλλο είνε το βάψιµον 
και το πασάλειµµα» παρά µια ευχή «να φαίνονται επί µακρόν νέοι και ακµαίοι;», («Οι ζωγραφιστοί», εφ. 
Εµπρός, 27.12.1904, σ. 1). 

643 Anthony Synnott, Shame and glory: a sociology of hair, The British Journal of Sociology, 38/ 3 
(1987), σ. 381. 

644 Η έµφυλη ταυτότητα των ανδρών, σε αντίθεση µε αυτής των γυναικών, δεν αποδίδει µια τόσο 
εξέχουσα σηµασία στα µαλλιά, αλλά εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το µουστάκι, τα γένια, το µούσι και 
τις φαβορίτες, που θεωρούνται σύµβολα του ανδρισµού, (στο ίδιο, σ. 383). 
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υπόβαθρο για να κατανοήσουµε αυτές τις διεργασίες.645 Συγκεκριµένα, το γεγονός πως 

οι άνδρες παρουσίαζαν µεγαλύτερο τµήµα της επιφάνειας του σώµατος τους καλυµµένο 

από τρίχες, συγκριτικά µε τις γυναίκες, θεωρήθηκε - µε τη βοήθεια µιας ορισµένης 

ερµηνείας του δαρβινικού εξελικτισµού - ως ένδειξη µιας ανώτερης βαθµίδας της 

εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. Οι συνέπειες των θεωρητικών συνεκδοχών αυτής της 

αντίληψης ήταν τεράστιες: έκτοτε, ο ιδεώδης αντρικός τύπος, όχι µόνο ταυτιζόταν 

απολύτως µε την ύπαρξη ενός πυκνού τριχώµατος στο σώµα και στο πρόσωπο του 

(γένια, µουστάκι), αλλά εµφανίζονταν ως ουσιαστικά εκδηλωµένος και αποκαλυµµένος 

µέσα σ’ αυτό.646 Καθώς, µάλιστα, βρισκόµαστε σε µια εποχή που οι αποδιδόµενες στον 

‘άντρα’ και στη ‘γυναίκα’ ιδιότητες πολώνονται και αµοιβαία αποκλείονται, ο ιδεώδης 

θηλυκός τύπος γινόταν αντιληπτός µε την απουσία του ‘περιττού’ τριχώµατος - κυρίως 

του προσώπου- και κάθε γυναικεία φιγούρα που ξέφευγε από αυτόν τον κανόνα, 

θεωρούνταν ύποπτη για ανδροποίηση, αντιµετωπίζοντας έτσι το όνειδος και την αισχύνη 

της κατάπτωσης από τους ορισµούς του φύλου της.  

Αυτή η κανονιστική σύλληψη επέφερε σηµαντικές αλλαγές στον τρόπο που 

σχηµάτιζαν την αυτοεικόνα τους και εξέθεταν δηµόσια τα σώµατά τους οι άντρες και οι 

γυναίκες της εποχής, προκαλώντας κάποιες αποφασιστικές µετατοπίσεις στις τεχνικές 

και τα µέσα καλλωπιστικής και κοσµητικής παρέµβασης πάνω τους. Έτσι, ο µέχρι τότε 

υφιστάµενος καλλωπιστικός χάρτης εµπλουτίζεται, τροποποιείται και διαφοροποιείται 

εξαιτίας των έµφυλων παραδοχών της παραπάνω θεώρησης: οι άνδρες περιποιούνται µε 

αυξανόµενη επιµονή και ένταση τα γένια και τα µουστάκια τους και οι γυναίκες  

αντίστοιχα αγωνίζονται να εξαλείψουν το ανεπιθύµητο τρίχωµα τους. Αναµφίβολα, οι 

καινούριες καλλωπιστικές τεχνολογίες του εαυτού, όπως αυτές που αφορούν την 

αποτρίχωση του σώµατος των γυναικών, αλλά και τις φροντίδες για το µουστάκι και τα 

γένια των ανδρών, γεννήθηκαν ως ανταπόκριση στα νέα ανδρικά και θηλυκά πρότυπα 

που αφορούν την οµορφιά, όµως η οριστική διαµόρφωση, η νοµιµοποίηση και η 

αυξανόµενη αποδοχή των πρακτικών τους φαίνεται να ολοκληρώνονται µόνο µε τη 

συµπλήρωση αυτής της διχοτοµικής περί τριχώµατος ιδέας µε πρόσθετα, πανίσχυρα 

σηµαινόµενα που, όπως φαίνεται, επιχειρούν να στερεοποιήσουν την κοινωνική και 

πολιτική εξουσία της αστικής τάξης, ενώ ταυτόχρονα, λειτουργούσαν απολογητικά ως 

προς την έµφυλη δόµηση της.  

                                                 
645 Βλ. Teresa Riordan, “Inventing beauty”, ό.π., σ. 117-119, και Christopher Oldstone-Moore, “The 

beard movement in Victorian Britain”, Victorian Studies 48/1 (2005), σ. 7-34. 
646 «Το αντρικό σώµα γίνεται ένα µέσο για να διακηρυχθεί η φύση του αρσενικού», (στο ίδιο, σ. 30). 
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Τα γένια, που γνωρίζουν γρήγορη και ευρύτατη αποδοχή από τον ανδρικό κόσµο 

της ∆ύσης µετά το 1850 και πιθανότατα και το µουστάκι, σύντοµα παραπέµπουν στις 

ανδρικές αρετές της σκληρότητας, της αποφασιστικότητας και της οικονοµικής 

ανεξαρτησίας- αρετές που επιθυµεί να αναδείξει στο πρόσωπο του ο ενήλικας αστός 

οικογενειάρχης, τυπικός εκπρόσωπος µιας πατριαρχικής τάξης πραγµάτων. Θεωρήθηκαν 

ακόµη ως η ‘εξωτερική’ ένδειξη των υποτιθέµενων ανδρικών εσωτερικών γνωρισµάτων, 

όπως της αυτοκυριαρχίας και του ελέγχου των συναισθηµατικών παθών τους. Είναι αυτά 

τα γνωρίσµατα που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση µε όλα όσα πίστευαν ότι εξέφραζαν 

οι γυναίκες, τις οποίες συνήθιζαν να αντιλαµβάνονται ως οιονεί αθύρµατα της 

χαρακτηρολογικής επιπολαιότητας και του ξέχειλου συναισθηµατισµού τους.647  

Ακριβώς επειδή το µουστάκι και τα γένια ‘νοµιµοποίησαν’ την παρουσία τους, 

καθώς στηρίχτηκαν σε µία συνεκτική ιδεολογία της άχρονης, δήθεν ανεξίτηλης και 

φυσικής ουσίας του ανδρισµού, έτειναν να θεωρηθούν τόσο ως εµβλήµατα της αντρικής 

εξουσίας, όσο και ως οι πιο διακεκριµένες και ορατές δια γυµνού οφθαλµού σηµάνσεις 

της αυτοσυναίσθησης του ανδρικού φύλου ως ηγεµονικού, αλλά και ως διαρκείς 

υποµνήσεις της αρρενωπής περηφάνιας και οµορφιάς.648 Στο βαθµό δε που αυτή η 

ιδεολογία κατακτά όλες τις τάξεις της κοινωνίας, ενοποιεί τους άνδρες σαν σύνολο -

ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές έχουν στην κοινωνική ιεραρχία- και εξοµοιώνει εν 

πολλοίς τις πρακτικές και τις φιλοδοξίες τους. Από το σηµείο αυτό και µετά, αυτά τα 

απτά και πανταχού παρόντα σύµβολα της υπεροχής του ισχυρού φύλου, µετατρέπονται 

µε τη σειρά τους σε πρώτη ύλη και σε προβεβληµένο µέσο δηµιουργίας της κοινής 

συνείδησης αυτού του φύλου – µιας συνείδησης που διαρκώς προκύπτει ‘αυθόρµητα’ 

µέσα από τις καθηµερινές πρακτικές, δηµόσιες και ιδιωτικές τελετουργίες του κόσµου 

των αντρών - ανάµεσα στις οποίες και αυτές που αφορούν τον καλλωπισµό - και, µε την 

ίδια κίνηση, εγχαράσσεται περίπου αυτόµατα ως ηθική δοξασία, ως συλλογική 

νοοτροπία, ως ‘επιστηµονική’ παραδοχή και ως αναµφίλεκτη κοινοτοπία στο µυαλό και 

στις ψυχές των ανδρών µιας ολόκληρης εποχής. 

Για τις γυναίκες πάλι, οι άτριχες σωµατικές επιφάνειές τους, και µάλιστα στα 

σηµεία εκείνα όπου φύονται εν αφθονία οι τρίχες των ανδρών, όπως πάνω από τα χείλη, 

                                                 
647 Στο ίδιο, σ. 8 και σ. 22-24· Αλεξάνδρα Μπακαλάκη - Ελένη Ελεγµίτου, Η εκπαίδευση «εις τα του 

οίκου» και τα γυναικεία καθήκοντα, ό.π., σ. 20. 
648 Κατά τον Synnott, τα µουστάκια για τους νέους άνδρες λειτουργούν ως το σύµβολο του ανδρισµού 

και της µετάβασης τους στην ενηλικίωση. Είναι δηλαδή το ορατό σωµατικό σύµβολο µιας διπλής 
αντίθεσης: των ανδρών ενάντια στις γυναίκες κατά πρώτο λόγο και των ίδιων ενάντια στα ανήλικα παιδιά 
κατά δεύτερο, (Anthony Synnott, “Shame and glory: a sociology of hair”, ό.π., σ. 390)  
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στο σαγόνι και στις παρειές, εµφανίζεται ως η καθαρή εκδήλωση της ατόφιας 

θηλυκότητας και ενός ουσιώδους προσδιορισµού της ‘αληθινής’ γυναικείας οµορφιάς, 

που αναγνωρίζεται µε τους ολότελα δικούς της όρους.649 Ωστόσο, αν και οι νέες 

θεωρήσεις επιχειρούν επιτυχηµένα να εξαφανίσουν το τρίχωµα από αυτά τα σηµεία, δεν 

επιφέρουν καµία αλλαγή στην ιδέα της πρωτοκαθεδρίας των µαλλιών, της ‘κόµης’, στη 

σύσταση της γυναικείας οµορφιάς. Αυτή εξακολουθεί να θεωρείται το πιο σηµαντικό 

αισθητικό στολίδι στο σώµα τους και να συγκεντρώνει το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος 

των καλλωπιστικών τους δραστηριοτήτων.650 Άλλωστε, τα γυναικεία µαλλιά σχετίζονταν 

πάντοτε και σε όλες τις κοινωνίες µε τους πολιτισµικούς επικαθορισµούς της 

θηλυκότητας, ενώ η ενδεχόµενη απώλεια τους, βιώνονταν από τις ίδιες µε πολύ πιο 

οδυνηρό τρόπο απ’ όσο συνέβαινε µε τους άνδρες σε ανάλογες περιπτώσεις.651   

 

  

Πρότυπα αρρενωπότητας  και ανδρικού καλλωπισµού. Ο κοµψός τζέντλεµαν και η 

σκιά της θηλυπρέπειας 

Επιστρέφοντας στην ελληνική περίπτωση, αν και δεν είµαστε σε θέση να 

εντοπίσουµε την απήχηση που είχε το «κίνηµα των γενιών» στον αντρικό πληθυσµό,652 

ωστόσο µπορούµε µετά βεβαιότητας να επιχειρηµατολογήσουµε για τη µεγάλη σηµασία 

που έδιναν οι άντρες στη διατήρηση, την περιποίηση και την επίδειξη των µουστακιών 

τους. Ειπώθηκε, λόγου χάρη, πως το µουστάκι αποτελούσε «το παλλάδιον της 

προσωπικής τιµής του ανδρός» µέχρι το µεσοπόλεµο.653 Ως το κατεξοχήν στοιχείο της 

αρρενωπότητας, περιβάλλονταν µε µια αίσθηση ιερότητας και κάθε ενέργεια που έθετε 

σε κίνδυνο την ακεραιότητα του θα πρέπει να εκλαµβάνονταν περίπου ως απειλή 

ευνουχισµού για τον κάτοχο του. Αρκετοί ήταν αυτοί που επιδίωκαν να έχουν µεγάλα 

                                                 
649 Το ζήτηµα της ‘άτριχης’ θηλυκότητας ως προτύπου οµορφιάς για τις γυναίκες - που αποτέλεσε το 

αναγκαίο συµπλήρωµα του κινήµατος των γενιών για τους άνδρες - και οι καλλωπιστικές συνέπειες που 
δηµιουργήθηκαν από την καθολική κατίσχυση αυτού του ιδεώδους, αναπτύσσονται διεξοδικά στο: Teresa 
Riordan, Inventing beauty, ό.π., σ. 115-143.   

650 Ακόµη και στις αρχές του 20ου αιώνα στην περισσότερο προηγµένη Ευρώπη, τα όµορφα µαλλιά 
εξακολουθούσαν να θεωρούνται ως «το στεφάνωµα της δόξας στη γυναίκα», (Valerie Mendes & Amy de 
la Haye, 20th Century fashion, ό.π., σ. 17). Ο Καιροφύλας επισηµαίνει για τη χώρα µας πως τα περιοδικά 
και οι εφηµερίδες που δηµοσιεύουν προς το τέλος του αιώνα άρθρα για τον καλλωπισµό εστιάζουν κυρίως 
στο θέµα των µαλλιών, της πτώσης των τριχών, του βαψίµατος, του πλυσίµατος και της περιποίησης τους, 
(Γιάννης Καιροφύλας, Η Αθήνα της Μπελ Επόκ, ό.π., σ. 84-86).  

651Anthony Synnott, “Shame and glory: a sociology of hair”, ό.π., σ. 383. 
652 Ο ηθοποιός Ταβουλάρης στην αυτοβιογραφία του αναφέρεται στο «παχύ [του] µούσι της µόδας» 

για το 1866-7, (∆ιονύσιος Ταβουλάρης, Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 98.) 
653 Παύλος ∆ρανδάκης, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 2, σ. 74. 
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και πυκνά µουστάκια που στρέφονταν προς τα πάνω («αγκιστροειδείς µύστακες»),654 

ενώ σε µία µάλλον µεταγενέστερη φάση επικράτησε η συνήθεια του «σιδερώµατός» 

τους. Στα λαϊκά κουρεία της πρωτεύουσας, οι άνδρες καλλώπιζαν τα µουστάκια τους, 

όπως και τα µαλλιά τους, αλείφοντας τα µε «µαντέκες», δηλαδή µε ζωικό λίπος, µια που 

πίστευαν πως το λίπος τρέφει, ενδυναµώνει τις τρίχες και βοηθά στο µεγάλωµα τους.655 

Ο Ξενόπουλος, στην λεπτοµερή περιγραφή των κοµµωτικών και καλλωπιστικών 

υπηρεσιών που προσφέρει ένα περισσότερο σύγχρονο κουρείο/κοµµωτήριο του τέλους 

του 19ου αιώνα, αναφέρει και αυτός πως «ο µύσταξ επηλείφθη δι’ αφθόνου κοσµητικού», 

χωρίς να προσδιορίζει πάντως το είδος του.656 Οι «µουστακοδέτες» ήταν µια περίεργη 

θήκη, που βοηθούσε τους άνδρες να ισιώνουν και να δίνουν το επιθυµητό σχήµα στα 

µουστάκια τους.657 Η µεγάλη σηµασία που αποδίδονταν σ’ αυτό το φετίχ της ανδρικής 

µορφολογίας, που συµβολοποιούσε την εξουσία, τη δύναµη και την οµορφιά του φύλου 

τους, δηλαδή στο µουστάκι, φανερώνονταν και στην κοινή πεποίθηση πως όλα τα 

βλέµµατα που στρέφονταν σε ένα ανδρικό πρόσωπο, έπεφταν κατευθείαν επάνω του.658 

Θα πρέπει ωστόσο να χαράξουµε µια τοµή ανάµεσα στο σύνολο των 

καλλωπιστικών πρακτικών για το µουστάκι, διακρίνοντας αυτές των κατώτερων τάξεων 

από όσες εντάσσονταν στο ρεπερτόριο των αστικών και µικροαστικών στρωµάτων των 

πόλεων. Αυτές βέβαια οι διαφοροποιηµένες καλλωπιστικές πρακτικές για το µουστάκι 

είναι χωρίς αµφιβολία ένα υποσύνολο µόνον µιας πολύ πιο διευρυµένης σύγκρουσης 

ανάµεσα σε δύο κόσµους µε απολύτως διακριτές ηθικές αντιλήψεις, κοινωνικές 

                                                 
654 Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νικόλαος Σιγαλός, Αθηναϊκή Μυθιστορία, ΕΛΙΑ, Αθήνα 2002, σ. 256. 
655 Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, ό.π,. σ. 174. Ο κρεοπώλης µάλιστα θεωρούνταν το πρότυπο του 

ανδρισµού και ήταν το ίνδαλµα των λαϊκών τάξεων, γιατί πίστευαν πως είχε µακριά µαλλιά και µεγάλα 
µουστάκια, εξαιτίας του ότι το επάγγελµά του τον έκανε να έχει σχέση µε τα ζωικά λίπη.  

656 Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νικόλαος Σιγαλός, ό.π., σ. 335. 
657 Γιάννης Καιροφύλας, Οι πρώτοι έµποροι των Αθηνών, ό.π., σ. 193. 
658 Όπως αναφέρει κάποιος που έβαψε το µουστάκι του, όταν εµφανίστηκαν οι πρώτες άσπρες τρίχες 

πάνω του: «Είνε το πρώτον το οποίον προσπίπτει εις τα βλέµµατα από την µορφήν µας». Αξίζει να 
επισηµανθεί, πως το «άσπρισµα του µουστακιού» ήταν πολύ πιο οδυνηρό χτύπηµα για τον ίδιο απ’ ότι η 
απαρχή της «λεύκανσης» των µαλλιών του: («Κυρίως όµως δεν υπέφερα να βλέπω το άσπρισµα του 
µουστακιού»), («Εξοµολογήσεις βαµµένων», εφ. Εµπρός, 29.12.1904, σ. 1). Βαρύνουσα λοιπόν θέση στην 
‘τοπογραφία’ του ανδρικού προσώπου όσο και στις θεωρήσεις των συστατικών στοιχείων της ιδεώδους 
ανδρικής οµορφιάς κατέχει το µουστάκι, που δε θα µπορούσε ποτέ να µην σχολιαστεί και αξιολογηθεί 
αισθητικά από όσους επιχειρούν να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά ενός άνδρα. Συνήθως βέβαια οι 
περιγραφές για το πρόσωπο είναι λιτές και κάπως σχηµατικές, ενώ γίνονται κάπως πιο περιεκτικές, όταν 
περνάµε στην ενδυµατολογική παράσταση του άνδρα. Ως τυπικό παράδειγµα τέτοιων αποτιµήσεων για την 
ανδρική οµορφιά, από την πλευρά βέβαια των ανδρών, µπορούµε να δούµε σε ένα κείµενο της δεκαετίας 
του ’90, όπου παρουσιάζεται ο ευπαρουσίαστος αρραβωνιαστικός µιας νεαρής δεσποινίδας να έχει «λευκό 
πρόσωπο, ωραία µουστάκια….εντύνετο όµορφα, κοµψά, σαν παρισινός», (Λάµπρος Αστέρης, «Ο 
αρραβωνιαστικός», στο Κωνσταντίνος Σκόκος, Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1895, Αθήνα 1895, σ. 171)  
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αναφορές και πολιτισµικές ευαισθησίες,659 όσον αφορά τον τρόπο που αντιλαµβάνονται 

τον εν γένει καλλωπισµό και την καθαριότητα του αντρικού σώµατος, αλλά και την ίδια 

την υπόσταση ενός ευυπόληπτου ανδρισµού. Με άλλα λόγια, η διαφοροποίηση των δύο 

κόσµων αποκρυσταλλώνεται (και) στους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους 

σωµατοποιείται η έµφυλη και ταξική ταυτότητα των υποκειµένων.  

Οι φροντίδες για το µουστάκι µας δίνουν το πιο εµφανές παράδειγµα των 

διαφορετικών προσεγγίσεων των δύο κόσµων στα ζητήµατα (καλλωπιστικής) 

διαχείρισης του σωµατικού εαυτού. Το δίχως άλλο, η επάλειψη του µε ξύγκι και ζωικό 

λίπος είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα της οσφρητικής και καλλωπιστικής ευαισθησίας 

των ‘φτωχών’, ενώ οι µυστακοδέτες, το σιδέρωµα του µουστακιού, η επάλειψη των 

αρωµατικών κοσµητικών πάνω σ’ αυτό προδίδουν από µακριά τον αισθητικά πιο 

επεξεργασµένο, εκλεπτυσµένο και σχεδόν αυτοαναφορικό κώδικα διάκρισης των 

αστών.660 Η θεώρηση αυτή βέβαια δεν αποκλείει καθόλου την ύπαρξη πολιτισµικών 

µαγµάτων ή το φαινόµενο των µεταβιβάσεων πολιτισµικών στοιχείων ανάµεσα στα 

ταξικά σύνολα που διακρίναµε, ούτε, ενδεχοµένως, και κάποιες υπερκείµενες της 

ταξικότητας κοινές έµφυλες πρακτικές. Πολύ περισσότερο, δεν αγνοεί ούτε και την 

παρουσία ενδιάµεσων κοινωνικών στρωµάτων, που πιθανότατα ταλαντεύονταν ανάµεσα 

στα δύο βασικά υποδείγµατα της βιωµένης σωµατικής εµπειρίας του καιρού τους.  

Αν το λαϊκό πρότυπο του ανδρισµού, που ενσαρκώνεται στη φιγούρα του 

κρεοπώλη µε τα πολλά µαλλιά και τα µεγάλα µουστάκια, οφείλει µεγάλο µέρος της 

γοητείας του στην υποτιθέµενη αναγεννητική και θεραπευτική επίδραση που ασκεί η 

στενή επαφή του µε το ζωικό στοιχείο και τις χαρακτηριστικές οσµές του κρέατος,661 το 

αστικό habitus επικαθορίζεται από τη βαθιά περιφρόνηση αυτού του προτύπου και την 

έκδηλη αποµάκρυνση του από τις πηγές και τις πρώτες ύλες της διαµόρφωσης του. Οι 

καινούριες αστικές ευαισθησίες προτάσσουν ως καθήκον για τους προσήλυτους στην 

νέα κοινωνική πραγµατικότητα, που διαµορφώνεται σταδιακά υπό την ηγεµονία των 

ανώτερων τάξεων, την επιτακτική αναγκαιότητα της απόσµησης του ‘δύσοσµου’ 

παρελθόντος τους, αν βέβαια θέλουν να απολαύσουν ανενόχλητοι τα αγαθά της ταξικής 

ανόδου τους. Σ’ ένα ιδιαίτερα δηκτικό επιγραµµατικό τετράστιχο, µε τον τίτλο «Εις 

                                                 
659 Η Ε. Βαρίκα επισηµαίνει το «βαθύ χάσµα» που δηµιουργήθηκε στη µετεπαναστατική ελληνική 

κοινωνία ανάµεσα στις κυρίαρχες τάξεις µε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και τα λαϊκά στρώµατα που 
ακολουθούν παραδοσιακά ήθη και συστήµατα αξιών που διακρίνονται απολύτως από τα αστικά οµόλογα 
τους, (Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των Κυριών, ό.π., σ. 42 και σ. 44) 

660 «Το σώµα είναι η πλέον αδιάσειστη αντικειµενοποίηση του ταξικού γούστου», (Pierre Bourdieu, Η 
διάκριση, ό.π., σ. 238). 

661 Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια, ό.π., σ. 174. 



 226 

Οψίπλουτον», εκφράζονται όλα αυτά µε µοναδική πυκνότητα: «Και κοράσια θα βρης να 

σ’ αγαπούνε, αλλά -µε συγχωρείς- πλύνε τα χέρια και πάστρευε τα νύχια, µην πούνε που 

µια φορά πουλούσες χοιροµέρια»!662  

Θα πρέπει, ωστόσο, να προσφύγουµε στη διεισδυτική µατιά του Σουρή και να 

επικαλεστούµε τη διαβρωτική σάτιρα του για τα ήθη της επηρµένης και αλαζονικής νέας 

αριστοκρατίας του τόπου, των επονοµαζόµενων «ντιστιγκέδων», για να κατανοήσουµε 

καλύτερα το πολιτισµικό χάσµα που έχει διανοιχτεί στην νεοελληνική κοινωνία του 

τέλους του 19ου αιώνα και το οποίο φαίνεται να διαπερνά και τους ίδιους τους κόλπους 

της τάξης των αστών. Στο ποιητικό του έργο φανερώνονται ευδιάκριτα τα νέα 

πολιτισµικά και κοινωνικά σύνορα που τέθηκαν από τους νεόπλουτους αστούς για να 

αντιπαραθέσουν τη δική τους ‘νεωτερικότητα’ τόσο στην ‘παραδοσιοκρατία’ των 

παλιών αστικών στρωµάτων όσο και στην πολιτισµική ‘υστέρηση’ των λαϊκών. Έτσι, 

όταν ο Φασουλής αναλαµβάνει να δώσει µερικές βασικές πληροφορίες στον 

ανυποψίαστο Περικλέτο για την ταυτότητα αυτής της κοινωνικής οµάδας, αναφέρεται 

αρχικά στους «τίτλους και περγαµηνάς αρχαίας ευγενείας» που διαθέτουν οι 

ντιστιγκέδες και µετά τους αντιδιαστέλλει µε το κοινωνικό προφίλ του ίδιου του φίλου 

του, λέγοντας: «-Τι να σου πώ;…δεν είναι σαν και σένα, που έχεις γένος βάναυσον και 

µούτρα λερωµένα».663 Και, αφού επισηµάνει µε ‘θαυµασµό’- που σίγουρα προκαλεί το 

γέλιο στους αναγνώστες του - το σνοµπισµό, τα ‘ελευθέρια’ ήθη τους απέναντι στο άλλο 

φύλο και τις επιτήδειες απάτες τους για να περάσουν αδασµολόγητα τις πολυτελείς τους 

ενδυµασίες από το τελωνείο, στέκεται µετά στις πληθωρικές και προκλητικές 

καλλωπιστικές τους προτιµήσεις που τους διαφοροποιούν από τους υπόλοιπους και κάνει 

λόγο για τα µεταξωτά «ασπρόρουχα» και «εσώβρακα» που φορούν, για την έντονη 

αγάπη που δείχνουν για τα αρώµατα αλλά και για την ευωδιαστή ατµόσφαιρα που πρέπει 

να αναδίδει το σώµα τους και οι προσωπικοί τους χώροι.664  

Το σκεπτικό µάλιστα της τελικής απόφασης του Φασουλή να γίνει κι αυτός 

«ντιστεγκέ», µας προσφέρει µια απολαυστική βάση για να κατανοήσουµε το πώς οι 

                                                 
662 Κωνσταντίνος Σκόκος, Ηµερολόγιον Εθνικόν. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν, και γελοιογραφικόν του 

έτους 1890, Αθήνα 1890, σ. 256. 
663 Γεώργιος Σουρής, «Οι ντιστιγκέδες», στο Έλλης Αλεξίου, (επιµ.), Άπαντα Σουρή, τ. 6, Αθήνα, 

Ιστορικές Εκδόσεις Λογοτεχνίας, χ.χ, σ. 186 [η πλαγίαση δική µας]. Νοµίζουµε πως µπορούµε να 
αναγνωρίσουµε πως η έκφραση «µούτρα λερωµένα» έχει µια δίσηµη λειτουργία· ο αναγνώστης την 
αντιλαµβάνεται τόσο µε την κυριολεκτική της σηµασία, ως σωµατική βρωµιά, όσο και µε την έννοια της 
ηθικής επιτίµησης - που βέβαια συσχετίζεται απολύτως µε την προηγούµενη. 

664 «Κι ασπρόρρουχα κι εσώβρακα πλεγµένα µε µετάξι, αλείβονται νυχθηµερόν µε µαύρα και κολώνια, 
γι’ αυτούς η τόση αρχοντιά, για τούτους τα σαλόνια». Και παρακάτω: «Μοσχοβολά κι η περιφέρεια των», 
(στο ίδιο, σ. 187). «Ογρήγορα εις µέγαρα θα έµβεις µυροβόλα» (σ. 188). 
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διαφορετικές οσµές, η περιποίηση και η καθαριότητα του σώµατος σηµατοδοτούν 

ταξικές διακρίσεις και εµπνέουν διαβατήριες τελετές µύησης για το πέρασµα 

κάποιου/κάποιας στην ανώτερη τάξη: («Περικλέτος: - Μην είσαι ντιστεγκέ κι εσύ; 

Φασουλής: - ∆εν είµαι, µα θα γίνω… την τόσην βαναυσότητα δια παντός αφήνω, 

αµέσως απεδύοµαι τον Φασουλήν τον πρώτον και εις αιθούσας εισχωρώ ευωδιών κι 

ερώτων, του γένους µου του ταπεινού τα σύµβολα ξηλώνω κι εις την χυδαίαν µύτην σου 

τα πόδια µου απλώνω κι ογρήγορα πλησίασε καλά να τα µυρίσεις κι αληθινήν ευγένειαν 

και τρόπους να γνωρίσεις. Νίπτω κι εγώ τας χείρας µου να φύγ’ η ρυπαρότης και από 

τούδε µόνος µου βαπτίζοµαι ιππότης…».665     

Στις φιγούρες του χασάπη από τη µία και του «κοµψευόµενου» και 

«µεµυρωµένου» κουρέα/κοµµωτή από την άλλη, µπορούµε να διακρίνουµε δύο αντίθετα 

πρότυπα αρρενωπότητας και αντρικού καλλωπισµού στην Ελλάδα του 19ου και των 

αρχών του 20ου αιώνα. Γνωρίζουµε πως οι απλοί Αθηναίοι, των λαϊκών ιδίως τάξεων, 

έβλεπαν µε περιφρόνηση όσους επιµελούνταν µε σχολαστικότητα το σώµα τους, 

ξυρίζονταν καθηµερινά και αρωµατίζονταν µε κολόνια. Αυτές δε οι πρακτικές τους 

στιγµατίζονταν ως «θηλυπρεπείς».666 Οι κουρείς/κοµµωτές, οι κύριοι φορείς, εκφραστές 

και κήρυκες αυτού του ‘µυρωµένου’ πολιτισµού της καθηµερινής ζωής, οι οποίοι και 

ανέλαβαν το καθήκον του εκµοντερνισµού της ανδρικής εµφάνισης και της εισαγωγής 

σύγχρονων δυτικών ηθών στον καλλωπισµό τους, αντιµετωπίζονται κάποιες φορές από 

αυτές τις ‘παραδοσιακές’ και ενίοτε διεγερµένες -όταν βρεθούν µπροστά στο φάσµα των 

θεωρούµενων ως έµφυλων παραβάσεων του κανόνα- αρσενικές συνειδήσεις,667 µε 

καχυποψία και επιφυλακτικότητα. Κάποιοι µάλιστα τους κατηγορούν πως βρίσκονται 

µπροστά στο κατώφλι της θηλυπρέπειας, αν δεν το έχουν κιόλας περάσει: «…σαν 

κοκόταις σολιµά στα µούτσουνα σας βάζοντες…», σύµφωνα µε ένα σατιρικό ποίηµα του 

Φωκίωνα Πανά στις αρχές του αιώνα.668  

Ωστόσο, ό,τι προκαλεί τη χλεύη, τη δυστροπία ή την απέχθεια των συντηρητικών 

αστών και του λαϊκού κόσµου, γίνεται αντικείµενο ανεπιφύλακτου θαυµασµού για 

                                                 
665 Στο ίδιο, σ. 188. Ο B. Shannon σηµειώνει πως και στην Αγγλία την ίδια εποχή, κάθε άνδρας που 

φρόντιζε υπερβολικά τον εαυτό του και την εµφάνιση του, διακινδύνευε να θεωρηθεί παρηκµασµένος και 
θηλυπρεπής, (Brent Shannon, “Refashioning men: fashion, masculinity and the cultivation of the male 
consumer in Britain, 1860-1914”, ό.π., σ. 613.  

666 Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια, ό.π., σ. 174.  
667 Ο φόβος της «επικείµενης, υποτίθεται, σεξουαλικής αναρχίας», που φέρνει στο προσκήνιο τις 

απειλητικές φιγούρες της ‘ανδροπρεπούς’ γυναίκας και του εκθηλυσµένου άνδρα, εντείνεται προς το τέλος 
του αιώνα, (Αγγέλικα Ψαρρά, «Το δώρο του Νέου Κόσµου: οι Ελληνίδες φεµινίστριες µεταξύ ∆ύσης και 
Ανατολής (1880-1930)», ό.π., σ. 235.  

668 Φωκίων Πανάς, «Εις τους σφαγιαστάς της κόµης µου”, Τα Λυρικά Άπαντα, Αθήνα 1904, σ. 344-345. 
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άλλους, όπως µας µεταφέρεται από µια δηµοσιογραφική γραφίδα της Ακροπόλεως στα 

1896, όταν και επισκέπτεται, όπως έχουµε νωρίτερα επισηµάνει, το κουρείο του Λιάπη· 

αυτό που αποσπά την προσοχή του συντάκτη της εφηµερίδας, είναι η διέγερση των 

αισθήσεων από τη διάχυση στο χώρο εξαιρετικά ευχάριστων αρωµάτων, το πολιτισµένο 

περιβάλλον του και η διάθεση του ιδιοκτήτη του και µυροποιού ταυτόχρονα να 

ενσταλάξει λίγες σταγόνες αρώµατος στο µαντήλι του.669   

Αλλά και µέσα στον ίδιο το χώρο των κουρέων/κοµµωτών αναπαράγεται -σε 

τροποποιηµένη ωστόσο µορφή- αυτό το πολιτισµικό χάσµα ανάµεσα στους πιο 

συµβατικούς και λαϊκότροπους από τη µια και τους εκµοντερνισµένους από την άλλη: ο 

λαϊκός κουρέας Νικόλαος Σιγαλός, αν και σε µεγάλο βαθµό υιοθετεί τις πρακτικές και τα 

προϊόντα του σύγχρονου αστικού καλλωπισµού στην προσπάθεια του να µην ξεπεραστεί 

από τις εξελίξεις, παρακολουθεί µε φθόνο τον πλούσιο εξοπλισµό, τη φανταχτερή 

διακόσµηση και τις υπερβολικές καλλωπιστικές περιποιήσεις που προσφέρονται στο 

µαγαζί του ανταγωνιστή του Σκαλίδη και σηµειώνει µε κακεντρέχεια την ατµόσφαιρα 

της θηλυπρέπειας που αναδύονταν από αυτό.670  

Απ’ όσο µπορέσαµε πάντως να διαπιστώσουµε, σε γενικές γραµµές, ήδη από τις 

τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, οι αρωµατικές φροντίδες των κουρέων/κοµµωτών 

και οι µυρωµένες οσµές που κατέκλυζαν τα καταστήµατά τους, θεωρούνταν 

αναπόσπαστο τµήµα µιας σύγχρονης εκδοχής του καλλωπισµένου αρσενικού εαυτού και 

εγγράφονταν στην εικόνα µιας µοντέρνας αστικής ευπρέπειας και κοµψότητας για τους 

άνδρες. Ωστόσο, παρά τη µεγάλη δηµοφιλία που γνώρισε αυτή η εικόνα στις ανώτερες 

και µεσαίες τάξεις, εξαιτίας των συνεκδοχικών αναπαραστάσεων του σύγχρονου 

πολιτισµού, της εκλεπτυσµένης περιποίησης και καθαριότητας του σώµατος και της 

µίµησης των δυτικών ηθών – στοιχεία που ανασύρονταν περίπου αυτόµατα κάθε φορά 

που γινόταν λόγος για αυτό το αστικό και αστυακό βιοτικό ύφος, συχνά πυκνά φαίνεται 

πως η ίδια εικόνα ενεργοποιούσε τα ανακλαστικά σκεπτικισµού, άρνησης ή και έντονης 

απώθησης µεγάλων µερίδων του αντρικού πληθυσµού.671 Αιτία ήταν βέβαια ο φόβος για 

                                                 
669 «Κουρείς και Οδοντοϊατροί», εφ. Ακρόπολις, 30.6. 1896. 
670 «…πρόστυχος µε επιδεικτικά χρώµατα…πλαστούς προσποιητούς τρόπους…φιλοφρονήσεις…κοιναί 

ερεθιστικαί οσµαί…θηλυπρέπεια, χορός κιθάρα, ερωτική ραδιουργία, χαλαρή συνείδηση, µε βαρείαν αηδήν 
οσµήν», (Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νικόλαος Σιγαλός, ό.π., σ. 292). 

671 Η απέχθεια για τους σνοµπ και καθ’ υπερβολήν επιτηδευµένους ‘αριστοκράτες’ αστούς , όπως για 
τους «Φίφτυ-του», παίρνει τη µορφή της γελοιοποίησης των καλλωπιστικών τους συνηθειών. Προς το 
τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, σε µία επιθεώρηση της εποχής, εµφανίζεται ο «Φιφτυτός» να 
λέει για τον εαυτό του µε την χαρακτηριστική γαλλική προφορά του: «Είµαι παγφουµαϊσµένος και 
στριµµένο το µουστάκι…», (Πολύβιος ∆ηµητρακόπουλος, «Κινηµατογράφος 1908», στο Θόδωρος 
Χατζηπανταζής, Λίλα Μαράκα (επιµ.), Η αθηναϊκή επιθεώρηση, τ.Α2, ό.π., σ. 188). Στην πραγµατικότητα, 



 229 

την παραβίαση των ορίων της κανονιστικής αρρενωπότητας και για την επικίνδυνη 

σύζευξη του ανδρισµού στις τροπικότητες της θηλυκότητας.  

Απ’ όσα έχουµε δει µέχρι τώρα, η µοµφή της θηλυπρέπειας είναι ένας σταθερά 

κοινός τόπος που συνενώνει όσους αντιδρούν στις επαυξηµένες και σύνθετες ανδρικές 

καλλωπιστικές ενασχολήσεις που βρίσκονται σε τέτοια εγγύτητα µε αυτές των γυναικών. 

Ιδιαίτερα φαίνεται να ενοχλούν οι βαριές και έντονες αρωµατικές οσµές που µάλλον 

θεωρούνταν απρεπείς για το αντρικό φύλο.672 Όσο δε πιο επεξεργασµένες, επιδεικτικές 

και ακριβές γίνονται οι αντρικές καλλωπιστικές πρακτικές, τόσο βαθύτερο γίνεται το 

χάσµα που χωρίζει την παραδοσιακή, συντηρητική και λαϊκή εκδοχή της αρρενωπής 

οµορφιάς από την πιο µοντέρνα και δυτικότροπη, αλλά και τόσο πιο έντονα φαίνεται να 

εµπλέκεται ο ‘εκσυγχρονισµένος’ αυτός ανδρισµός στη θηλυπρεπή τάξη σηµασιών και 

νοηµάτων που σφράγιζαν τις ιδιόµορφες σωµατικές έξεις του δανδή.  

Αν οι «γυναικώδεις τρόποι», οι «απαλότητες» στη φωνή και η «µαλθακότητα» στις 

συµπεριφορές κάποιου άνδρα,673 µπορούσαν, σχεδόν το ίδιο εύκολα µε τις αρωµατικές 

‘υπερβολές’, να εντοπιστούν απ’ όλους και να καταχωρηθούν στη συλλογική συνείδηση 

ως σαφείς εκδηλώσεις µιας θηλυπρεπούς απόκλισης, δε φαίνεται να συνέβαινε το ίδιο 

και µε τις ‘καθαρά’ σωµατικές του εµφανίσεις, τις ενδυµατολογικές επιλογές ή τις λοιπές 

φανερές καλλωπιστικές του περιποιήσεις· η πάλαι ποτέ χαώδης απόσταση που χώριζε 

µέχρι τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα την σκηνοθετηµένη ευθραυστότητα του 

ανδρικού σώµατος και τον επιτηδευµένο ‘εστετισµό’ του δανδή από την ανδροπρεπή 

κοµψότητα του σφριγηλού και κατά βάση νεανικού σωµατικού περιβλήµατος ενός 

‘τζέντλεµαν’, φάνταζε επικίνδυνα σµικρυµένη. Ιδιαίτερα µάλιστα από τις αρχές του 20ου 

αιώνα, κάθε απόπειρα εισαγωγής νεόκοπων µορφών καλλωπιστικής εκζήτησης στο 

αστικό γούστο θόλωνε ακόµη περισσότερο τις απροσπέλαστες στο παρελθόν 

διαχωριστικές γραµµές.  

                                                                                                                                                 

διακωµωδώντας ο επιθεωρησιογράφος τη χρήση αρωµάτων από µέρους τους και την περίτεχνη περιποίηση 
του µουστακιού τους, στοχεύει στην υπόσκαψη του ανδρικού χαρακτήρα τους – συµπέρασµα που 
ενισχύεται και από το εισαγωγικό σηµείωµα του έργου, όπου επισηµαίνεται η απόπειρα της 
επιθεωρησιακής σάτιρας να τους παρουσιάσει ως θηλυπρεπείς, τις δε γυναίκες τους ως ανδροπρεπείς, (στο 
ίδιο, σ. 183-4).  

672 Στη Γαλλία των πρώτων δεκαετιών του 19ου αιώνα, βαριά αρώµατα έφεραν οι οµοφυλόφιλοι και οι 
παιδεραστές, ενώ στην περίοδο της Ιουλιανής µοναρχίας, όταν και εξαφανίζονται τα αρώµατα, µόνο οι 
δανδήδες και οι οµοφυλόφιλοι τολµούσαν να τα φορέσουν, (Alain Corbin, The foul and the fragrant, ό.π., 
σ. 147 και σ. 182).  

673 Ιωάννη Κονδυλάκη, «Οι άθλιοι των Αθηνών», ό.π., σ. 258. 
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Στο λογοτεχνικό αρχέτυπο µιας ‘ανδρογυνικής’ σεξουαλικής ταυτότητας, που 

σκιαγραφεί ο Ξενόπουλος στο πρόσωπο του Λέανδρου στα 1912674, αποκαλύπτεται µε 

τον πιο εµφατικό ίσως τρόπο αυτή η σύγχυση των ορίων και η ρευστότητα που 

χαρακτήριζε τη θεµελιώδη για τα (καλλωπιστικά) ήθη του κανονιστικού ανδρισµού 

έννοια της κοµψότητας. Ο εικοσάχρονος θεατρικός ήρωας, ο οποίος παρουσιάζεται, 

σύµφωνα µε τις θεατρικές οδηγίες του ίδιου του συγγραφέα, σαν «κοµψά ντυµένος», 

αρωµατισµένος µε «βαριές µυρωδιές»675 και µε µεγάλη επιτήδευση στον καλλωπισµό 

του προσώπου και του σώµατός του,676 προκαλεί µια µικρή διχογνωµία ανάµεσα στην 

αδελφή του και τον εραστή της, όσον αφορά την εντύπωση που δηµιουργεί η εµφάνιση 

του: ο µεν Σπύρος εκφράζει, έστω και µε ελαφρώς ειρωνική διάθεση, το θαυµασµό του 

για τον άµεµπτο τρόπο που ντύνεται,677 η δε αδελφή του Ουρανία τις έντονες 

επιφυλάξεις της για τη θηλυπρέπεια της ίδιας ενδυµασίας.678 Αν λοιπόν αυτοί οι δύο 

‘µοντέρνοι’ άνθρωποι αξιολογούν µε τόσο διαφορετικό τρόπο την ίδια σωµατική 

παράσταση και σηµειώνουν διαµετρικά αντίθετα πρόσηµα στο έµφυλο περιεχόµενο της 

κοµψότητας, έπεται πως η οπτική τουλάχιστον εγγύτητα των δύο άκρως διακριτών στο 

παρελθόν ανδρικών τύπων που σηµάδεψαν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα βιώµατα, τη 

νοοτροπία και τα καλλωπιστικά ήθη της αστικής τάξης του 19ου αιώνα και των αρχών 

του 20ου, δηλαδή αυτών του ‘θηλυπρεπή’ δανδή και του ‘αρρενωπού’ gentleman, είχε 

µάλλον φτάσει στο µη περαιτέρω. Η άβολη κατάσταση που δηµιουργεί αυτή η 

διαπέραση των ορίων του ‘κανονικού’ – ετεροσεξουαλικού από το ‘παρεκκλίνον’ – 

οµοσεξουαλικό φαίνεται να θέτει στους άνδρες της εποχής σοβαρά προβλήµατα ως προς 

τη διαχείριση της ‘πρέπουσας’ ανδρικής τους ταυτότητας, γεγονός που θα αποτυπωθεί µε 

ενάργεια στη διαπάλη των ηγεµονικών ανδρισµών αυτής της περιόδου, όπως θα 

αναλυθεί στο σχετικό υποκεφάλαιό µας. 

Το πού θα έµπαιναν βέβαια τα όρια που θα διαχώριζαν κάθετα, όπως ήθελαν 

τουλάχιστο να πιστεύουν, τον κόσµο του θηλυκού από αυτόν του αρσενικού 

καλλωπισµού, ήταν σε τελική ανάλυση το θέµα του διακυβεύµατος από τη δράση ενός 

µάλλον πολύπλοκου συνδυασµού παραγόντων, όπως της δυναµικής των έµφυλων 

σχέσεων, της πίεσης των δυνάµεων της αγοράς, των υφιστάµενων καταναλωτικών 

                                                 
674 Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Πολυγαµία», στο Θέατρο. Πολυγαµία. Ο Πειρασµός. Το Ζευγάρωµα, τ. 3, 

Αδελφοί Βλάσση, Αθήνα 1991, σ. 11- 97). 
675 Στο ίδιο, σ. 55. 
676«Λέανδρος, µε ξυρισµένο µουστάκι, µε θηλυπρεπή κοµψότητα, µε µεγάλο άνθος στη 

µπουτουνιέρα…», (στο ίδιο, σ. 81). 
677 «Πολύ τζέντλεµαν!...Και τι κοµψά που ντύνεται!... Αρτιστίκ!...», (στο ίδιο, σ. 55). 
678 «Ντύνεται σα γυναίκα. Βάζει και κάτι βαριές µυρωδιές…∆εν µαρέσει». (στο ίδιο). 
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πρακτικών ανδρών και γυναικών, αλλά και των µετακινούµενων νοηµάτων που 

εκλαµβάνει η έννοια του δηµόσιου χώρου στην πορεία του χρόνου. Είναι περιττό δε να 

υποµνηστεί πως τα όρια αυτά είναι συνεχώς διαπραγµατεύσιµα και, συνεπώς, 

παραβιάσιµα από τα έµφυλα υποκείµενα, τα οποία, ανάλογα µε το πλαίσιο αναφοράς 

που έχουν µπροστά τους, την ταξική τους θέση και το πολιτισµικό υπόβαθρο που 

νοηµατοδοτεί τις εµπειρίες τους, τα κατανοούν και µε διαφορετικό τρόπο. 

Τι είναι όµως αυτό που δηµιουργεί ή που επιτρέπει αυτή την φαινοµενικά 

παράδοξη ‘διάχυση’ των δύο τύπων ανδρισµού σε ένα κοινό σε γενικές γραµµές 

ενδυµατολογικό πρότυπο, αυτή τη σύγχυση πάνω στο τι θεωρείται θηλυπρεπές ή αµιγώς 

αρρενωπό, αυτή την αµφισηµία του καλλωπιστικού σηµαίνοντος που ξεγελά το βλέµµα 

και εξαπατά µεθοδικά την κρίση των κοινωνικών υποκειµένων της εποχής; Ποιο είναι 

άραγε εκείνο το κοινωνικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσονται ή ευνοούνται 

αυτές οι τάσεις; Όλα δείχνουν πως οι νέες µορφές ανδρικής σωµατοποίησης, και 

ιδιαίτερα η καλλωπιστική διαχείριση του ανδρικού σώµατος στα τέλη του 19ου αιώνα, 

προσλαµβάνουν µια ξεκάθαρα επιδεικτική διάσταση και εµφορούνται τόσο από τις 

διαθέσεις µιας µάλλον επιφυλακτικής υιοθέτησης ενός θεατρικού ύφους, όσο και από τις 

ανοιχτά ναρκισισιστικές προδιαθέσεις του ατόµου·679 πόζες, ‘χειρονοµίες’, 

συµπεριφορές που προσκολλώνταν άλλοτε στη µορφή του δανδή, απορροφώνται τώρα 

από τον τζέντλεµαν και ενσωµατώνονται στις νέες «στρατηγικές έκθεσης» του 

θεαµατικού-«σκηνοθετηµένου» σώµατος του.680 Η επιδίωξη της επίτευξης µιας 

στυλιστικής αρτιότητας στο σύνολο της ανδρικής εµφάνισης και η αναζήτηση µικρών 

εξεζητηµένων ενδυµατολογικών λεπτοµερειών φαίνεται να αποτελούν µια κοινοτοπία 

για τις σωµατικές παραστάσεις των νεαρών αστών στους ιδιωτικούς και στους 

δηµόσιους χώρους κοινωνικής συνεύρεσης της εποχής.681  

                                                 
679 James Eli Adams, “Gentleman, Dandy, Priest: manliness, and social authority in Pater’s 

aestheticism”, ELH, 59/2 (1992), σ. 441- 442. Ο συγγραφέας θεωρεί φαινόµενο της βικτοριανής µεσαίας 
τάξης της Αγγλίας τη σύµµιξη των δύο αντρικών τύπων που αναλύσαµε και την ορίζει ως απόπειρα 
επανεγγραφής των κανόνων του ανδρισµού στο ήθος του ‘αισθητικισµού’, το οποίο χαρακτήριζε την 
καθηµερινή ζωή και τη νοοτροπία των ανδρών της βικτοριανής εποχής, (στο ίδιο, σ. 442).  

680 Το γεγονός της θεατρικής αυτο-παρουσίασης του τζέντλεµαν, που αποτελεί συστατικό θεµέλιο του 
βικτοριανού ιδεώδους της ευγένειας, οδηγεί τον J. E.Adams να διατυπώσει ως εξής τις σχέσεις ανάµεσα 
στις δύο ανδρικές φιγούρες: «Ο φιλόδοξος τζέντλεµαν επισκιάζει έτσι τον δανδή, ο οποίος κατέχει ένα 
κοινωνικό χώρο, που ο βικτοριανός λόγος (discourse) επιφύλασσε για τη θηλυκότητα», (στο ίδιο). 

681 Για τον κοινωνιολόγο του σώµατος, Μπ. Τέρνερ, «ο µοντέρνος εαυτός είναι ένας αναπαραστατικός 
(reprosentational) εαυτός». Όπως υποστηρίζει, για να αισθάνεται κάποιος-α καλά, θα πρέπει να έχει ‘καλή’ 
όψη, δηλαδή να φαίνεται στους άλλους ‘καλά’, (Bryan S. Turner, “More on ‘the government of the body’: 
a reply to Naomi Aronson”, The British Journal of Sociology 36/2 (1985), σ. 151). 
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Αν όµως ο υποτίθεται πέραν πάσης αµφιβολίας αρρενωπός χαρακτήρας της 

κοµψότητας του τζέντλεµαν γλιστράει συνεχώς πάνω στο ύποπτο για ερµαφροδιτισµό 

σώµα της ‘εστετίστικης’ ανδρικής ευθραυστότητας του δανδή στην κοινωνική 

πραγµατικότητα του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου, αυτό θα σήµαινε λογικά 

πως και η ίδια η έννοια της κοµψότητας δεν θα πρέπει να ήταν απαλλαγµένη από τις 

ίδιες ή παρεµφερείς εντάσεις, αµφισηµίες και δισταγµούς για τις ‘ορθά’ κατανεµηµένες 

σε έµφυλο επίπεδο σηµασίες της. Κάτι τέτοιο ωστόσο, είναι αρκετά δύσκολο να 

υποστηριχτεί µε κάποια βεβαιότητα. Παρ’ όλα αυτά, µε τη συνδροµή των λεξικών µιας 

πιο πρώιµης εποχής από αυτήν που µας ενδιαφέρει, δηλαδή των µέσων περίπου του 19ου 

αιώνα, διαφαίνεται πως η κοµψότητα, το ‘ενσώµατο’ ιδεώδες του ανδρισµού και το 

περιπαθές είδωλο της δηµόσιας παράστασης των αστών στο γύρισµα του ίδιου αιώνα, 

φέρει από παλιά κάποιες ‘περίεργες’ αρνητικές σηµασίες, οι οποίες σκιάζουν την εν 

γένει θετική αποδοχή της έννοιας και την περίπου δεδοµένη κοινωνική κατάφαση που 

φαίνεται να συναντά η εικόνα του κοµψού άνδρα. Για παράδειγµα, στο λεξικό του 

Schmidt του 1851, σαν κοµψός χαρακτηρίζεται βέβαια ο «καλλωπισµένος, χαρίεις, 

νόστιµος, πνευµατώδης», αλλά και ο «πανούργος, τεχνικός, επιτετηδευµένος», ενώ στο 

λήµµα «κοµψότητα» παρατίθεται: «ο χαρακτήρ του κοµψού, χάρις, νοστιµάδα, 

πανουργία»682. Λίγο νωρίτερα, στα 1839, ο Σκαρλάτος Βυζάντιος είναι µεθοδικότερος 

και σαφέστερος, αφού συγκεντρώνει σε µία ξεχωριστή στήλη τις αρνητικές 

σηµασιολογικές εκδοχές του «κοµψού»: έτσι, οι προσδιορισµοί «πανούργος, απατηλός, 

επιτετηδευµένος» παρουσιάζονται ως οι «(επί κακού)» διασαφηνίσεις της ίδιας 

έννοιας.683  

Εάν µε σιγουριά µπορούµε να διακριβώσουµε πίσω από τις σηµασίες του 

«επιτετηδευµένου» και του «απατηλού» το καχύποπτο βλέµµα του ανδρισµού που έτεινε 

να τις ταυτίζει χωρίς δισταγµό µε τη θηλυκότητα, ποιο άραγε στοιχείο του φαντασιακού 

της εποχής ανασκάπτει η λεξικογραφική καταδήλωση µιας ενδεχοµένως κακής πρόθεσης 

εκ µέρους του καλλωπισµένου άνδρα ή η υπονόηση ενός µάλλον αόριστου φόβου, 

µήπως η κοµψή περιβολή του συγκαλύπτει - και ταυτόχρονα αποκαλύπτει - την 

                                                 
682
Επίτοµον Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, κατά το στερεότυπον του Γερµανού Ι. Α. Ε. Σµιδιτίου, Εν 

Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Εµ. Αντωνιάδου, Αθήνα 1851, σ. 712.  
683 Σκαρλάτου Βυζάντιου, Λεξικόν επίτοµον της Ελληνικής γλώσσης, Εκ του τυπογραφείου του αυτού 

Ανδρέου Κοροµηλά, Αθήνα 1839, σ. 697. Σε αρκετά µεταγενέστερη έκδοση του ίδιου λεξικού, οι 
σηµασίες αυτές παραµένουν στο ακέραιο, (Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης/ συνταχθέν υπό Σκαρλάτου ∆. 
του Βυζαντίου και πλουτισθέν διαφόροις πίναξι χρονοµετρικοίς νοµισµατολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι 
νενοµοθετηµένον µετρικόν σύστηµα των εν τοις ελληνικοίς συγγράµµασιν απαντώντων κυρίως ονοµάτων, Εκ 
του τυπογραφείου των καταστηµάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, Αθήνα 1895, σ. 740). 
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πανουργία των διαθέσεων του; Με την επικράτηση ακόµη ενός αρκετά πλούσιου και 

πολύπλευρου ανδρικού αστικού καλλωπισµού, όσο ακόµη διαρκεί ο 19ος αιώνας, 

ατόνησαν αυτές οι ηθικά επίµεµπτες σηµασιολογικές αποχρώσεις ή µήπως έγιναν 

εντονότερες από ποτέ; ∆εν είµαστε σε θέση να δώσουµε οριστικές απαντήσεις σε αυτά 

τα ερωτήµατα. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, πιστεύουµε πως το τεκµηριωτικό υλικό που 

συγκεντρώσαµε είναι επαρκές για να φέρει στο φως τα ίχνη µιας εν µέρει τραυµατικής 

και ενίοτε απωθηµένης σχέσης ανάµεσα στον ανδρισµό, στα αστικά καλλωπιστικά 

πρότυπα και στο ιδεώδες της κοµψότητας.  

 

 

Οι µυστακοφόροι, οι γενειοφόροι και ο «ολοξύριστος ανήρ» 

Μια πρόχειρη περιδιάβαση µας σε οπτικό υλικό της περιόδου, δηλαδή σε 

φωτογραφίες που είχαµε στη διάθεση µας, δείχνει πως η συντριπτική πλειοψηφία των 

ανδρών ήσαν µυστακοφόροι ή, σε αρκετά πιο περιορισµένο αριθµό, γενειοφόροι.684 Τα 

µουστάκια ήταν διαφόρων ειδών: άλλοτε λεπτά, µακριά και µε σχήµα άγκιστρου, άλλοτε 

πυκνά, µαύρα και όχι ιδιαίτερα µεγάλα, άλλοτε λεπτά, περιποιηµένα και κοντά. Τα γένια 

φαίνεται να χαρακτηρίζουν κάποιους αστούς και διανοούµενους της εποχής. Ελάχιστοι 

εµφανίζονται µε απολύτως ξυρισµένο το πρόσωπο τους. Στο µεσοπόλεµο είναι εµφανής 

µια τάση εγκατάλειψης της συνήθειας να έχουν οι άνδρες µουστάκι ή γένια - και 

ιδιαίτερα αυτό παρατηρείται στους νεότερους ηλικιακά. Όσο µας επιτρέπεται να 

προχωρήσουµε σε κάποια συµπεράσµατα µε βάση αυτές τις λειψές µαρτυρίες και µε 

δεδοµένη την ανυπαρξία µιας σχετικής για αυτά τα ζητήµατα βιβλιογραφίας, θα 

τολµούσαµε να ισχυριστούµε πως η θέση του µουστακιού και των γενιών στον ανδρικό 

πληθυσµό και η συνακόλουθη αξία που τους αποδίδεται, δε φαίνεται να κλονίζονται 

σοβαρά µέχρι και τη δεκαετία του ’20.685 Αν αυτό ισχύει, το κυρίαρχο φυσιογνωµικό 

πρότυπο για το αντρικό πρόσωπο παραµένει αξιοσηµείωτα σταθερό. Οι αλλαγές που 

παρατηρούνται στη ∆ύση προς τα τέλη του 19ου και έχουν να κάνουν µε την σταδιακή 

                                                 
684 Για παράδειγµα σε µία φωτογραφία του ∆.Σ. της «Αδελφότητας Κουρέων Καταστηµαταρχών 

Αθηνών» στα 1911, εµφανίζονται να έχουν µουστάκι τα επτά από τα οχτώ µέλη του, µε τον τελευταίο 
ωστόσο να έχει µούσι. Η κυριότερη πάντως πηγή πληροφοριών µας αποτέλεσε το άφθονο οπτικό υλικό 
που µας προσφέρει το πολύτοµο έργο «Ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα», (τ. Α1. Α2, Β1 και Β2). 

685 Σε ένα άτυπο ‘δηµοψήφισµα’ για το µουστάκι, που επιχείρησε ο χρονογράφος του Ελ. Βήµατος 
«Λέων» στα 1922, «οι πλείστοι - τα περίφηµα εννέα δέκατα του λαού - κηρύσσονται µε φανατισµόν υπέρ 
του αρειµανίου µύστακος», αγνοώντας τα «υπέρ ευπρεπείας ή καθαριότητας» επιχειρήµατα των 
αντιπάλων του, («Καθηµερινή Ζωή. Αρειµάνιος», εφ. Ελεύθερον Βήµα, 28.3.1922).  
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κυριαρχία του πλήρως ξυρισµένου αντρικού προσώπου,686 έρχονται µε αρκετή 

καθυστέρηση στη χώρα µας, παρά το γεγονός βέβαια, πως είχε ήδη διαµορφωθεί κατά 

την πρώτη δεκαετία του νέου αιώνα µια µειοψηφική τάση που εκδηλώθηκε «υπέρ του 

ολοξύριστου προσώπου».687  

Στην Αγγλία, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη, αυτή η µεταβολή στο αντρικό 

πρότυπο οφειλόταν στις αλλαγµένες αντιλήψεις για το αντρικό σώµα και την ιδεώδη 

αρρενωπότητα, στις ανατροπές στον τρόπο ζωής των ανδρών µε την «απόδραση από την 

οικογένεια» για τους πατέρες και τους γιους και τη µετατόπιση της αντρικής 

κοινωνικότητας από τα πλαίσια της οικογένειας στους χώρους κοινωνικής συνεύρεσης 

µε τους οµόφυλους τους.688 Η αντρική ανωτερότητα δεν χρειαζόταν πια να βασιστεί - και 

κατ’ αυτό τον τρόπο να νοµιµοποιηθεί - στην εκ της φύσεως προερχόµενη έντονη 

τριχοφυία στο πρόσωπο και στο σώµα, αλλά στην κατοχή και καλλιέργεια ενός σώµατος 

δυνατού, αθλητικού και νεανικού.689   

∆υστυχώς, απ’ όσο είµαστε σε θέση να ξέρουµε, απουσιάζουν για τη χώρα µας 

ανάλογες µελέτες που αναφέρονται στη συγκρότηση της αντρικής ταυτότητας για την 

εποχή που µας ενδιαφέρει, δυσκολεύοντας πολύ το έργο της κατανόησης των µορφών 

σωµατικής διαχείρισης της. Υπάρχουν πάντως ενδείξεις από µια αρκετά παλιότερη του 

µεσοπολέµου φάση, πως οι νέοι «κοµψευόµενοι» που ακολουθούν πιστά το ‘συρµό’ δεν 
                                                 

686 «Ο µύσταξ, όστις τώρα θυσιάζεται παρ’ όλων των κοινωνικών τάξεων…». Το «τώρα» τοποθετείται 
στο µεσοπόλεµο, (Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια, ό.π., σ. 174). Ο ∆. Μερεµέτης ωστόσο θεωρεί πως 
µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα ήταν απαραίτητο το µουστάκι στους Αθηναίους και πως µετά τον Α’ 
πόλεµο εµφανίζονται ‘αντιµουστακικοί’ που απαρνούνται το σύµβολο του ανδρισµού γιατί το θεωρούν 
εστία µικροβίων στην είσοδο του στόµατος, (∆ηµήτρης Μερεµέτης, «Το παληό λεβέντικο Αθηναϊκό 
µουστάκι», Τα Αθηναϊκά 53 (1972), σ. 29-31). 

687 Ζ. Παπαντωνίου, «Από ηµέρας εις ηµέραν. Τριχογράφηµα», εφ. Εµπρός, 11.8.1911. Η σκιαγράφηση 
µάλιστα της ταυτότητας του «ολοξύριστου» άνδρα από τον χρονογράφο, µας βοηθά να 
αποκρυπτογραφήσουµε και το κοινωνικό του προφίλ: τον χαρακτηρίζει λοιπόν ως «κοσµοπολίτη», 
«πρακτικό», «υγιή» και «ευχάριστο», που όµως «έχασε τον τύπον του και την εθνικότητα του» µε το 
ξύρισµα του µουστακιού του. ∆εν θα δυσκολευτούµε, πιστεύουµε, να αποδώσουµε αυτά τα 
χαρακτηριστικά σε νεαρά πρόσωπα που ανήκουν στο µορφωµένο, δυτικοθρεµµένο και ‘κοσµοπολίτικο’ 
κοµµάτι της αστικής τάξης, το οποίο εµφορείται από τις υγιεινιστικές ιδέες και τις αντίστοιχες νοοτροπίες 
της ∆ύσης, στρέφοντας ταυτόχρονα την πλάτη του στα επικρατούντα στην πατρίδα του ‘παρωχηµένα’ ήθη. 
Το ότι κάτι άρχιζε να αλλάζει στη στάση των ανδρών απέναντι στο µουστάκι κατά τη δεκαετία του 10, µας 
βάζει σε υποψίες και το γεγονός της σύστασης του Υπουργείου Στρατιωτικών στα 1916 προς τους 
αξιωµατικούς και οπλίτες να διατηρούν το µουστάκι τους για να έχουν «ανδρικωτέραν παράστασιν», (Η 
Αθηναϊκή επιθεώρηση, τ. Α3, ό.π., σ. 424).   

688 Ο J. Tosh που εξερευνά τη σχέση ανάµεσα στους ανδρισµούς και το Νέο Ιµπεριαλισµό της 
Βρετανικής αυτοκρατορίας των δύο τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα, διατείνεται πως η στρατιωτική 
ή διοικητική αποστολή στις αποικίες της αυτοκρατορίας είχε εγγραφεί στο ανδρικό φαντασιακό ως µια 
περιπέτεια, µια απόδραση από τα δεσµά του γάµου και από τις κοινωνικά αποδεκτές αντιλήψεις για την 
πρέπουσα ερωτική ζωή των ανδρών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναπτύχθηκε στους νεαρούς Βρετανούς µια 
κουλτούρα εξύµνησης της συντροφικότητας και των σεξουαλικών παρεκτροπών, µε την ταυτόχρονη 
απόρριψη της οικιακής ζωής και των συµβάσεων της, (John Tosh, Manliness and masculinities in 
nineteenth century Britain, Pearson Education Limited, 2005, σ. 199-200).  

689 Christopher Oldstone-Moore, “The beard movement in Victorian Britain”, ό.π., σ. 29-30. 
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έχουν την ίδια επιθυµία µε τους µεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες να συντηρήσουν 

µουστάκι ή, πολύ περισσότερο, γένια: στον «Νικόλαο Σιγαλό» που γράφεται το 1890, σε 

κανένα σηµείο του έργου δεν µνηµονεύονται οι νεαροί πρωταγωνιστές του (Τάκης 

Γαβριήλ, Γιάγκος Αντωνόπουλος, Λυκίδης), ούτε και η «στρατιά» των φοιτητών της 

Νοµικής) ως «µυστακοφόροι», αν και ο συγγραφέας σχεδιάζει µε σχολαστική ακρίβεια 

τον καλλωπισµό τους, την ενδυµασία τους και το πρόσωπο τους. Όλα αυτά βέβαια 

φαίνεται να αλλάζουν προχωρώντας προς το τέλος του αιώνα, όταν και οι φοιτητές θα 

µετατραπούν στους σηµαντικότερους κοινωνικούς επιτελεστές των «µυστακοφόρων 

ανδρισµών», όπως θα αναλυθεί στο επόµενο υποκεφάλαιό µας.  

Ξαναγυρνώντας και πάλι στο θεατρικό Λέανδρο της δικής του «Πολυγαµίας», 

βλέπουµε την αδελφή του Ουρανία, που, όπως αναφέραµε, δεν διατηρεί και την 

καλύτερη άποψη για αυτόν, να σχολιάζει ως εξής τις συνήθειες του: «Ξυρίζει το 

µουστάκι του και φαίνεται µικρός»690. Παρακάτω µάλιστα προχωρά σε µια άκρως 

ενδιαφέρουσα ανατοµία των ανδρικών καλλωπιστικών επιλογών και µιας ανάλογης 

νοοτροπίας που χαρακτηρίζει το αντρικό φύλο στην εποχή της: «Μπα, τώρα όλοι νέοι 

είναι. Αν δεν ξυρίζουν το µουστάκι τους, θα το βάφουν…».691 Το στοιχείο της 

υπερβολής που αναγκαστικά ενέχεται σε µια τέτοια αφοριστική διατύπωση µε βλέψεις 

υπαγωγής όλου του ανδρικού φύλου σε µία ενιαία κατηγορία, δεν πρέπει να µας 

οδηγήσει σε µια αβασάνιστη απόρριψη της. Ο Ξενόπουλος είναι βαθύς παρατηρητής της 

καθηµερινής ζωής και των αστικών κοινωνικών ηθών, αλλά και καλός γνώστης του 

ανδρικού και γυναικείου καλλωπισµού και του κόσµου της µόδας. Ανήκει µάλιστα στην 

ολιγάριθµη κατηγορία εκείνων που µπορούν και θέλουν να βλέπουν αυτά τα ζητήµατα 

και δεν διστάζουν να τα εκθέσουν στα έργα τους. Όταν πρόκειται µάλιστα για τον 

ανδρικό καλλωπισµό και τις σχετικές µε το φύλο τους µόδες, πιστεύουµε πως οφείλουµε 

να δείξουµε προσοχή στα λεγόµενα του. Κατά τη γνώµη µας, όσα λέγονται, µαζί µε όσα 

υπονοούνται από τη νεαρή πρωταγωνίστρια του θεατρικού του έργου, µας φέρνουν 

κατευθείαν στην καρδιά των προβληµάτων της συγκρότησης του κανονιστικού 

ανδρισµού και των ειδικών τρόπων που ο καλλωπισµός και η µόδα τον περιβάλλουν, 

επηρεάζουν τις µορφές µε τις οποίες εκδηλώνεται, τον εξεικονίζουν και, κάποιες φορές, 

τον υπονοµεύουν.  

                                                 
690 Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Πολυγαµία», ό.π., σ. 55. 
691 Στο ίδιο, σ. 85. 
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Με τα µέχρι τώρα δεδοµένα της έρευνας µας, δεν έχουµε δυστυχώς καµία άλλη 

µαρτυρία, πλην αυτής του Ξενόπουλου, που να επιβεβαιώνει ή να αναιρεί την υπόθεση 

µιας µικρής ή µεγάλης κατηγορίας του αντρικού πληθυσµού της πρωτεύουσας, που, είτε 

παρατείνει τεχνητά τη χρονική φάση της ανωριµότητας και της µη ενηλικίωσης χωρίς να 

διστάζει να απαρνηθεί το χαρακτηριστικό έµβληµα του ανδρισµού, το µουστάκι, είτε, 

όντες ενήλικοι, επιχειρούν να εµφανιστούν µικρότεροι από ό,τι είναι στην 

πραγµατικότητα, µε το να το βάφουν.692 Παρατηρούµε βέβαια πως αυτή η ‘µόδα’ για την 

οποία µιλάει η Ουρανία, αφορά τόσο τους πιο νέους άντρες, τους πιο δεκτικούς σε 

θέµατα καλλωπιστικής παρέµβασης στο σώµα τους, όσο και τους µεσήλικες ή τους 

ακόµη µεγαλύτερους στην ηλικία. 

Μας φαίνεται πως, αν µείνουµε µόνο στη µορφή που παίρνει η συγκεκριµένη 

µόδα, παραλείποντας να εξετάσουµε τα κίνητρα των υποκειµένων που τους ωθούν να 

παρουσιάζουν τους σωµατικούς εαυτούς τους υπό ένα µανδύα παρατεταµένης ή 

ψευδαισθητικής νεότητας, δεν θα καταφέρουµε να εξηγήσουµε τις αιτίες και το 

περιεχόµενο της. Και αυτό γιατί θα πρέπει να ήταν πολύ ισχυροί οι κοινωνικοί και 

ψυχολογικοί παράγοντες που επέτρεψαν να δηµιουργηθεί ένα τόσο ευνοϊκό περιβάλλον 

για την υιοθέτηση από µέρους τους στάσεων, συµπεριφορών και πρακτικών, που µια 

λίγο πιο συντηρητική οπτική του παρελθόντος θα έτεινε χωρίς δεύτερη σκέψη να τις 

ταυτίσει µε τις γυναίκες και τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του φύλου τους. Αναφερόµαστε 

βέβαια στην καταφυγή στην εξαπάτηση και στην ψευδή εντύπωση που δηµιουργεί η 

χρήση του τεχνάσµατος- πράγµα που τόσο συχνά ξεσήκωνε τις οργισµένες ή ειρωνικές 

αντιδράσεις, αλλά και υποδαύλιζε τις φοβίες των απανταχού ηθικολόγων συνηγόρων της 

πατριαρχικής τάξης, κάθε φορά που διέκριναν και το ελάχιστο ίχνος εφαρµογής του στα 

εκ φύσεως αγγελικά, όπως διατείνονταν, γυναικεία πρόσωπα.  

Πρόκειται για µια αξιοσηµείωτη στον ανδρικό καλλωπισµό επικράτηση του 

‘φαίνεσθαι’ ενάντια στο ‘είναι’,693 η οποία θρυµµατίζει τις βεβαιότητες για την παντελή 

απουσία των ανδρών από το χώρο εκείνο όπου, έστω και σε περιορισµένη κλίµακα, 

ενεργοποιούνται ‘αθέµιτες’ προσωπικές επιθυµίες και ‘ύποπτες’ κοινωνικές βλέψεις για 

                                                 
692 Ίσως θα µπορούσαµε να εντοπίσουµε κάποιες δοµικές αναλογίες ανάµεσα στη νοοτροπία και στις 

ψυχολογικές προδιαθέσεις των νεαρών Βρετανών της αυτοκρατορίας, οι οποίοι βιώνουν εθελουσίως µια 
ιδιότυπη «εκδοχή του εργένη» από την εφηβεία τους µέχρι την ηλικία των τριάντα ετών της ζωής τους, 
(John Tosh, Manliness and masculinities…, ό.π., σ. 200), µε το φαινόµενο που θίγει η Ουρανία, χωρίς 
πάντως να αγνοούµε το διαφορετικό κοινωνικοϊστορικό υπόβαθρο στο οποίο εκδηλώνεται το τελευταίο.   

693 «…το φαίνεσθαι δεν είναι απλώς ένα βασικό µέληµα αλλά ουσιαστική υποχρέωση των νεωτερικών 
υποκειµένων», (∆ήµητρα Μακρυνιώτη, «Εισαγωγή. Το σώµα στην ύστερη νεωτερικότητα», στο ∆ήµητρα 
Μακρυνιώτη (επιµ.), Τα όρια του σώµατος. ∆ιεπιστηµονικές προσεγγίσεις, σ. 35). 
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το µετασχηµατισµό του εαυτού σε µια κοινωνικά αποδεκτή εικόνα µέσω της κατάλληλης 

τροποποίησης των υπαρκτών σωµατικών δεδοµένων. Βλέπουµε λοιπόν πως όλα όσα 

σχετίστηκαν µε τον κόσµο των γυναικών και ερµηνεύτηκαν ως ίδιες εκφάνσεις ενός 

θηλυκού εαυτού, δηλαδή η σεξουαλικοποίηση του σώµατος, η µεταµορφωτική δράση 

στα σταθερά χαρακτηριστικά του προσώπου για την επαύξηση των θέλγητρων του µε τη 

βοήθεια του τεχνήµατος και η προσπάθεια χειρισµού των εντυπώσεων των άλλων,694 

βρίσκονται σε ατόφια µορφή σ’ αυτόν τον κύκλο των ‘βαµµένων’ ή ξυρισµένων ανδρών 

που µεταφράζουν τα νοήµατα, τις διερωτήσεις, αλλά και τα αδιέξοδα του ανδρισµού στη 

γλώσσα της µόδας και των µοντέρνων αστικών (και αστυακών) ηθών. 

Αν η σχεδόν ψυχαναγκαστική εµµονή της εποχής µε τη νεανική εµφάνιση και ο 

φόβος της ηλικιακής παρακµής αποτελούν το απαραίτητο ψυχολογικό περίβληµα της 

ιδεολογίας που συνοδεύει τις καινοφανείς καλλωπιστικές πρακτικές των ανδρών, ένας 

βαθύτερος ‘υλικός’, καθόλου ευκαταφρόνητος, αλλά µάλλον αποσιωπηµένος 

παράγοντας φαίνεται να είναι µία από τις κινητήριες δυνάµεις που διαµορφώνουν και 

συνάµα επεξηγούν τις όποιες ‘υπερβολές’ της καλλωπιστικής νοοτροπίας των νεανίσκων 

ή των νεαζόντων αστών και µικροαστών του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου 

αιώνα: αυτός του θεσµού της προίκας. Μία κάπως αινιγµατική µε τον τρόπο που 

διατυπώνεται κοινωνιολογικής υφής παρατήρηση του Ζ. Παπαντωνίου σε ένα 

χρονογράφηµα του στο Σκριπ για τους ‘βαµµένους’ άνδρες, µας προϊδεάζει για αυτή τη 

διάσταση των πραγµάτων: «Θα ήτο δε εντελώς περιττόν να παρατηρήσει κανείς ότι 

µυστηριώδεις νόµοι συνδέουν το εµπόριον της βαφής των τριχών µε το εµπόριον της 

προικός, και ότι αι περισσότεραι εφευρέσεις βαφών γίνονται ιδιαιτέρως εις τας κοινωνίας 

αι οποίαι δίδουν προίκας. Ουδείς όµως θα είχε την διάθεσιν να βαφή εις την Καρδίτσαν 

και δεν ηξεύρω εις ποιον άλλο µέρος της Θεσσαλίας όπου υπάρχει το έθιµον να δίδη την 

προίκα ο γαµβρός»695.   

∆εδοµένου ότι ο αφορισµός του γνωστού χρονογράφου και λογοτέχνη 

παρουσιάζεται µε τη µορφή µιας απολύτως τετριµµένης και κοινότοπης διαπίστωσης, δε 

συνοδεύεται βέβαια από καµία προσπάθεια τεκµηρίωσης ή περαιτέρω ανάλυσης. 

Κανένα ακόµη ανάλογο σκεπτικό για άντρες που αισθάνονται την ανάγκη να 

εµφανίζονται νεότεροι της πραγµατικής τους ηλικίας στην προσπάθεια τους να 

                                                 
694 Ο Λασκαράτος θα εκφράσει ποιητικά την απορία του για µια ‘βαµµένη’ στο πρόσωπο γυναίκα: «Κι’ 

αν ίσως του προσώπου της το χρώµα δεν είνε φυσικό, µα αγορασµένο;…[Και δε µπορεί νάνε] εκείνο το 
χειλάκι που σου αρέσει κόκκινο ως τη φωτιά από το φτειασίδι;», (Ανδρέας Λασκαράτος, «Γραφή 
Αποκριτική», Κωνσταντίνος Σκόκος, Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1895, σ. 130). 

695 «Εντυπώσεις και σκέψεις. Τα άσπρα µαλλιά», εφ. Σκριπ, 17.11.1904, σ. 1, [η πλαγίαση δική µας]. 
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επιτύχουν µια προνοµιακότερη θέση στη σειρά εκκίνησης για το κυνήγι της 

πολυπόθητης προίκας, δε συναντάµε σε άλλα κείµενα της εποχής. Αποτελεί άραγε η 

σύνδεση της προίκας µε το βάψιµο των µαλλιών και του µουστακιού ένα θέµα ταµπού 

για την εποχή; Μήπως είναι µια τόσο αυτονόητη αλήθεια που δεν αξίζει καν σχολιασµού 

ή απλώς θα πρέπει να οµολογήσουµε πως ο αρθρογράφος υπέπεσε σε µία εσφαλµένη 

κρίση; Αν ακολουθήσουµε πάντως τις θεωρητικές παραδοχές του M. Kimmel για το 

«αθέατο» ανδρικό φύλο, µπορούµε ίσως να έχουµε µια πληρέστερη ερµηνευτική βάση 

για τη σιωπή ή την απουσία των πηγών πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα· έτσι, πολλές πτυχές της 

«ιστορίας των ανδρών» παραµένουν κρυµµένες από τους ίδιους, καθώς ο σύµφωνος µε 

τo κοινωνικό φύλο συσχετισµός της πολιτικής και κοινωνικής εξουσίας τους παρέχει το 

«προνόµιο της αθεατότητας» της έµφυλης διάστασης των δραστηριοτήτων τους, µε 

συνέπεια αυτές να παρουσιάζονται στη συνείδηση τους ως γενόσηµες δραστηριότητες 

του ανθρώπινου είδους ή ως πρακτικές ενός πλήρως ‘αφηρηµένου’ και χωρίς 

προσδιορισµούς ανθρώπινου όντος.696    

Πιστεύουµε πως µελλοντικές εργασίες θα αποσαφηνίσουν καλύτερα τη σχέση του 

ανδρικού φύλου µε τον θεσµό της προίκας. Υπάρχουν ωστόσο αµυδρές ενδείξεις που 

επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός αφανούς, αλλά ελάχιστα ‘µυστηριώδους’ δεσµού που 

υφίσταται ανάµεσα στον εν γένει ανδρικό καλλωπισµό και τις γαµήλιες στρατηγικές που 

εξυφαίνονται από τους υποψήφιους γαµπρούς για την απόκτηση της προίκας. Ενδείξεις 

µάλιστα τέτοιες που να επιτρέπουν να αναδειχθούν εκείνες οι έµφυλες πτυχές των 

κοινωνικών σχέσεων που έχουν να κάνουν µε την ασυνήθιστη για τις στερεότυπες 

αντιλήψεις της εποχής υπόθεση της εξοµοίωσης του ‘στολισµού’ µιας κατηγορίας 

ανδρών µε τον αντίστοιχο των γυναικών, προς χάρη µάλιστα ενός κοινού σκοπού: ενός 

αποδοτικού µε οικονοµικά κριτήρια γάµου. Έτσι, στο θεατρικό έργο «Ο 

Μπαρµπαλινάρδος» του Κόκκου (1890), µπορούµε να διακρίνουµε ίχνη αυτής της 

νοοτροπίας και των αντίστοιχων ηθών µιας κοινωνικής οµάδας σχετικά νεαρής ηλικίας 

που καταναλώνει αλόγιστα στα καταστήµατα νεωτερισµών τις πιο «σικ» 

ενδυµατολογικές προτάσεις των Ευρωπαίων διαµορφωτών της αντρικής µόδας, 

υιοθετώντας τις τακτικές της πίστωσης και της τελικής αποπληρωµής των συνολικών 

οφειλών της από το ‘απόθεµα’ της υπάρχουσας ή της µελλοντικής προίκας.697  

                                                 
696 Michael S. Kimmel, “Invisible masculinity”, Society 30/6 (1993), σ. 28-35 και ιδιαίτερα, σ. 29 
697 «Κι όταν πάρης κάθε τι/ και παρά δεν έχεις,/ γράφτα λες εις το χαρτί/ κ’ έξω πάλι τρέχεις. Κ’ η 

µαντάµα η Μαρή/ πούναι όλη γλύκα,/ ε! µια µέρα τ’ αφαιρεί απ’ τη δόλια προίκα.», (∆ηµήτριος Κόκκος, 
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  Hγεµονικοί ανδρισµοί στην Ελλάδα της µπελ-επόκ: οι «αρειµάνιοι 

µυστακοφόροι», οι ντιστιγκέδες, οι Φίφτυ-του και οι Ιόληπτοι 

 

Όταν στα 1894 ο διακεκριµένος ηθοποιός Ταβουλάρης αποφάσισε να ξυρίσει το 

µουστάκι του για να αποδώσει µε µεγαλύτερη πιστότητα το ρόλο του Μ. Κωνσταντίνου 

επί σκηνής, ξεσηκώθηκε µεγάλος σάλος στους θεατρικούς κύκλους της Αθήνας. Το 

παράδειγµα του δε το ακολούθησαν και άλλοι ηθοποιοί, µε αποτέλεσµα να επικρατήσει 

ανάµεσα τους η σκανδαλώδης για τα ήθη της εποχής «µόδα των ξυρισµένων 

µουστακιών».698 Την επόµενη δεκαετία, ξέσπασε µία πιο σοβαρή και χρονικά 

παρατεταµένη διαµάχη σχετικά µε τα µουστάκια στην οποία ενεπλάκησαν και 

ευδιάκριτες κοινωνικές οµάδες· η απαίτηση των πριγκηπικών και ‘αριστοκρατικών’ 

κύκλων της Αθήνας στα 1904 να ξυρίσουν οι επαγγελµατίες µάγειρες τα µουστάκια τους 

για λόγους υγιεινής, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους θιγόµενους, που 

αποκορυφώθηκαν στα 1907 µε την πολιτικοποίηση του ζητήµατος και τις «σαφέστατες 

αντιανακτορικές αιχµές» που εξαπολύθηκαν ενάντια στους πρωταίτιους αυτής της 

πρωτοβουλίας. Έτσι, εκατοντάδες προσβληθέντα µέλη του αλληλοβοηθητικού 

σωµατείου των υπαλλήλων µαγειρείων και ξενοδοχείων αποφάσισαν να απαντήσουν 

στις ‘προκλήσεις’ των αντιπάλων τους και συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα του 

∆ηµαρχείου για να συντονίσουν τις ενέργειες τους. Εκεί, ορκίστηκαν «να µην 

υποκύψουν στις απαιτήσεις της αριστοκρατίας» και για να διατηρήσουν το κοινό τους 

µέτωπο, απείλησαν να διαγράψουν από το σωµατείο όσους ξυρίσουν το µουστάκι τους, 

θεωρώντας τους παράλληλα άξιους περιφρόνησης «ως µη έχοντες συναίσθησιν του 

ανδρισµού των».699   

Τα δύο αυτά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου 

αιώνα και την πρώτη του 20ου, αποκαλύπτουν πως αυτήν την χρονική περίοδο και µέχρι 

περίπου το ξέσπασµα της µεγάλης ευρωπαϊκής σύρραξης, θα διεξαχτούν εντός της 

κοινότητας των Ελλήνων αντρών µερικές µικρής έντασης ή και σφοδρότερες κοινωνικές 

αντιπαραθέσεις που θα δοθούν πάνω στο έδαφος του ‘πολιτισµικού’ και του 
                                                                                                                                                 

«Ο Μπαρµπαλινάρδος ή το τέλος της Μαρούλας», στο Θόδωρος Χατζηπανταζής (επιµ), Το Κωµειδύλλιο 
και η εποχή του, τ. 2, Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη/ Ερµής, Αθήνα 1981, σ. 153).  

698 Μίκιος Λάµπρος, «Λίγο απ’ όλα», στο Θόδωρος Χατζηπανταζής, Λίλα Μαράκα (επιµ.), Αθηναϊκή 
Επιθεώρηση. Λίγο απ’ όλα. Κινηµατογράφος 1908, τ. Α2, ό.π., υποσηµ. 1, σ. 125. Αξίζει να σηµειωθεί πως 
το περιστατικό αυτό δε µνηµονεύεται καθόλου στην προαναφερόµενη αυτοβιογραφία του Ταβουλάρη 
(∆ιονύσιος Ταβουλάρης, Αποµνηµονεύµατα, ό.π.).  

699 Πολύβιος ∆ηµητρακόπουλος, Κινηµατογράφος 1908, Αθηναϊκή Επιθεώρηση. Λίγο απ’ όλα. 
Κινηµατογράφος 1908, Θόδωρος Χατζηπανταζής, Λίλα Μαράκα (επιµ.), τ. Α2, ό.π., υποσηµ. 1, σ. 207-
208. 



 240 

‘συµβολικού’ και θα εµπλέξουν αξεδιάλυτα τους πρωταρχικούς κοινωνικούς 

καθορισµούς της τάξης και του φύλου των συµµετεχόντων. Αυτές οι διαµάχες, αν και 

φαινοµενικά περιστράφηκαν γύρω από τα ζητήµατα της διατήρησης ή του ξυρίσµατός 

του µουστακιού στο ανδρικό πρόσωπο, αλλά και του βαψίµατός και του καλλωπισµού 

του, αποτελούσαν ουσιαστικά τα πιο ορατά επεισόδια µιας βαθύτερης αντιπαλότητας 

αντιπαρατιθέµενων ανδρισµών για την διεκδίκηση της ηγεµονίας στο πεδίο ή την 

αµφισβήτηση και την ανατροπή αυτού.700 Στο βαθµό δε που παραπέµπουν σε αντιθετικά 

προτάγµατα ως προς την ανδρική σωµατικότητα, την υπόσταση της ανδρικής οµορφιάς 

και την πρέπουσα δηµόσια έκθεσή της, αντιστοιχούν άµεσα ή έµµεσα σε συγκρουόµενα 

πολιτισµικά πρότυπα της νεοελληνικής κοινωνίας, ενόσω ακόµη µετέχουν ‘διαλεκτικά’ 

στις ευρύτερες ιδεολογικές αποκρυσταλλώσεις των ταξικών φορέων τους, επηρεάζοντας 

τη µορφή και το περιεχόµενό τους.  

Η περίοδος που εξετάζουµε σηµαδεύεται από µια σοβαρή κρίση της αντρικής 

ταυτότητάς σε πανευρωπαϊκή κλίµακα.701 Στους γενικότερους φόβους για την παρακµή 

της λευκής φυλής, την υπογεννητικότητα και την διαφαινόµενη κατάπτωση του 

ευρωπαϊκού πολιτισµού που αυξάνουν τις ανησυχίες των αστικών της τάξεων, έρχεται 

να προστεθεί µια διπλή απειλή για τους κανονιστικούς ανδρισµούς της περιόδου: από τη 

µία, όλες οι περιπλοκές του περίφηµου «γυναικείου ζητήµατος» µε τις αναστατώσεις που 

προκαλούν οι τάσεις χειραφέτησης των γυναικών και οι ανατροπές στον τρόπο ζωής 

τους και, από την άλλη, η ‘επισηµοποίηση’ της ύπαρξης ‘παρεκκλινόντων’ µορφών 

ανδρισµού. Όλα αυτά φαινόταν να κλονίζουν τις κατεστηµένες έµφυλες διαιρέσεις, να 

θέτουν σε κίνδυνο το θεσµό της οικογένειας αλλά και τα ηθικά θεµέλια της κοινωνίας 

και να αµφισβητούν συστατικά γνωρίσµατα της καθιερωµένης δόµησης της αντρικής 

                                                 
700 Η έννοια του «ηγεµονικού ανδρισµού» εισάγεται για πρώτη φορά από τον Conell, (R. W. Conell, 

Which way is up? Essays on sex, class and culture, George Allen & Unwin, Σίδνεϋ 1983). Σύµφωνα µε τον 
J. Tosh, η έννοια της ηγεµονίας µας επιτρέπει να αντιληφθούµε τη συνύπαρξη των διαφορετικών 
ανδρισµών ως µια ιεραρχική σχέση µε άνισα επίπεδα ισχύος µεταξύ τους. Ο ηγεµονικός ανδρισµός, µια 
αναγκαστικά ασταθής δοµή επικυριαρχίας και ελέγχου, που ασκείται πάνω στις γυναίκες και πάνω σε 
‘περιθωριακούς’ άνδρες, συντηρείται τόσο µε την υλική και ‘συµβολική’ βία, όσο και µε τη συναίνεση 
που αποσπάται από τις υποτελείς κοινωνικές οµάδες - αναπτύξεις που ευθυγραµµίζονται µε τις 
γκραµσιανές αντιλήψεις για τα αίτια της επιτυχηµένης διαιώνισης της αστικής εξουσίας. Με την 
υιοθέτηση του αναλυτικού αυτού εργαλείου, που εκλεπτύνει και εξειδικεύει την έννοια της πατριαρχίας, 
ιστορικοποιώντας ταυτόχρονα ευκρινέστερα το σύνθετο πλέγµα των σχέσεων στο κοινωνικό πεδίο, 
επιχειρείται να εξηγηθεί το πώς διαµορφώνεται η πολιτική και κοινωνική τάξη πραγµάτων καθ’ εικόνα και 
καθ’ οµοίωση της κατηγορίας «άντρας» και πώς εκφράζεται αυτή η τάξη µε ειδικούς κάθε φορά τύπους 
ανδρισµού, ιστορικά συγκεκριµένους, (John Tosh, “Hegemonic masculinity and the history of gender”, στο 
Stefan Dudink, Karen Hagemann, John Tosh (επιµ.), Masculinities in politics and war. Gendering modern 
history, Manchester University Press, Μάντσεστερ 2004, σ. 41-58).  

701 George Mosse, The image of man. The creation of modern masculinity, Oxford University Press, 
Νέα Υόρκη 1996, σ. 77-106. 
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ταυτότητας και των θεσµοθετηµένων προνοµίων των ανδρών.702 Απέναντι σ’ αυτές τις 

προκλήσεις, το ζητούµενο για τους άντρες της ανώτερης και της ‘µεσαίας’ τάξης ήταν να 

ενισχύσουν το ιδεώδες ενός αναγκαστικά ετεροφυλόφιλου ανδρισµού703 που 

φιλοδοξούσε να αναγνωριστεί ως ηγεµονικός απέναντι σε άλλους ‘περιθωριακούς’ 

ανδρισµούς. Για να γίνει εφικτό αυτό θα έπρεπε να αρθρωθεί µια επιτυχηµένη 

στρατηγική σε σχέση µε τις γυναίκες, που θα διατηρούσε ταυτόχρονα το πρόσθετο 

πλεονέκτηµα του αποκλεισµού ή της (καθ)υπόταξης εκείνων των ανδρισµών που δε 

διαχώριζαν µε τόση αυστηρότητα τη θέση τους από τους επιτελεστικούς προσδιορισµούς 

της θηλυκότητας.704 Με άλλα λόγια, φαινόταν αναγκαίο στους ίδιους να διατυπωθεί µια 

πειστική ‘µυθοπλασία’ για τη σύσταση και τη λειτουργία της πατριαρχικής εξουσίας ή 

µια αρκούντως συνεκτική ηθική αφήγηση για την ανωτερότητα των αρετών του 

ανδρικού φύλου και για τα ανδρικά ιδεώδη που (πρέπει να) κατευθύνουν την καθηµερινή 

πρακτική τους δράση. Ιδεώδη και αρετές τέτοιες µάλιστα, όπως η αυτοκυριαρχία, η 

δύναµη της θέλησης, το σθένος και η αποφασιστικότητα ή ο ορθολογισµός, η 

αυτοπειθαρχία, η οικονοµική ανεξαρτησία, η παρρησία, αλλά και η ‘φροντισµένη’ 

εµφάνιση, που θα επέτρεπαν να θεµελιωθεί πάνω τους τόσο η εξιδανικευµένη εικόνα 

που διατηρούσε για τον εαυτό της η αστική κοινωνία,705 όσο και µία ιδιαίτερη εθνική 

ταυτότητα των µελών της ανδρικής κοινότητας. 

Εν τέλει, όπως επισηµαίνει ο Kimmell, οι ηθικές αφηγήσεις των ασκούντων την 

ηγεµονία ανδρισµών όφειλαν να νοηµατοδοτούν τις διάσπαρτες, σύνθετες και συχνά 

αντιφατικές αντρικές εµπειρίες επίτευξης, απόδειξης και επίδειξης του αντρισµού και να 

τις παγιώνουν σε ένα κανονιστικό µοντέλο µέσω εκείνων των καθηµερινών 

τελετουργικών επιτελέσεων και των συµβολικών αναπαραστάσεων του ανδρικού 

εαυτού, όπου θα επιβραβεύονταν το ‘ορθό’ και θα απορρίπτονταν το ‘λανθασµένο’.706 

Στόχος ήταν βέβαια να απαντηθούν επαρκώς οι φεµινιστικές ‘παραναγνώσεις’ των 

                                                 
702 Στο ίδιο, σ. 78-79. 
703 Η οµοφυλοφιλία ‘κατασκευάζεται’, σύµφωνα µε τις φουκωικές αντιλήψεις, σαν ‘παθολογική’ µε 

ιατρικούς όρους και αποκλίνουσα σεξουαλική ταυτότητα από το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Για όλη την 
περίοδο που εξετάζουµε, η δαιµονοποιηµένη εικόνα των οµοφυλόφιλων περιφέρεται ευρύτατα προς γνώση 
και συµµόρφωση ανδρών και γυναικών, αστυνοµεύοντας τις ερωτικές τους συµπεριφορές και 
επιβάλλοντας σε όλους και όλες ‘δια του αποκλεισµού και της απόρριψης’ τον κανονιστικό, αποκλειστικά 
ετεροφυλόφιλο σεξουαλικό προσανατολισµό, (John Tot, “Hegemonic masculinity and the history of 
gender”, ό. π., σ. 46). Για τον Moses, ο µοντέρνος ανδρισµός θεµελιώνεται και συµβολίζει την αυστηρή 
διάκριση ανάµεσα στα δύο φύλα. Εξαιτίας αυτής της καταστατικής παραδοχής του, ο ίδιος θα εµφανιστεί 
ως ελάχιστα ανεκτικός µε τις σεξουαλικές παρεκκλίσεις των ανδρών και των γυναικών, (George Mosse, 
The image of man. The creation of modern masculinity, ό.π., σ. 91-92).  

704 John Tosh, “Hegemonic masculinity and the history of gender”, ό.π., σ. 51. 
705 George Mosse, The image of man, ό.π., σ. 102 
706 Michael S. Kimmel, «Invisible masculinity», ό.π., σ. 30. 
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έµφυλων κωδικοποιήσεων. Η καθολική νοµιµοποίηση ενός ηγεµονικού ανδρισµού θα 

κρίνονταν κατά πρώτο λόγο µε µέτρο το πόσο επιτυχηµένη και αποτελεσµατική θα ήταν 

η κάλυψη που θα προσέφερε στις θεµελιώδεις παραδοχές που στήριζαν τις έµφυλες 

ανισότητες- έστω και µετά τις αναγκαίες προσαρµογές που θα έπρεπε να υποστούν οι 

ιδεολογικές επεξεργασίες του, σύµφωνα πάντα µε τις απαιτήσεις του παρόντος. Η 

ηγεµονία εµπεδώνει  την ετεροσεξουαλική συµπεριφορά για τους άνδρες και µετατρέπει 

τα πιο βαρύνοντα σε σηµασία ‘αντρικά’ χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας, όπως η φυσική 

δύναµη ή η τεχνική επιτηδειότητα, σε «κοινή αίσθηση του φύλου», εξωθώντας έτσι 

όλους τους άντρες να θέλουν να τα οικειοποιηθούν και να τα ενσωµατώσουν στις 

πρακτικές τους.707 

Σύµφωνα µε τον Tosh, ο ηγεµονικός ανδρισµός συντηρεί και ενδυναµώνει την 

εξουσία της κυρίαρχης τάξης, µόνο στο βαθµό που είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη 

συναίνεση των ανδρών των υποτελών τάξεων στους πιο θετικά αξιολογηµένους από την 

ίδια ρυθµιστικούς κανόνες συµπεριφοράς στις καθηµερινές δραστηριότητες της 

επιτέλεσης του φύλου τους. Η κατάκτηση δηλαδή της έµπρακτης συγκατάθεσης της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των ανδρών - ανεξάρτητα από τη θέση που αυτοί κατείχαν 

στην κοινωνική ιεραρχία - στις κρίσιµες για τη συγκρότηση της ανδρικής ταυτότητας 

επιτελεστικές διαδικασίες οι οποίες διενεργούνται από τους άνδρες αστούς, ενισχύει το 

κύρος και την κοινωνική απήχηση της αστικής τάξης.708 Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο 

ηγεµονικός ανδρισµός επιβάλλεται και στις υποτελείς τάξεις, παρά το ότι αυτές έχουν 

αναπτύξει και κάποιους δικούς τους ιδιόµορφους κώδικες ανδρισµού. Η πολιτική 

µάλιστα συµπεριφορά αυτών των τάξεων φαίνεται πως συχνά διαπλέκεται έντονα µ’ 

αυτούς τους ιδιαίτερους τρόπους διαµόρφωσης των ανδρικών τους ταυτοτήτων. 

Εντούτοις, αρκετά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της κυρίαρχης κανονιστικής αντίληψης 

για τον ιδεώδη ανδρισµό γίνονται κτήµα των κατώτερων τάξεων, είτε λόγω 

εξαναγκασµού, είτε για λόγους κοινωνικού γοήτρου και της επιθυµίας τους για 

συµµόρφωση µε τα θεωρούµενα ως ανώτερα αξιολογικά πρότυπα αρρενωπότητας.709 Θα 

πρέπει ακόµη να επισηµανθεί πως συχνά οι πρακτικές, ο λόγος, οι ρητορικοί τόποι, οι 

θεσµοί, οι ‘πολιτικές’ αξίες, οι ηθικοί κώδικες και τα εθνικά ιδεώδη που διαµορφώνουν 

τη φυσιογνωµία της αστικής τάξης και αποτελούν τα δοµικά υλικά της συνοχής της, 

                                                 
707 John Tosh, “Hegemonic masculinity and the history of gender”, ό.π., σ. 47. 
708 Στο ίδιο, σ. 48- 49.  
709 Στο ίδιο, σ. 49. 
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χρωµατίζονται συχνά έντονα από τις ‘ανδρικές’ ποιότητες και αρετές των εκάστοτε 

ηγεµονικών ανδρισµών.710 

Σε περιπτώσεις που ένας κοινωνικός σχηµατισµός συνταράσσεται από τις 

συνέπειες µιας βαθιάς εθνικής κρίσης που συνοδεύεται από οξύτατες πολιτικές και 

κοινωνικές αντιθέσεις, ο αντίκτυπος αυτών στη µορφή, στις ποιότητες και στα ειδικά 

χαρακτηριστικά των ηγεµονικών ανδρισµών είναι µεγάλος, καθώς αλλάζουν ριζικά «οι 

κοινωνικά αποδεκτοί τρόποι του να ‘είναι κάποιος άνδρας’».711 Οι ανδρισµοί θα 

µεταβληθούν σε πιο πολεµοχαρείς, επιθετικοί και βίαιοι, προβάλλοντας εκείνα ακριβώς 

τα ανδρικά γνωρίσµατά που η ίδια η συγκυρία φαινόταν να αναδεικνύει ως απολύτως 

απαραίτητα, αν όχι επείγοντα, για την άρση του εθνικού και κοινωνικού αδιεξόδου. 

Η ελληνική µπελ επόκ θα επιβεβαιώσει τις παραπάνω θεωρητικές εκτιµήσεις. Το 

εξωτερικό πλαίσιο των συνθηκών εµφάνισης και σκλήρυνσης των χαρακτηριστικών των 

πιο ‘αρειµάνιων’ εκδοχών του ανδρισµού θα το αναζητήσουµε στον σκοτεινό ορίζοντα 

των εθνικών απογοητεύσεων, των πολεµικών εξάρσεων και των έντονων πολιτικών, 

κοινωνικών και πολιτισµικών διαιρέσεων της περιόδου. Πιο συγκεκριµένα, αλλά µε 

αναγκαστικά συµπυκνωµένη µορφή, η τραυµατική πολεµική µας εµπλοκή µε την 

Οθωµανική αυτοκρατορία, η ήττα του 1897 και οι συνέπειες της,712 σε συνδυασµό µε 

την ταπεινωτική υπαγωγή µας σε καθεστώς διεθνούς οικονοµικού ελέγχου,713 αλλά και 

µε τις µετέπειτα ρεβανσιστικές επιδιώξεις, τις αγωνιώδεις αναζητήσεις για την εθνική 

µας ταυτότητα,714 τα ανοιχτά αλυτρωτικά ζητήµατα και τις διεκδικήσεις εδαφών στη 

Βαλκάνια θα συσσωρεύσουν ένα εκρηκτικό δυναµικό που θα ευνοήσει τη µετατόπιση 

των ανδρικών φρονηµάτων προς πιο ‘µαχητικές’ και αδιάλλακτες κατευθύνσεις. 

Επιπρόσθετα, οι σοβαρές κοινωνικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις της εποχής,715 

στενά συναρτηµένες µε το βαθύ πολιτισµικό χάσµα ανάµεσα στα νεωτερικά συστήµατα 

ιδεών, τον εκδυτικισµό και τον εκσυγχρονισµό του κράτους και της κοινωνίας από τη 

                                                 
710 Στο ίδιο, σ. 50-51.  
711 Στο ίδιο, σ. 48. 
712 Γιώργος Μαργαρίτης, «Οι πόλεµοι» στο Χρήστος Χατζιηωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 

αιώνα, τ. Α2, σ. 153-160. Για µια ευρύτερη κατανόηση των πολιτικών και ιδεολογικών όψεων του 
πολέµου του 1897 και των συνεπειών του, βλ. Γιάννης Ν. Γιανουλόπουλος, «Η ευγενής µας τύφλωσις…». 
Εξωτερική πολιτική και «εθνικά θέµατα» από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή, εκδ. 
Βιβλιόραµα, Αθήνα 1999.  

713 Θανάσης Μποχώτης, «Εσωτερική πολιτική» στο Χρήστος Χατζιηωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας 
του 20ού αιώνα, τ. Α2, ό.π., σ. 37-38 και σ. 50. 

714 Έλλη Σκοπετέα, «Οι Έλληνες και οι εχθροί τους. Η κατάσταση του έθνους στις αρχές του 20ου 
αιώνα» στο Χρήστος Χατζιηωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Α2, ό.π., σ. 11.  

715 Θανάσης Μποχώτης, «Εσωτερική πολιτική» στο Χρήστος Χατζιηωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας 
του 20ού αιώνα, τ. Α2, ό.π., σ. 37-105. 



 244 

µία και από την άλλη στους φορείς της παράδοσης και της αντίστασης στα νέα 

προτάγµατα,716 όπως και η µαζική διάχυση εθνικιστικών, αντικοινοβουλευτικών και 

ανορθολογικών τάσεων στην ελληνική κοινωνία,717 όπως και η κρίση νοµιµοποίησης 

που µάστιζε το πολιτικό σύστηµα718 θα αποτυπώσουν τη σφαγίδα τους στους τρόπους 

που οι άντρες της εποχής κατανοούν και αναλαµβάνουν να εκπληρώσουν τα προσωπικά, 

τα οικογενειακά, τα εθνικά και τα κοινωνικά τους ‘καθήκοντα’. Οι ηγεµονικοί ανδρισµοί 

της ελληνικής µπελ επόκ δε θα µείνουν συνήθως καθόλου ασυγκίνητοι από το 

µιλιταριστικό πνεύµα που άρχισε να διαποτίζει την κοινωνία λόγω της αναβάθµισης του 

κύρους του στρατού και της προοδευτικής ανασυγκρότησής του από τις αρχές του 20ου 

αιώνα.719 

Όλες οι παραλλαγές του ‘µυστακοφόρου ανδρισµού’ γεννήθηκαν βέβαια ως 

απάντηση στη διπλή, όπως είδαµε, πρόκληση που αντιπροσώπευαν για την ανδρική 

κυριαρχία, τόσο η απειλητική παρουσία αµφιλεγόµενων και εναλλακτικά ηγεµονικών 

µορφών ανδρισµού (µεγαλο)αστικής προέλευσης, όσο και οι όποιες γυναικείες 

‘υπερβάσεις’ του συστήµατός των κάθετων διαχωριστικών φραγµών ανάµεσα στα φύλα 

στο χώρο της εργασίας, της εκπαίδευσης, της πνευµατικής παραγωγής και των 

ψυχαγωγικών πρακτικών. Οι πραγµατικές ή υποθετικές αυτές απειλές επηρέασαν 

σηµαντικά τα πρότυπα προς τα οποία στρέφεται και µε τα οποία αναµετράται η 

συγκρότηση των ηγεµονικών ανδρισµών της περιόδου. Η ‘χαρακτηρολογία’ τους 

ωστόσο διαµορφώθηκε εν πολλοίς µέσα στη στρατοκρατική και εθνικιστική ιδεολογική 

µήτρα της «εξύµνησης της βίας», της σκληρότητας και της «θέλησης για βούληση» του 

τέλους του 19ου αιώνα.720 Στο βαθµό δε που αυτές οι ιδέες και τα συναφή ηθικά τους 

αξιώµατα αποτελούν συστατικά τµήµατα των πρακτικών επιτελέσεων των 

‘µυστακοφόρων’ ανδρισµών, έπεται πως η ηγεµονία αυτών θα επιφέρει την επαύξηση 

της έκλυσης της βίας, της επιθετικότητας και της αδιαλλαξίας σε ευρεία κοινωνικά 

στρώµατα ανδρών.  

Ουσιαστικά, οι διάφορες εκδοχές του ‘µυστακοφόρου ανδρισµού’ αποτέλεσαν  το 

σύµπτωµα και ταυτόχρονα ‘γιατρικό’ των έντονων ανησυχιών για τη γενικότερη 

αίσθηση της παρακµής του παρόντος και των φόβων της εθνικής συνοχής του τέλους του 

                                                 
716 Ρένα Σταυρίδη- Πατρικίου, Οι φόβοι ενός αιώνα, εκδ. Μεταίχµιο, Αθήνα 2008, σ. 18 και σ. 29-32. 
717 Χρήστος Χατζιηωσήφ, «Εισαγωγή» στο Χρήστος Χατζιηωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 

αιώνα, τ. Α1, σ. 20-22. 
718 Το πολιτικό σύστηµα απονοµιµοποιούνταν τόσο από τις υποτελείς, όσο και από την ηγετική τάξη, 

(Θανάσης Μποχώτης, «Εσωτερική πολιτική», ό.π., σ. 53). 
719 Θανάσης Μποχώτης, «Εσωτερική πολιτική», ό.π., σ. 43-45 και σ. 50-52 και σ. 56- 57.  
720  Γι’ αυτά τα ζητήµατα, βλ. Χρήστος Χατζιηωσήφ, «Εισαγωγή», ό.π., σ. 20-21. 
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αιώνα.721 Οι τροχιές δε που διέγραψαν αυτές ακολουθούν κατά πόδας την εν γένει 

‘στρατιωτικοποίηση’ του φρονήµατός του αντρικού πληθυσµού της ελληνικής 

κοινωνίας, ενώ οι αυταρχικές «εξυγιαντικές» πολιτικές που εκπονούνται την ίδια 

περίοδο για τον µετασχηµατισµό της ελληνικής κοινωνίας θα φέρουν και τη σφραγίδα 

των προταγµάτων του για τη συγκρότηση πιο άκαµπτων, απέναντι στις γυναίκες και 

στους ΄παρεκκλίνοντες’ σεξουαλικά άνδρες, ανδρικών ταυτοτήτων.  

Αν η έννοια της σκληρότητας στο πεδίο των µαχών αντιστοιχούσε στη 

γενναιότητα, στο σθένος, στην ορµητικότητα για την κατατρόπωση του εχθρού και 

διέπλαθε το υψηλού ηθικού  πατριωτικό φρόνηµα των αντρών, η µεταφορά της στο χώρο 

της ‘κοινωνίας των πολιτών’ υποδήλωνε την ανυποχώρητη αντιπαλότητα ενάντια σε ό,τι 

διασπούσε το αρραγές ‘εσωτερικό’ µέτωπο, ‘εκθήλυνε’ τον άνδρα-πολεµιστή και 

‘ανδροποιούσε’ τη γυναίκα-µητέρα των πολεµιστών, αποδιοργάνωνε τον κοινωνικό ιστό 

της οικογένειας, περιφρονούσε την παράδοση και εισήγαγε ολέθρια νεωτεριστικά, 

δηλαδή δυτικά, ήθη στην ‘αγνή’ ελληνική κοινωνία. Σε µια εποχή που τα συλλογικά και 

ατοµικά πεπρωµένα συσχετίζονται τόσο στενά και κατανοούνται στην αµοιβαιότητά 

τους, κανένα δε θα πρέπει να εκπλήσσει που ο ηγεµονικός µυστακοφόρος ανδρισµός 

αντιπροσωπεύει µια τόσο µαχητική ανδρική αντίσταση σε τόσους πολλούς και εκ 

πρώτης όψεως τόσο διαφορετικούς εχθρούς. Και ούτε βέβαια µπορεί να αποτελεί 

αξιοπερίεργο γεγονός πως όλος αυτός ο κόσµος των καινών δαιµονίων, που απειλεί να 

σαρώσει στο διάβα του τα πάντα, θα προσωποποιηθεί στην τάξη των νεοαστών 

αριστοκρατών, των κατεξοχήν φορέων και εκφραστών του νεωτεριστικού πνεύµατος, 

των ξενόφερτων ηθών, των «αντεθνικών συνοµωσιών», των έµφυλων απορρυθµίσεων. Ο 

‘αρειµάνιος’ χαρακτήρας του ‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού θα συλληφθεί σε 

ολοκληρωτική  αντιπαραβολή µε ό,τι θεωρήθηκε ως ήπιος, εκκεντρικός και άρα 

θηλυπρεπής ανδρισµός αυτών των στρωµάτων και θα σηµάνει µία όψη της  σφοδρής 

κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισµικής αντίδρασης και αντίστασης απέναντι στις 

επιλογές τους. 

Ποιοι όµως ήταν αυτοί οι άνδρες που αντιπαρατάχθηκαν εφ’ όλης της ύλης στη 

µεγαλοαστική δυτικοθρεµµένη ελίτ και των οποίων οι ‘σκληρές’ αντρικές επιτελέσεις 

ήταν συνειδητά εχθρικές µ’ αυτές των τελευταίων; Οι φοιτητές, τα µέλη των 

επαγγελµατικών συντεχνιών των µικροϊδιοκτητών και τα επαγγελµατικά στελέχη του 

                                                 
721 Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Οι φόβοι ενός αιώνα, ό.π., σ. 20. Βλ. ακόµη Έλλη Σκοπετέα, «Οι 

Έλληνες και οι εχθροί τους. Η κατάσταση του έθνους στις αρχές του 20ου αιώνα», ό.π., σ. 9.  
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στρατού, τα κατεξοχήν κοινωνικά στηρίγµατα της ‘παραδοσιαρχίας’ και του 

αντινεωτεριστικού πνεύµατος, που θα επιτύχουν τη θριαµβική πολιτική επικράτησή τους 

στο Γουδί το 1909 συνασπίζοντας τις δυνάµεις τους,722 θα είναι και τα βασικά κοινωνικά 

στηρίγµατά του ‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού, καθώς και η κυριότερη δύναµη πυρός του 

καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα – θα είναι δηλαδή αυτοί που 

θα αναγνωρίσουν τους ανδρικούς εαυτούς τους µέσα στις ηθικές αξιώσεις και στα 

πρότυπα ανδρικής συµπεριφοράς αυτού του ηγεµονικού ανδρισµού. 

 Ας σηµειωθεί ακόµη πως ο εσωτερικός διχασµός της άρχουσας τάξης της εποχής, 

η αµφισβήτηση των επιλογών των ηγετικών ελίτ και η αδυναµία τους να 

διαµεσολαβήσουν πολιτικά ως προς την ικανοποίηση των συµφερόντων των κατώτερων 

τάξεων,723 οξύνει τη συγκρουσιακή δυναµική των αντιπαρατιθέµενων ανδρισµών. Κατά 

µία έννοια, η ‘ασθενής’ ηγεµονία του άρχοντος κοινωνικού συγκροτήµατος εξουσίας σε 

πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο φαίνεται να αντανακλάται στην αδυναµία 

του να επιβάλλει στους «από κάτω» κανονιστικά µοντέλα ανδρισµού που θα εξέφραζαν 

τα συµφέροντά του και θα ενίσχυαν τη θέση του. 

Ας δούµε όµως προσεκτικότερα τους εναλλακτικούς, πιο ήπιους και λιγότερο 

ταυτισµένους µε τα κανονιστικά πρότυπα ανδρισµούς. Έχουµε ήδη µιλήσει για την 

‘ηχηρή’ ως προς το θόρυβο που ξεσήκωσε και ‘εύοσµη’ ως προς την πλεονάζουσα 

αρωµατολαγνεία της, εµφάνιση της επιδεικτικής, σνοµπ και αποστασιοποιηµένης από τα 

παραδοσιακά ελληνικά ήθη νεόπλουτης ‘αριστοκρατίας’ των «Ντιστιγκέδων» και των 

«Φίφτυ-του». Σ’ αυτό τον ολιγάριθµο κύκλο από διακεκριµένους κοσµοπολίτες που 

ξεπηδά µέσα από την καρδιά της αστικής κοινωνίας, αν και αποτελεί ένα µάλλον 

περιθωριακό θύλακα µέσα στην οµόφυλη κοινότητά τους, µπορούµε να συµπεριλάβουµε 

και τα µέλη του Lawn Tennis Club Αθηνών, τα οποία δεν αποκλείεται να είναι σε κάποιο 

βαθµό κοινά µε αυτά των άλλων συνοµαδώσεων που αναφέραµε. Σίγουρα πάντως η 

κοινωνική τους σύνθεση αντλεί από την ίδια (µεγαλοαστική) πηγή. Ο Όµιλος αυτός 

ιδρύθηκε το 1895 και συγκεντρώνει σε ειδικά διαµορφωµένους και προφυλαγµένους 

χώρους άνδρες και γυναίκες από τις πιο επιφανείς αθηναϊκές οικογένειες µε σκοπό την 

άθληση, την ψυχαγωγία και τη συµµετοχή σε ένα στυλ ζωής που χαρακτηρίζει την 

                                                 
722 Θανάσης Μποχώτης, «Εσωτερική πολιτική», ό.π., σ. 53-55.  
723 Στο ίδιο, σ. 52-63, όπου αναλύονται οι επεµβάσεις του Στέµµατος στην πολιτική ζωή, η 

αναποτελεσµατικότητα του δικοµµατικού συστήµατος να δώσει λύσεις στα επείγοντα προβλήµατα 
συγκρότησης ενός αξιόπιστου στρατού, ανακούφισης των φορολογικών βαρών των λαϊκών τάξεων και της 
επιθυµητής στους αστούς ‘πάταξης’ των οχλοκρατικών εκδηλώσεων. Όλα αυτά οδηγούν στην αποσύνθεση 
του κοινοβουλευτισµού και προετοιµάζουν το έδαφος για ένα «στρατιωτικό προνουτσιαµέντο».  
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«ανερχόµενη αστική τάξη». Το Lawn Tennis θα είναι το µοναδικό αθλητικό σωµατείο 

της εποχής που θα επιτρέψει τον συγχρωτισµό των µελών, αδιακρίτως φύλου, στις 

αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες του. Στις γυναίκες θα προσφέρει ένα 

περίπου εξισωτικό (ηµι)δηµόσιο χώρο για την ανεµπόδιστη συναναστροφή τους µε τους 

άνδρες, ενώ µέσα από τους κόλπους του σωµατείου θα αναδειχτεί και µία γυναίκα 

ολυµπιονίκης στους αγώνες αντισφαίρισης της Μεσολυµπιάδας στην Αθήνα το 1906. Ας 

µην ξεχνάµε πως, ενώ η αιφνίδια εισβολή του νεωτεριστικού αθλητικού  ήθους στην 

καθηµερινή πραγµατικότητα των αστών παρέπεµπε πρωταρχικά σ’ έναν ανδρισµό 

συνδεδεµένο µε τις αξίες του «κάλλους και της ανδρικής ρώµης» και συνδέονταν µε τα 

φιλελεύθερα ιδεώδη και τις αρετές της φιλίας, της συντροφικότητας, της ατοµικής 

επίδοσης και του αυτοελέγχου, οι γυναικείες αθλητικές πρακτικές θεωρούνταν οργανικό 

τµήµα της ιδιαίτερης εκπαίδευσης τους και φαινόταν να υπηρετούν πρωτίστως τα 

ιδανικά της µητρότητας.724  

Μια άκρως ενδιαφέρουσα περίπτωση διαφορετικού από τα κυρίαρχα πρότυπα 

ανδρισµού είναι και αυτή των «Ιολήπτων», οι οποίοι, αν και δεν υιοθετούν τις πιο 

ακραίες ‘παραδοξότητες’ των προηγούµενων και µάλλον δεν προέρχονται από τα ίδια 

κοινωνικά στρώµατα, ωστόσο φαίνεται να επιφέρουν κάποιες τροποποιήσεις στο σκληρό 

πυρήνα της αντρικής ταυτότητας: η ροµαντική και µάλλον επιδεικτικά ευαίσθητη υφή 

της ανδρικής ιδιοσυγκρασίας τους έρχεται βέβαια σε χτυπητή αντίθεση µε εκείνους τους 

ανδρισµούς, που είχαν ως κοινές αναφορές τους τις έννοιες της σκληρότητας, του 

θάρρους, της αποφασιστικότητας, της αυτοκυριαρχίας και της κατάπνιξης των 

συναισθηµάτων.725 Ωστόσο, δεν διασώζονται αναφορές ή νύξεις για θηλυπρεπείς 

εκφορές του αντρισµού τους.   Ονοµάστηκαν έτσι εξαιτίας της αγάπης τους για το «ιώδες 

χρώµα» των δειλινών του Υµηττού. Χρησιµοποιούσαν αυτό το χρώµα στις γραβάτες, 

στα µαντήλια και στα επιστολόχαρτα, στα οποία έγραφαν µε µελάνι «λιλά». Οι Ιόληπτοι 

ακόµη δείχνουν να εκτιµούν τις χαρές των κοσµικών σαλονιών και να συµµετέχουν 

ενεργά στις κοινωνικές συναναστροφές των αστικών στρωµάτων.726 

                                                 
724 Χριστίνα Κουλούρη, «Αθλητισµός και σπορ», στο Χρήστος Χατζιηωσήφ (επιµ.), Ιστορία της 

Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Α2, σ. 410- 412. 
725 Κάποιες εύκολα διαπιστωµένες οµοιότητες ανάµεσα στο ροµαντισµό και την ευαίσθητη φύση των 

Ιολήπτων και τους ήπιους ευρωπαϊκούς ανδρισµούς των αρχών του αιώνα, οι οποίοι αµφισβήτησαν τα 
έµφυλα στερεότυπα του κάλλους, λάτρεψαν την χαύνα «ανδρόγυνη» οµορφιά που εξέφραζε κατά τη 
γνώµη τους την αληθινή ευαισθησία και έδειξαν την προτίµησή τους για τα ‘ζωντανά’ χρώµατα, δεν µας 
επιτρέπουν µε σιγουριά να ταυτίσουµε τις δύο εκδοχές του ανδρισµού. Ωστόσο, θεωρούµε πως η επιρροή 
που άσκησε το γενικότερο ευρωπαϊκό ρεύµα της αντίδρασης ενάντια στον κανονιστικό ανδρισµό στους 
ίδιους τους Ιόληπτους είναι αναµφισβήτητες, (George Mosse, The image of man, ό.π., σ. 93). 

726 Κώστας Μπίρης, Αι Αθήναι. Από του 19ου εις τον 20ον αιώνα, ό.π., σ. 261-262. 
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Πάνω στο ρήγµα που είχε διανοιχτεί στην ελληνική κοινωνία από τα µέσα του 19ου 

αιώνα ανάµεσα σε µια ολοένα και πιο ερεθισµένη ‘παραδοσιαρχία’ των λαϊκών 

στρωµάτων - που θα αγγίξει µέχρι και τις παρυφές της άρχουσας τάξης - και η οποία 

υπερασπίζεται µε σθένος τα εν κινδύνω διατελούντα θεµέλια του έθνους, της ηθικής 

τάξης και της αντρικής αρετής, και από την άλλη, σε µια πολιτισµική νεωτερικότητα των 

νέων αστικών στρωµάτων που θα ενστερνιστούν ασµένως τις δυτικές καινοτοµίες και το 

στυλ ζωής των ευρωπαίων ή αµερικάνων οµολόγων τους και θα αντιµετωπίσουν ακόµη 

µε περιφρόνηση τα κληροδοτηµένα ήθη και αξίες, θα στηθούν πολλά από τα βασικά 

επεισόδια των κοινωνικοπολιτικών συγκρούσεων και της διαπάλης των ανδρισµών 

αυτής της περιόδου. Η θεατρική επιθεώρηση και η σατιρική ποίηση θα καυτηριάσουν µε 

οµολογουµένως καυστικό τρόπο όλα όσα το κοινό τους αντιλαµβάνονταν ως 

«ξενοµανία», ως «µίµηση» των δυτικών ηθών και ως ρηξικέλευθο και µη αποδεκτό 

µοντερνισµό στις ενσώµατες πρακτικές και στον τρόπο ζωής αυτών των στρωµάτων.727 

Ως τέτοιες βέβαια παρουσιάζονταν οι καλλωπιστικές υπερβολές και οι εµµονές τους 

στην καλαίσθητη παρουσίαση του σωµατικού τους εαυτού, το επιτηδευµένο βάδισµά 

τους,728 η συχνή ανάµειξη ελληνικών και ξένων λέξεων στην οµιλία τους, η 

«ελευθεριότητα» και η σεξουαλική «ανεκτικότητα» που επιδείκνυαν,729 το «γυναικώδες» 

της συµπεριφοράς και ίσως και της ενδυµασίας τους, όπως και η «ανδροπρέπεια» των 

γυναικών τους.730 Ωστόσο, όλη αυτή η ανελέητη επίθεση που τους γίνεται, αποκαλύπτει 

σίγουρα πολύ περισσότερα για τον τρόπο (ανα)κατασκευής του ‘ορθόδοξου’ και 

κανονιστικού ανδρισµού, για την αµηχανία που επέδειξε ή για τις υστερικές φοβίες που 

τον διακατείχαν απέναντι στην έλευση της δυτικής νεωτερικότητάς, αλλά και για τα 

τραυµατικά συµπλέγµατά που απέκτησε από τις απανωτές εθνικές ταπεινώσεις του 

τέλους του 19ου αιώνα, παρά µας βοηθά να κατανοήσουµε τους ίδιους τους ‘αιρετικούς’ 

ανδρισµούς.  

                                                 
727 Πολύβιος ∆ηµητρακόπουλος, «Κινηµατογράφος 1908», στο Θόδωρος Χατζηπανταζής, Λίλα 

Μαράκα (επιµ), Η Αθηναϊκή επιθεώρηση, τ. Α2, ό.π., υποσηµ. 3, σ. 183-184. 
728 Το βάδισµα των Φίφτυ-του χαρακτηρίστηκε «ξεβιδωµένο» ή «αγκυλωτό περπάτηµα». Το απέδωσαν 

στα «περίεργα» παπούτσια µε τα ψηλά τακούνια και τις κοµµένες µύτες που φορούσαν, αντιγράφοντας την 
αµερικανική µόδα (στο ίδιο, υποσηµ. 2, σ. 186). 

729 Η επιθεώρηση τους θέλει να φιλιούνται φανερά στο δρόµο, (στο ίδιο, σ. 184). 
730 Η αντικοµφορµιστική τους διαγωγή, κατά τους επιµελητές του έργου, έφτανε στα όρια της 

εσκεµµένης πρόκλησης προς σκανδαλισµό των ευυπόληπτων αστών. Σύµφωνα µάλιστα µε άρθρο της 
Ακρόπολις (5.5.1908), όπου περιγράφεται η ενδυµασία ενός ζευγαριού από τους Φίφτυ-του, η γυναίκα 
«φορούσε ανδρικό σακάκι και κάπνιζε τσιγάρο», ενώ ο άνδρας «φορούσε κοντό γυναικείο πολκάκι, άσπρα 
τρυπητά γυναικεία γάντια και κρατούσε γιαπωνέζικη βεντάλια» (στο ίδιο, υποσηµ. 2, σ. 184). 
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Ορόσηµο για την εκτράχυνση των χαρακτηριστικών αυτών των ανδρισµών που 

οµνύουν στην παραδοσιαρχία, και ειδικότερα του αφυπνιζόµενου κατά την τελευταία 

δεκαετία ‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού, θα είναι η ήττα στον ελληνοτουρκική σύγκρουση 

του 1897. Το ίδιο καταστρεπτικό για την εθνική αυτοπεποίθηση γεγονός θα επιταχύνει 

τις διεργασίες εκείνες που θα θέσουν στο στόχαστρο της ταξικής και έµφυλης κριτικής 

των µικροαστών και των κατώτερων τάξεων την µεγαλοαστική, δυτικοθρεµµένη και 

φαύλη ‘αριστοκρατία’, που αντλούσε τη δύναµη και τα προνόµια της από τη σχέση της 

µε τη βασιλική Αυλή, όπως και το φθαρµένο (κοινοβουλευτικό) πολιτικό σύστηµα. Αυτά 

θα θεωρηθούν υπεύθυνα για τη στασιµότητα και την παρακµή της χώρας και θα 

χρεωθούν άµεσα ή έµµεσα την έλλειψη της στρατιωτικής προπαρασκευής της και την 

αδυναµία επίτευξης των µεγαλοϊδεατικών στόχων του έθνους.731 Η µεγαλοαστική 

‘αριστοκρατία’ θα κριθεί ένοχη από το ‘λαό’ για τις σχέσεις της µε τα «ξένα 

συµφέροντα» και τη ‘συνεισφορά’ της στον ηθικό εκτραχηλισµό της ελληνικής 

κοινωνίας και τον εθνικό όλεθρο.732  

Αν, ωστόσο, στις κατώτερες τάξεις οι ταξικοί και οι έµφυλοι καθορισµοί 

ταυτίζονται ή καλύτερα αλληλοεπικαλύπτονται και στοιχεία του ενός διεισδύουν στον 

άλλον, µε τρόπο ώστε συχνά να δίνουν την εντύπωση πως σχηµατίζουν ένα κοινό και 

αδιαφοροποίητο µάγµα σηµασιών, απολύτως αντιστικτικού µε όσα εκφράζει ή 

φαντάζονται πως εκφράζει η ‘αριστοκρατία’, δε συµβαίνει το ίδιο και µε τους ‘µη-

αριστοκράτες’ αστούς ή µε τα ανώτερα µικροαστικά στρώµατα που συµµερίζονται τις 

αξίες των προηγούµενων. Για αυτούς, όπως είναι φυσικό, δεν ενυπάρχει στην κριτική 

τους προς τους ‘αριστοκράτες’ καµία ταξική αιχµή. Η αντίθεσή των µικροαστών και 

µέρους της αστικής τάξης προς αυτούς δεν είναι ‘ολιστική’, όπως συµβαίνει µε τις 

υποτελείς τάξεις, αλλά ‘απλώς’ πολιτισµική. Αν ακολουθήσουµε και εδώ τις γραµµές 

του ρήγµατος που χωρίζει χονδρικά τον κόσµο της παραδοσιαρχίας και των συµβατικών 

ετεροφυλόφιλων ανδρισµών, απ’ αυτόν της δυτικής νεωτερικότητας και των 

‘περιθωριακών’ ανδρισµών, θα δούµε πως αυτά τα κοινωνικά στρώµατα τάσσονται 

ξεκάθαρα στην πλευρά των οπαδών της παραδοσιαρχίας. Οι κανονιστικές εκφορές του 

ανδρισµού τους συµπίπτουν σε γενικές γραµµές µε αυτές των λαϊκών τάξεων, όπως και 

                                                 
731 Η άµεση συµµετοχή του Θρόνου στα στρατιωτικά γεγονότα του ’97 µειώνουν σηµαντικά το κύρος 

του, (Θανάσης Μποχώτης, «Εσωτερική πολιτική», ό.π., σ. 38). 
732 Για τη δυσφορία ενάντια στον «µεγαλοαστό» Πάλλη και για την «αντεθνική» πολιτική της Ρωσίδας 

βασίλισσας Όλγας, εξαιτίας των µεταφράσεων στη δηµοτική γλώσσα των Ευαγγελίων, που θα οδηγήσουν 
στις µεγάλες ταραχές των «Ευαγγελιακών», βλ., (στο ίδιο, σ. 43)· (Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου, Οι φόβοι 
ενός αιώνα, ό.π., σ. 84-85). 
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οι απόψεις τους για το έµφυλο ζήτηµα: και οι δύο κοινωνικές οµάδες είναι φανατικά 

ετεροφυλοφιλικές και µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο ‘αντιχειραφετητικές’. Ωστόσο, 

θεωρούµε, πως ό,τι στο αστικό κοινό του θεάτρου εµφανίζονταν ως ‘ελαφρότητες’ και 

ανόητες ‘παραδοξότητες’ µιας αυτογελοιοποιούµενης και λόγω των πιθανών 

σεξουαλικών ‘παρεκκλίσεών’ της τάξης, στα µάτια των ευρύτερων λαϊκών µαζών θα 

πρέπει να έπαιρνε την όψη µιας προσβολής στους δικούς τους κώδικες ανδρισµού, µε 

τον ίδιο τρόπο, που οι πολιτικές και πνευµατικές στοχεύσεις της ‘αριστοκρατίας’ του 

πλούτου θα πρέπει να εκλαµβάνονταν από αυτές ως ‘ατιµία’, αν όχι ως µια µορφή 

‘εθνικής προδοσίας’.733   

 Η αθηναϊκή κοινωνία θα βρει την ευκαιρία να αποδοκιµάσει τους αριστοκράτες 

και να εκδηλώσει την απέχθειά της προς ό,τι αυτοί αντιπροσώπευαν κατά τη διάρκεια 

της τελετής απονοµής των βραβείων στο άθληµα της αντισφαίρισης στους Πανελλήνιους 

αγώνες του 1908 στο Στάδιο· όταν οι «δύο τρεις κοµψοί κύριοι και άλλαι τόσαι κοµψαί 

δεσποινίδαι» προχώρησαν για να στεφανωθούν από τους πρίγκηπες, «ο λαός που 

κατέκλυζε το Στάδιον εξεµάνη. Και ήρχισε να θορυβή, να σφυρίζη, να γιουχαΐζει, να 

αλαλάζη, να ορύεται: - Κάτω το Λων-Τέννυς!...Κάτω οι αριστοκράται!...Κάτω οι Φίφτυ-

του…».734  

Στο όνοµα του Λων-Τέννυς ο ποικιλώνυµος, όπως δείχνουν τα πράγµατα, 

αντιαριστοκρατικός συνασπισµός αποδοκίµαζε σαφώς την παράλογη γι’ αυτόν ταύτιση 

της αντισφαίρισης, ενός αποκλειστικά ‘αριστοκρατικού’ νεωτερικού σπορ, µε τα 

αθλητικά αγωνίσµατα που έλκουν την καταγωγή τους από την ελληνική αρχαιότητα.735 

                                                 
733 Κάτω από αυτό το πρίσµα, νοµίζουµε πως µπορούµε να κατανοήσουµε τις σοβαρότατες αντιδράσεις 

ενάντια στις µεταφράσεις της Γραφής και της «Ορέστειας» στη δηµοτική. Αυτές οι ενέργειες από µέλη 
των αυλικών κύκλων και της κοσµοπολίτικης αστικής τάξης φαντάζουν ως εκούσια εκχώρηση του «εξ 
αποκαλύψεως τµήµα[τος] της ελληνικής οντότητας», ως σκύλευση της ‘ιερότητας’ της αρχαίας και της 
αλεξανδρινής ‘κοινής’ ελληνικής  και απογύµνωση του έθνους από εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν την 
«µοναδικότητα» του, (βλ. στο ίδιο, σ. 86). Μια ενδεικτική περίπτωση του τρόπου που οι υποτελείς τάξεις 
συναρθρώνουν τα εθνικιστικά ιδεώδη µε τους αξιακούς κώδικες του ‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού και τους 
ταξικούς καθορισµούς των υποκειµένων, δίνεται από την υπόθεση των µουστακιών των επαγγελµατιών 
µαγείρων που αναφέραµε στην αρχή: η έµφυλη προσβολή της ανδρικής τους περηφάνιας βιώνεται από 
τους ίδιους και ως µια µορφή ταξικού καταναγκασµού τους από µια ιεραρχικά ανώτερη τους κοινωνική 
οµάδα που επιβάλλει µε αυθαίρετο τρόπο τη θέλησή της στους υποτελείς της, αλλά και ως ένας έµµεσος 
αποκλεισµός τους από το υποσύνολο της ελληνικής ανδρικής κοινότητάς που φέρει όπλα σε καιρό 
πολέµου για να υπερασπιστεί την πατρίδα. Η απώλεια του µουστακιού τους καθιστά αυτοµάτως ‘µη-
άνδρες’ στα µάτια όλων, άρα ‘ανίκανους’ να αντιµετωπίσουν άλλους άνδρες στο πεδίο της µάχης. Στο 
ψήφισµά τους τονίζουν χαρακτηριστικά πως δεν θα είχαν το θάρρος να εµφανιστούν ξυρισµένοι απέναντι 
στον εχθρό, παρά µόνο εάν είχαν να αντιµετωπίσουν γυναίκες, (Πολύβιος ∆ηµητρακόπουλος, 
«Κινηµατογράφος 1908», ό.π., υποσηµ. 1, σ. 207-208).    

734 Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Φίφτυ-του», ∆ιάπλασις των Παίδων, 26.4.1908, σ. 171, (παρατίθεται στο 
Κώστας Μπίρης, Αι Αθήναι, ό.π., σ. 262). 

735 Το υπαινίσσεται και ο Μπίρης, (στο ίδιο). 
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Επιπρόσθετα, ο Όµιλος βάλλεται γιατί, όχι µόνο επιτρέπει την επί ίσοις όροις εµπλοκή 

των ανδρών και γυναικών µελών του στις αθλητικές δραστηριότητες του, αλλά και γιατί 

δίνει τη δυνατότητα  της διάκρισης και της προβολής στο ανώτερο δυνατό επίπεδο στις 

γυναίκες αθλήτριες του, αφού αυτές κατάφεραν να φτάσουν µέχρι το βάθρο των 

νικητών. Για τα αισθήµατα της συντριπτικής πλειοψηφίας του αντρικού πληθυσµού η 

έστω και ισχνή, αλλά ‘αγωνιστική’ παρουσία γυναικών σ’ ένα ακόµη δηµόσιο χώρο 

φαινόταν σαν µια επονείδιστη εκπόρθηση ενός ακόµη ανδρικού προπυργίου. 

Αναντίρρητα, αποτελεί ένα ασυνήθιστο γεγονός το ότι τόσο µεγάλα κοµµάτια της 

ανδρικής κοινότητας, µε τόσο διαφορετικές ταξικές αναφορές και τόσο ανοµοιογενές 

πολιτισµικό υπόβαθρο αναµεταξύ τους, αντιµετωπίζουν µε παρόµοια αισθήµατα 

αντιπάθειας ή και απέχθειας αυτή την κοινωνική ελίτ. Για να µπορέσουµε να 

επεξηγήσουµε πληρέστερα αυτή την καθολική εχθρότητα, θα ήταν χρήσιµο να 

επικεντρώσουµε την προσοχή µας και στην ίδια την ονοµασία µε την οποία αυτή έγινε 

γνωστή και να διερευνήσουµε τις σηµασίες και τα συµβολικά φορτία που κουβαλά. 

Έτσι, όλοι όσοι µιλούν γι’ αυτούς, τους αποκαλούν «αριστοκράτες» και η ‘τάξη’ τους 

αναφέρεται µε απροκάλυπτα ειρωνικό τρόπο ως «αριστοκρατία». ∆εν είµαστε σε θέση 

να ξέρουµε αν και σε ποιο βαθµό οι ίδιοι επιδίωκαν να εµφανίζονται ως αριστοκράτες, ή 

αν οι αντίπαλοι τους τους προσέδιδαν ολωσδιόλου ψευδή χαρακτηρικτικά και 

φανταστικές ιδιότητες για να τους διακωµωδήσουν. Μπορούµε όµως να αναγνωρίσουµε 

πως το πορτρέτο που έχουν φιλοτεχνήσει γι’ αυτούς, τα κοινωνικά γνωρίσµατα, οι 

νοοτροπίες και οι αντρικές ταυτότητες που τους αποδόθηκαν, παραπέµπουν λιγότερο 

στα χαρακτηριστικά µιας ‘κανονικής’ ευρωπαϊκής αριστοκρατίας του παρελθόντος ή του 

παρόντος, όσο σ’ αυτά κοινωνικών στρωµάτων που µιµούνται το αριστοκρατικό ήθος 

και ακολουθούν ένα τρόπο ζωής που βρίσκεται σε πλήρη διάσταση µε ό,τι µέχρι και τα 

µέσα του 19ου αιώνα τουλάχιστον είχε κωδικοποιηθεί ως «αστικός πολιτισµός».  Αν 

προσέξουµε µάλιστα καλύτερα, θα δούµε πως οι οµοιότητες που υπάρχουν ανάµεσα στη 

µορφή του έλληνα ‘αριστοκράτη’ του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου  και 

της χαρακτηριστικής φιγούρας του δανδή του 19ου αιώνα είναι εντυπωσιακές. Κάθε 

φορά δε που γίνεται λόγος για τις αλλόκοτες συνήθειες των αριστοκρατών µας ή για τις 

περίεργες σεξουαλικές τους συµπεριφορές, φαίνεται πως ανακαλείται στη συνείδηση το 

φάντασµα των ευρωπαίων δανδήδων και αποκαλύπτεται συνάµα η προϊόντος του χρόνου 
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µείωση της ανοχής που επιδείκνυε η κοινωνία για αυτό το φαινόµενο.736 Γιατί όµως η 

συνειρµική ταύτιση των περιώνυµων ‘αριστοκρατών’ µε τους δανδήδες προκαλεί τέτοια 

ενόχληση σχεδόν σε όλους τους υπόλοιπους άνδρες; 

Είναι η αργοσχολία του δανδή, η ασωτία του, η περιφρόνηση της οικογενειακής 

ζωής και του εργασιακού ήθους, ο µαταιόδοξος ναρκισισµός και η «λατρεία της 

ψευδαίσθησης και της µεταµφίεσης» στην παρουσίαση του εαυτού του, η 

πιθανολογούµενη κλίση του προς την παιδεραστία και την οµοφυλοφιλία που ενοχλούν 

τους αστούς. Είναι όλα αυτά και επιπρόσθετα το αντιεξισωτικό και αριστοκρατικό του 

ταµπεραµέντο που προκαλούν την αποστροφή στις κατώτερες τάξεις.737 Αυτός ο 

«ηθοποιός της αστικής ζωής»,738 µε την αντιαστική και αντικαπιταλιστική νοοτροπία 

του, θα καταστεί ένας από τους πρωταγωνιστές της ανατροπής των αστικών συµβάσεων 

και της αναταραχής στη ‘συνήθη’ φορά των κατεστηµένων αντρικών επιτελέσεων. Οι 

προσοµοιωµένοι στην εικόνα του δανδή, Έλληνες ‘αριστοκράτες’, θα ‘κληρονοµήσουν’ 

σχεδόν ατόφια όλα τα στοιχεία του αντισυµβατικού του γούστου και της ανατρεπτικής 

για την κυρίαρχη τάξη θεώρησης της ζωής εκείνου. Ταυτόχρονα, όντες οι ίδιοι ο 

‘εκλεκτός ανθός’ της αστικής κοινωνίας, δηλαδή τα πιο επίλεκτα και διακεκριµένα µέλη 

της ίδιας της κυρίαρχης τάξης, θα καταστούν οι πρωτουργοί µιας σοβαρής διάστασης 

στους κόλπους αυτής της τάξης και θα επιφέρουν το διχασµό στους όρους ύπαρξης και 

κοινωνικής δράσης των αστών.  

Φαίνεται λοιπόν πως οδηγούµαστε σε µια παραδοξολογία, όταν δεχόµαστε πως οι 

µεγαλοαστοί της µπελ επόκ, µεταµφιεσµένοι σε ‘αριστοκράτες’, παρουσιάζονται ως οι 

απειλητικοί εκθεµελιωτές του αστικού πολιτισµού, των κοινωνικών ηθών και του τρόπου 

ζωής της αστικής τάξης, της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι. Σύροντας το 

παράδοξο στα άκρα, θα λέγαµε πως οι µεγαλοαστοί ‘αριστοκράτες’ µας είναι οι 

‘αντιαστοί’- αστοί ή καλύτερα οι ‘αντιµπουρζουάδες’- αστοί, οι νεόκοποι αστοί που θα 

αντιπαρατεθούν στους ‘κανονικούς’, ‘ συντηρητικούς’ αστούς της παραδοσιαρχίας και 

των κανονιστικών ανδρικών επιτελέσεων. Ωστόσο, πάνω στο φαινοµενικό αυτό 

παράδοξο θα χαραχτεί η τοµή στο έδαφος του ‘πολιτισµικού/συµβολικού’ και στο πεδίο 

του ανδρισµού – µια τοµή που θα διαχωρίσει πολιτισµικά και από την άποψη της 

                                                 
736 Όσο επαυξάνεται η συνείδηση της σηµασίας της οικογένειας για την κοινωνική ευρυθµία και 

κερδίζουν έδαφος οι ιδέες για τον ‘αναβαθµισµένο’ ρόλο των γυναικών στην οικογενειακή εστία, τόσο πιο 
επιτονισµένη και απειλητική θα φαντάζει η οµοσεξουαλικότητα των δανδήδων, (Michel Perrot και Anne-
Martin Fugier, “The Actors”, στο A History of Private Life, τ. 4 , ό.π., σ. 253). 

737 Στο ίδιο, σ. 252-253. 
738 Στο ίδιο, σ. 252. 
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νοοτροπίας την αστική τάξη σε δύο µερίδες: τους ‘µπουρζουάδες’ αστούς και τους 

‘αριστοκράτες’ αστούς, σύµφωνα και µε την ορολογία της ίδιας της εποχής. Η τοµή αυτή 

θα είναι µια συνέχεια του ρήγµατος που είχε διανοιχτεί στην ελληνική κοινωνία ήδη από 

τα µέσα του 19ου αιώνα και το έχουµε αναλύσει νωρίτερα.     

Το ότι έτσι έχουν τα πράγµατα µας το επιβεβαιώνουν τα ίδια τα κείµενα που µας 

διασώζουν τις αρνητικές αναπαραστάσεις των ‘αριστοκρατών’. Στη «Χειραφέτηση» του, 

ο Σουρής παρουσιάζει την εξεγερµένη «ανδρογυναίκα» Γλυκερίνη να προτείνει στον 

άνδρας της, τον Κουτσουράκη, να κάνουν έρωτα. Όταν εκείνος της το αρνείται και τη 

χαρακτηρίζει «µαµζέλ αρσενική», επειδή τα χείλη της «τ’ αβρά βρωµούν τσιγάρα και 

ρακί», η ‘χειραφετηµένη’ νέα του το ανταποδίδει µε περιφρόνηση: ««Είσαι κοινός 

µπουρζουαζί και σπιτονοικοκύρης».739 Οι συµφιλιωµένοι µε τις κανονιστικές ερωτικές 

πρακτικές ‘µπουρζουάδες’ αστοί, αντιπροσωπεύουν, στα µάτια των όσων ασπάζονται τις 

αιρετικές καινοδοξίες της ‘πολιτισµικά επικαθορισµένης’ αριστοκρατίας, µια συµβατική, 

µετρηµένη και φρόνιµη αντίληψη για τη ζωή, επικεντρωµένης στην οικογενειακή 

θαλπωρή και τον αυστηρό καταµερισµό ρόλων ανάµεσα στα φύλα. Αν µας επιτρεπόταν 

να χρησιµοποιήσουµε αναχρονιστικά µια µεταγενέστερη ορολογία για τον κοινωνικό 

κόσµο, θα λέγαµε πως τα όσα καταλογίζονται στον Κουτσουράκη, αποτελούν την 

κλασική επιτοµή του σύγχρονου µικροαστικού ιδεώδους. 

 Σε κάθε περίπτωση πάντως, µέσα από τον  παραµορφωτικό για τους αριστοκράτες 

και µεροληπτικό µε τη ‘διαγωγή’ τους φακό της σάτιρας, έρχεται στο φως η 

συνειδητοποίηση του γεγονότος  πως η κοινωνική τους κάστα έχει αναπτύξει µια νέα 

‘διακριτική’ αρχή που έχει ενσωµατωθεί στις πρακτικές τους, στην ιδεολογία τους, στις 

αισθήσεις τους και είναι σε θέση να παράγει σηµαντικές κοινωνικοπολιτισµικές 

διαφοροποιήσεις µέσα στην αστική κοινωνία: στο περιβόητο στην εποχή του «άσµα των 

Φίφτυ-του», η Κυρία Φίφτυ του, απηυδισµένη από το καθεστώς µιας δήθεν 

                                                 
739 Γεώργιος Σουρής, «Η Χειραφέτησις», στο Έλλης Αλεξίου (επιµ.), Άπαντα Σουρή, ό.π., σ. 198. Από 

πουθενά βέβαια δεν προκύπτει πως τα εν λόγω θεατρικά υποκείµενα ανήκουν στην τάξη των 
‘αριστοκρατών’. Αντίθετα, όλα δείχνουν πως ήταν ‘τυπικοί’ αστοί. Ο Σουρής παρουσιάζει τη 
‘µεταπήδηση’ της Γλυκερίνης στον κύκλο των αριστοκρατών, όχι σαν το φυσιολογικό  αποτέλεσµα µιας 
κοινωνικής ανόδου, αλλά σαν  το επιγενόµενο µιας πολιτισµικής ‘µετάλλαξής’ της: οικειοποιούµενη τη 
λογική, τη γλώσσα και το φρόνηµα της ‘αριστοκρατίας’, γίνεται και η ίδια ‘αριστοκράτισσα’. Αυτό ίσως 
αποτελεί ένδειξη πως για τον κόσµο των ‘συντηρητικών’ αστών, η εν λόγω ‘αριστοκρατία’ δεν συνιστά 
τόσο µια «καθ’ εαυτή» τάξη ή κοινωνική οµάδα, όσο την οργανωµένη έκφραση της πολιτισµικής και 
συµβολικής αντίστασης στον αστισµό και της επιθυµίας της υπέρβασής του. Ο Σουρής λοιπόν απεικονίζει 
τη χειραφετηµένη του να υιοθετεί την ‘αντιµπουρζουάδικη’ ρητορική και οπτική των εκκεντρικών 
‘αριστοκρατών’, µε την υπόρρητη παραδοχή πως κάθε εξέγερση, φεµινιστική ή άλλη, ενάντια στην 
κρατούσα τάξη, εµπνέεται από ένα ‘αριστοκρατικής’ υφής αντιαστικό πνεύµα και καταλήγει πάντοτε στα 
ίδια αποτελέσµατα – την διάλυση της οικογένειας, την ανατροπή των έµφυλων κανονικοτήτων. 



 254 

ισοπεδωτικής µετριοκρατίας και από τον εξευτελιστικό για την ίδια  ‘εξαναγκασµό’ των 

οµοίων της να συγχρωτίζονται µε µια αδιαφοροποίητη µάζα «πρόστυχων» συµπολιτών 

της, εκφράζει την ‘ελιτίστικη’ λαχτάρα της να αποκοπεί η κάστα της από το χύδην 

πλήθος: «Πω! Πω! Πω! Τι µυγουδιά µπουγζουαζί!/ Πώς µπογεί κανείς µε τους πγοστύγ 

να ζη;/ Πάµε, πάµε, πάµε µόνοι/ που ’µαστε κοµήτων γόνοι/ κι αίµατος από λαµπίκο 

κυανού».740                     

 

Το µουστάκι θεωρούνταν βέβαια ένα από τα πιο ισχυρά εµβλήµατα του ανδρισµού 

σε πολλές και διαφορετικές κοινωνίες. Οι άνδρες στην Ελλάδα ‘έφεραν’ µε καµάρι τα 

µουστάκια τους και πριν από την εποχή που εξετάζουµε. Ισχυριζόµαστε ωστόσο πως 

στην περίοδο της ελληνικής µπελ επόκ το γνωστό φαινόµενο της ‘µυστακοφορίας’ έχει 

αποκτήσει πρόσθετες συµβολικές ιδιότητες και έχει εκλάβει µια πιο επιτονισµένη 

σηµασία σε σχέση µε το παρελθόν.  Έτσι, το να καλλιεργεί κάποιος το µουστάκι αυτή 

την περίοδο, δεν ήταν κάτι το απλώς αυτονόητο για έναν άνδρα που σέβεται τον εαυτό 

του, ούτε καν µόνο το αποτέλεσµα µιας ‘φυσιολογικής’ µαθητείας των νέων ανδρών στις 

σωµατικές πρακτικές των µεγαλύτερων τους. Αντίθετα, εκείνη την εποχή συντελείται  

στην ανδρική κοινότητα µια νέα συνειδητοποίηση της σηµασίας που έχει ή θα έπρεπε να 

έχει το µουστάκι,741 αλλά και τα γένια για την ανδρική ταυτότητα και αυτή η 

συνειδητοποίηση συσχετίζεται απολύτως µε την καλλωπιστική υπερτίµησή του από τους 

άνδρες και την επαύξηση της εµπειρίας της βαφής του. Στο πρόσωπο του άνδρα 

µουστακαλή - που όλο και περισσότερο συµπίπτει ή επιθυµεί να ταυτιστεί µε τη µορφή 

του «αρειµάνιου µυστακοφόρου»742 - και στις υψηλές συµβολικές συνδηλώσεις που 

ακολουθούν αυτή την εικόνα, η κανονιστική ανδρική κοινότητα φαίνεται να 

ανακαλύπτει την ιδεώδη και στρατηγικά πιο αποδοτική αυτοάµυνα του αντρισµού 

απέναντι στα πλήγµατα που δέχεται, τόσο η ‘φυσική’ τάξη πραγµάτων από τις 

µεταµορφωµένες «αντρογυναίκες» που ασπάζονται τα χειραφετητικά κηρύγµατα και από 

                                                 
740 Πολύβιος ∆ηµητρακόπουλος, «Κινηµατογράφος 1908», ό.π., σ. 243, (η χρήση των γ[άµµα] αντί για 

τα ρ[ω] στις λέξεις, εκ της γαλλικής προφοράς των Φίφτυ-του. Τα πλάγια γράµµατα είναι δικά µας).  
741 Στη σάτιρα του Σουρή «Χειραφέτησις» (1901), το µουστάκι χρησιµοποιείται συχνά σε ένα σχήµα 

συνεκδοχής από τις γυναίκες πρωταγωνίστριες του έργου, ‘υποκαθιστώντας’ το ίδιο το ανδρικό φύλο: 
«Μας λείπουν άνδρες, Πρόεδρε, µας λείπουν τα µουστάκια». Σε άλλο σηµείο: «…και τα πλάσµατα τ’ 
αθώα, τα λεγόµεν’ ασθενή/ εκυρίευσαν το παν/ κι οι µουστακαλήδες παν». Τέλος: «Μακράν της πολιτείας 
µας µυστακοφόρα τέρατα», (Γεώργιος Σουρής, «Η Χειραφέτησις», στο Έλλης Αλεξίου (επιµ.), Άπαντα 
Σουρή, ό.π., σ. 203, σ. 190 και σ. 196). 

742 Τον όρο «αρειµάνιοι» τον χρησιµοποιούσε κατά κόρον ο Γαβριηλίδης, ο διευθυντής της Ακρόπολης 
όταν ήθελε να αναφερθεί «στους απαραιτήτως ‘µυστακοφόρους’» στρατιωτικούς και στην «νταηλίδικη» 
νοοτροπία τους, (Γιάννης Ν. Γιανουλόπουλος, «Η ευγενής µας τύφλωσις»…, ό.π., υποσηµ. 2, σ. 7).  
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τους θηλυπρεπείς άντρες της εκφυλισµένης ‘αριστοκρατίας’, όσο και η καταρρέουσα 

εθνική µας φιλοτιµία, εξαιτίας της αναξιότητας κάποιων να υπερασπιστούν τα ιερά και 

τα όσια της φυλής µας από τις εχθρικές επιβουλές.     

Όσο πιο πολύ δε αυξάνονταν οι φόβοι για τις συνέπειες της ‘εκθήλυνσης’ των 

ανδρών και της ‘αρρενοποίησης’ των γυναικών,743 που προδιέγραφαν φαινοµενικά ένα 

ζοφερό µέλλον για τον ηγετικό ρόλο του αντρικού φύλου στην οικογένεια και στην 

κοινωνία, τόσο πιο πολύ αυτό αισθανόταν την ανάγκη να αποδείξει πως ξέρει και θέλει 

να διοικεί το σπίτι του και τη χώρα του, ‘όπως παλιά’. Ο ιδιότυπος εχθρός, οι ‘κακές’ 

όψεις του µοντερνισµού στα ήθη και στη νοοτροπία, φαινόταν να εξορκίζεται και 

φαντασιακά να υποτάσσεται µε την εκ νέου προσκόλληση των ανδρών, και ιδιαίτερα 

των αστών, σε ένα υποθετικά άριστα διατεταγµένο παρελθόν, σε µια παράδοση δήθεν 

ανόθευτη από ξένες προσµείξεις, η οποία έδειχνε να εγγυάται την δίχως έµφυλες 

αναστατώσεις ανδρική κυριαρχία. Το µουστάκι µπορούσε απερίφραστα να παραπέµψει 

σ’ αυτό το αποκαθαρµένο από έµφυλους κλυδωνισµούς παρελθόν, σ’ αυτή την 

παράδοση που πάνω της έπρεπε να θεµελιωθεί το εθνικό µας µέλλον. Στους άνδρες της 

εποχής φάνταζε σαν η συµβολική κιβωτός των αρετών του ‘πραγµατικού’ ανδρισµού, 

σαν η αλληγορία της επιστροφής στις ρίζες της πατριαρχικής εξουσίας ή σαν το µόνο 

‘αληθινά’ αναπαλλοτρίωτο δικαίωµά τους σε µια εποχή κρίσης. Συν τοις άλλοις, καθώς 

το λάβαρο αυτό του ανδρισµού θα συνδεθεί εµφατικά µε τη γενναιότητα, το 

ανυποχώρητο σθένος και τη µαχητική διάθεση και θα αποτελέσει το σήµα κατατεθέν του 

ανδρικού χαρακτήρα,744 η παρουσία του στο ανδρικό πρόσωπο θα είναι και µια διαρκής 

υπόµνηση του τι είδους άνδρες, µε ποια σωµατικά και ψυχικά προσόντα και µε ποια 

χαρακτηρολογικά γνωρίσµατα εφοδιασµένοι, απαιτούνται για να φέρουν σε αίσιο πέρας 

το πελώριο έργο της ‘ολοκλήρωσής’ των εθνικών µας ‘δικαίων’.  

                                                 
743 «Γυναικοάνδρες είσθε σεις κι εµείς ανδρογυναίκες», (Γεώργιος Σουρής, «Η Χειραφέτησις», ό.π., σ. 

189). Σύµφωνα µε την Α. Ψαρρά, η αστάθεια των έµφυλων ρόλων που επιφέρει η εµφάνιση της υποτίθεται 
‘ανδροποιηµένης’ Νέας Γυναίκας, αναγορεύεται σε κεντρικό κοινωνικό και πολιτικό πρόβληµα της εποχής 
στην καµπή του αιώνα, (Ψαρρά Αγγέλικα», «Το µυθιστόρηµα της χειραφέτησης ή η «συνετή ουτοπία» της 
Καλλιρόης Παρρέν», επίµετρο στο Καλλιρόη Παρρέν, Η χειραφετηµένη, σ. 460 και σ. 481).  

744 ∆εν είναι τυχαίο πως οι άντρες εκφράζουν την επιθετική τους διάθεση ή ‘τα νεύρα’ που έχουν µε το 
στρίψιµο του µουστακιού ή την «ανόρθωσή» του. Ενδεικτικά, στα «Παναθήναια 1911», παρουσιάζεται ο 
Ενωµοτάρχης να τραγουδά: «Μα εκείνοι προχωρούν/ και δεν ξέρω πού θα φθάσουν…. τότε το µουστάκι 
στρίβω/ και τη φούρκα πια δεν κρύβω…», (Μπάµπης Άννινος, Γεώργιος Τσοκόπουλος, «Παναθήναια 
1911», ό.π., σ. 331). Ο Κοδυλάκης µας διασώζει την εξής περιγραφή για τον φοιτητή Τέλη που ήθελε να 
πάρει µέρος σε µια θορυβώδη φοιτητική συνάθροιση στα Πανεπιστήµιο: «…ανώρθωσε τον µύστακα του, 
εστράβωσε τον πίλον του και εν γένει προσέλαβε το αρειµάνιον ήθος…», (Ιωάννη Κονδυλάκη, «Οι άθλιοι 
των Αθηνών», ό.π., σ. 201). 



 256 

Ο χαρακτήρας του ‘αρειµάνιου’ µουστακαλή ή γενειοφόρου φαίνεται πως ήταν 

εξαρχής κυρίαρχος στους χώρους του στρατεύµατος. Στους «Άθλιους των Αθηνών», 

ένας νέος υπαξιωµατικός περιγράφεται ως εξής: «Ο Τζερεµές, ένας παλληκαράς ίσα 

µεκεί πάνω, µε υπογένειον µαύρον, επαυξάνων το αρειµάνιον της µορφής του».745 Η 

«επιδεικτική ‘λεβεντιά’, από θέση ισχύος ή εξασφαλισµένης ατιµωρησίας»,746 η εριστική 

νοοτροπία και οι συχνοί καυγάδες µε άλλους ‘παληκαράδες’, το ξεκαθάρισµα 

λογαριασµών για λόγους προσωπικής ή εθνικής τιµής είχαν εµποτίσει τους κώδικες 

αξιών και συµπεριφοράς των στελεχών του στρατού.747 Σε µια κοινωνία που είχε 

επενδύσει πολλά πάνω στη στρατιωτική ανασυγκρότηση, το ‘αρειµάνιο’ αγωνιστικό 

ήθος του στρατεύµατος αποκτούσε αίγλη και κοινωνική αποδοχή ανάλογες των 

επαγγελµατικών και πολιτικών φιλοδοξιών των στελεχών του και της αναβαθµισµένης 

θέσης του µέσα στους µηχανισµούς της κρατικής εξουσίας. Ο «απαραιτήτως» 

‘µυστακοφόρος’ για τους άνδρες του στρατεύµατος ανδρισµός φαίνεται πως διεκδικούσε 

τα πρωτεία από άλλους ανταγωνιστές του που προέρχονταν από τις λαϊκές τάξεις.748  

Από το 1897 µέχρι και το τέλος της περιόδου που µας ενδιαφέρει, ο στρατός θα 

είναι διαρκώς στο προσκήνιο. Η αύξηση του µεγέθους, της µαχητικής του ικανότητας 

και του επαγγελµατισµού του, οι τακτικοί πόλεµοι, οι ‘άτακτες’ συγκρούσεις µε εχθρούς 

και τα εσωτερικά κινήµατα στα οποία ενεπλάκη, αλλά και ο εθισµός στην πολεµική βία 

ευρύτατων τµηµάτων του αντρικού πληθυσµού µε τις συχνές ένοπλες αντιπαραθέσεις 

στις οποίες αναµείχτηκαν, δείχνουν πως ο στρατός, όπως και η αστυνοµία,749 αποτέλεσε 

ένα ανθεκτικό στο χρόνο υπόδειγµα διάχυσης της πιο βίαιης, σεξιστικής και αδιάλλακτης 

µορφής του ‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού στις µάζες. Καθόλου τυχαία, το ίδιο χρονικό 

διάστηµα αυξάνονται υπέρµετρα οι ανδρικές µονοµαχίες στο χώρο του στρατού και του 

                                                 
745 Στο ίδιο, σ. 170-171. 
746 Γιάννης Ν. Γιανουλόπουλος, «Η ευγενής µας τύφλωσις»…, ό.π., σ. 7. 
747 Το 1894, ένα οργανωµένο στρατιωτικό σώµα κατώτερων αξιωµατικών, υπό την κάλυψη των 

ανωτέρων τους και της αστυνοµίας, εισέβαλε στα γραφεία της εφηµερίδας «Ακρόπολις» του Β. 
Γαβριηλίδη και προκάλεσε σοβαρές ζηµιές σ’ αυτά. Αιτία ήταν τα «προσβλητικά» για την τιµή του 
στρατεύµατος άρθρα του διευθυντή της εφηµερίδας, (στο ίδιο, υποσηµ. 1, σ. 3-6 και σ. 6-9).  

748 Η συµπλοκή «µεταξύ υπαξιωµατικών και χασάπιδων» που παραθέτει ο Κονδυλάκης, είναι κατά τη 
γνώµη µας µια έµµεση µνεία µιας τέτοιας αντιπαλότητας για την απόκτηση της πρωτιάς. Ας µην ξεχνάµε 
πως οι χασάπηδες θεωρούνταν τα ινδάλµατα των κατώτερων τάξεων ως προς τον ανδρισµό τους, (στο ίδιο, 
σ. 171).  
    749 Η χωροφυλακίστικη «βαναυσότητα και αυθαιρεσία» γίνεται θέµα στις εφηµερίδες και στα θεατρικά 
έργα στην αρχή της δέυτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Αναφορές γίνονται ακόµη για το «βούρδουλα» και 
για τους «γιακάδες» (χαστούκια) που χρησιµοποιούν οι χωροφύλακες, (Μπάµπης Άννινος, Γεώργιος 
Τσοκόπουλος, «Παναθήναια 1911», ό.π., υποσηµ. 2, σ. 310).   
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πολιτικού στίβου.750 Αυτές οι ένοπλες τελετουργικές αναµετρήσεις λειτούργησαν στο 

επίπεδο των συµβολικών πρακτικών ως εκλογικευµένες και θεσµικά ‘εξηµερωµένες’ 

µορφές έκλυσης της βίας των αστών – µορφές άλλωστε απολύτως συµβατές µε την 

κοινωνική ηθική της υπεράσπισης της τιµής και της προσωπικής αξιοπρέπειας της τάξης 

τους.   

Οι δύο άλλοι από τους κοινωνικούς δρώντες που από κοινού θα συγκροτήσουν τις 

νέες ‘µυστακοφόρες’ αντρικές τους ταυτότητες στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές 

του 20ου, ήταν οι φοιτητές και τα µέλη των συντεχνιών. Ωστόσο, οι δύο αυτές κοινωνικές 

οµάδες θα τοποθετηθούν αρχικά σε αντίπαλα πολιτικά στρατόπεδα από τους 

στρατιωτικούς,751 αν και σε µεγάλο βαθµό αντλούσαν από µια κοινή δεξαµενή 

αντιλήψεων και πρακτικών για την κατασκευή της ανδρικής τους αυτοσυναίσθησης. Η 

υπεράσπιση της ατοµικής ή συλλογικής τιµής, η συχνή προσφυγή στην άµεση σωµατική 

βία και η χρήση όπλων για την υπερίσχυση επί του ατοµικού ή συλλογικού αντιπάλου, η 

αψήφηση του κινδύνου, η τόλµη και η µαχητικότητα στις συγκρούσεις,  οι οξυµµένες 

εθνικές ευαισθησίες, η εξιδανίκευση του ‘δίκαιου’ αγώνα ήταν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του ‘αρειµάνιου’ ανδρισµού τους. Κατά τη διάρκεια της 

πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, οι φοιτητές και τα µέλη των συντεχνιών θα ξεχυθούν 

στους δρόµους σε ογκώδεις διαδηλώσεις, καθώς θα καταφέρουν να συσπειρώσουν µαζί 

τους µεγάλες λαϊκές µάζες και θα εµπλακούν σε εξαιρετικά βίαιες, πολύνεκρες 

συγκρούσεις για ιδεολογικά και πολιτικά ζητήµατα µε τους φορείς της κρατικής 

εξουσίας και τους ένοπλους υπερασπιστές της.752 Φοβικός µε τις νέες ιδέες, τις δυτικές 

επιδράσεις και τις εκσυγχρονιστικές αλλαγές, φανατικά αντινεωτερικός και 

‘αντιαριστοκρατικός’, επιθετικά µισογυνικός και µισαλλόδοξος σε ζητήµατα ηθικής 

τάξης, έµφυλων σχέσεων και εθνικής ταυτότητας, ο ριζοσπαστικοποιηµένος από τη 

φορά των πραγµάτων µικροαστισµός αυτών των στρωµάτων θα συναντηθεί µε τις 

‘µυστακοφόρες’ ανδρικές επιτελέσεις που διενεργούνται µέσα σ’  ένα κλίµα πόλωσης, 

πολιτικού και πολιτισµικού διχασµού, γενικευµένης καχυποψίας και έλλειψης ανοχής για 

                                                 
750

∆ήµητρα Βασιλειάδου, Ύβρις και αποκάθαρση. Ανδρικές µονοµαχίες στο πεδίο της τιµής (1870-1918), 
ανακοίνωση στην ηµερίδα του Οµίλου για τη Μελέτη της Ιστορίας και της Κοινωνίας µε τίτλο 
«(Αντι)µιλώντας στις βεβαιότητες: φύλα, αναπαραστάσεις, υποκειµενικότητες» (Αθήνα, 2 Απριλίου 2011). 

751 Θανάσης Μποχώτης, «Εσωτερική πολιτική», ό.π., σ. 5. 

   752 Για τα «Ευαγγελιακά» (1901), τα «Σανιδικά» (1902), βλ., (στο ίδιο, σ. 43-44 και σ. 53-54). Για τα 
«Ορεστειακά» (1903), λόγω της µετάφρασης της «Ορέστειας» στη δηµοτική, βλ. Ρένα Σταυρίδη- 
Πατρικίου, Οι φόβοι ενός αιώνα, ό.π., σ. 84-85.  
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ό,τι πληγώνει την υπόσταση του ανδρισµού και το πατριωτικό φρόνηµα των Ελλήνων 

ανδρών.  

Η απαρχή της σύνδεσης του φοιτητικού χώρου µε τις πιο σκληρές, επιθετικές και 

βίαιες εκδοχές του ανδρικού ιδεώδους θα πρέπει να τοποθετηθεί στις αρχές της 

δεκαετίας του 90. Μας το επιβεβαιώνει ο συνεχής αναβρασµός που επικρατεί στα 

πανεπιστήµια και τα συχνά επεισόδια ενάντια σε καθηγητές τους, αλλά κυρίως η χρήση 

όπλων και δυναµίτιδας και οι αιµατηρές συγκρούσεις µε την αστυνοµία κατά τη διάρκεια 

της κατάληψης του πανεπιστηµίου στα λεγόµενα «Γαλβανικά».753 Είναι αυτή την εποχή 

που θα σφυρηλατηθεί ο µεγαλοϊδεατικά φορτισµένος µαχητικός εθνικισµός και ο 

αντιδραστικός χαρακτήρας των πολιτικών προσανατολισµών και των κοινωνικών 

θεωρήσεων του φοιτητικού κινήµατος και θα µπουν οι βάσεις για τη συµµαχία τους µε 

τις συντεχνίες, µε τελική κατάληξη το στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί.754 

Οι «γλωσσαµύντορες» οπαδοί της καθαρότητας και µοναδικότητας της ελληνικής 

γλώσσας, υπερασπιστές της θρησκείας και του βασιλικού θεσµού «κουµπουροφόροι» ή 

«µαγκουροφόροι» φοιτητές,755 καθ’ όλη την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, θα 

επιδείξουν δυναµικά ένα πνεύµα αδιαλλαξίας απέναντι στις γυναίκες που τόλµησαν να 

σπάσουν το άβατο του πανεπιστηµίου για το φύλο τους και µετά την επικράτηση του 

νέου καθεστώτος. Έτσι, εκτός από τα συλλαλητήρια για τον αποκλεισµό των γυναικών 

από την ανώτερη εκπαίδευση,756 το Μάρτη του 1911 θα υποδεχθούν µε ποδοκροτήµατα, 

οχλοβοή και ειρωνικά σχόλια για τη θέση που αρµόζει στις γυναίκες στην κοινωνία την 

πρώτη Ελληνίδα υφηγήτρια της Ιατρικής Σχολής, παρόντος µάλιστα του Βενιζέλου, ο 

οποίος έδωσε συγχαρητήρια στην καθηγήτρια για την ψύχραιµη στάση που κράτησε 

απέναντι στους ταραξίες αντιδραστικούς φοιτητές!757 Είναι νοµίζουµε φανερή η 

αντιστοιχία της συγκρότησης και επίδειξης του ανδρικού φρονήµατός των φοιτητών µε 

αυτής των στρατιωτικών, καθώς το απάτητο από γυναίκες κάστρο του ανδρισµού, που 

είναι ο στρατός, χρησιµεύει ως ‘παράδειγµα’ στους φοιτητές για να απαιτήσουν και 

                                                 
753 Στρατής Μπουρνάζος, «Η εκπαίδευση στο ελληνικό κράτος», στο Χρήστος Χατζιηωσήφ (επιµ.), Η 

ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Α2, ό.π., σ. 270. 
754 Οι φοιτητές θα πλαισιώσουν την Εθνική Εταιρεία το 1897 και θα ταχθούν ενεργητικά µέσω των 

σωµατείων τους, όπως η «Πανεπιστηµιακή Ένωση», στο πλευρό των κινηµατιών αξιωµατικών, (στο ίδιο, 
σ. 270-271). 

755 Για τους «κουµπουροφόρους» φοιτητές, (βλ. Έλλη Σκοπετέα, «Οι Έλληνες και οι εχθροί τους», ό.π., 
σ. 11). «Οι µαγκουροφόροι φοιτητές ήταν απαραίτητο στοιχείο των συλλαλητήριων της εποχής», (βλ. 
Μπάµπης Άννινος, Γεώργιος Τσοκόπουλος, «Παναθήναια 1911», ό.π., υποσηµ 2, σ. 323).   

756 Στο ίδιο, σ. 253 και σ. 256. 
757 Στο ίδιο, υποσηµ. 3, σ. 323 
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αυτοί την επιβολή ενός αποκλειστικά ανδροκρατικού καθεστώτος και για το ‘ναό’ της 

γνώσης και των επιστηµών.   

Εάν η σύµπηξη της συµµαχίας του στρατού µε τους φοιτητές και τις µικροαστικές 

συντεχνίες και η επικράτηση τους µετά το Γουδί σήµαναν σε πολιτικό επίπεδο την 

εσπευσµένη εφαρµογή  του µιλιταρισµού και του εθνικισµού που συνοψίστηκε στο 

πρόγραµµα της πάση θυσία ολοκλήρωσης των αλυτρωτικών στόχων της χώρας, στο 

επίπεδο της διαπάλης των ανδρισµών σηµατοδοτούσε την θριαµβευτική απόληξη µιας 

πορείας των ‘µυστακοφόρων’ ανδρισµών δύο τουλάχιστον δεκαετιών, καθώς βασικά 

‘αιτούµενα’ του για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία απέκτησαν θεσµική υπόσταση 

στο νέο «ανορθωτικό» καθεστώς των βενιζελικών κυβερνήσεων που ακολούθησαν µετά 

το στρατιωτικό κίνηµα. Μάλιστα, παρά την έκπληξη που µπορεί να υποστεί κάποιος 

γνώστης του «φιλογυνισµού» του Βενιζέλου και των φιλελεύθερων απόψεων του, µία 

από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης του στα 1911 ήταν µια τραγελαφική, όπως 

αποδείχτηκε, εκστρατεία για την «ηθικοποίηση» της Αθήνας, «που πήρε τις διαστάσεις 

ενός πραγµατικού διωγµού των γυναικών».758 Με υπουργική εγκύκλιο, οι αστυνοµικοί 

είχαν το δικαίωµα να προσάγουν στο τµήµα γυναίκες που «τριγυρνούσαν ύποπτα» στο 

δηµόσιο χώρο, είτε «µεµονωµένες» ήταν αυτές, είτε συνοδευόµενες από άνδρες.759 Η 

απαγόρευση αυτή του «εξέρχεσθαι χάριν δηµοσίου σκανδάλου» έγινε αιτία για να 

σηµειωθούν πολλά επεισόδια ξυλοδαρµού γυναικών και διαπόµπευσής τους από τα 

όργανα της τάξης, ενώ δεν έλειψαν και οι απόπειρες αυτοκτονίας από όσες 

‘ευεργετήθηκαν’ από τις διατάξεις αυτού του νόµου.760  

Την ίδια ακριβώς χρονιά, η ιερή συµµαχία του αντιδραστικού εθνικισµού και των 

ηγεµονικών µυστακοφόρων επιτελέσεων του ανδρισµού  βρίσκει ανέλπιστα µια ευκαιρία 

να σωφρονίσει τις ‘νεωτερίζουσες’ γυναίκες και να απλώσει τα δίκτυα του 

ανδροκρατικού λόγου στο χώρο της γυναικείας µόδας. Βρέθηκαν βέβαια και πάµπολλοι 

‘ανώνυµοι’ υποστηρικτές αυτών των ιδεών, πρόθυµοι για να επαναφέρουν στην τάξη 

όσες την ακολουθούσαν πιστά. Η έλευση στη χώρα µας της γαλλικής µόδας της «ζυπ-

κυλότ» έγινε αφορµή για να εξαπολυθούν επιθέσεις ενάντια σε όσες τόλµησαν να τις 

                                                 
758 Στο ίδιο, υποσηµ. 1, σ. 288 
759 Η ηθική ‘απαγόρευση’ να κυκλοφορούν οι γυναίκες συνοδευόµενες στο δηµόσιο χώρο και ο 

περιορισµός των κινήσεών τους σ’ αυτόν χαρακτήριζαν την αστική κοινωνικότητα του 19ου αιώνα. Η 
συµµόρφωσή τους µ’ αυτούς τους κανόνες αποτελούσε ζωτικό στοιχείο των αντιλήψεων περί ευγένειας 
και κοσµιότητας του φύλου τους, (Leonore Davidoff, “Gender and the “Great Divide”: public and private 
in British gender history”, Journal of Women’ s History 15/1 (2003), σ. 19. 

760 Μπάµπης Άννινος, Γεώργιος Τσοκόπουλος, «Παναθήναια 1911», στο Θόδωρος Χατζηπανταζής, 
Λίλα Μαράκα (επιµ.), Η Αθηναϊκή επιθεώρηση, τ. Α3, υποσηµ. 1, σ. 288. 
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φορέσουν,761 καθώς, όπως λέγεται, το αντρικό κοινό τις ταύτιζε µε τα οθωµανικά 

σαλβάρια και τις ονόµαζε «φούστες-βράκες».762 Ωστόσο, µια παράλληλη µε την 

ανάµνηση του οθωµανικού παρελθόντος ερµηνεία του αντρικού θυµού, λιγότερο 

τονισµένη και µάλλον πιο αξιόπιστη, µας προσφέρει η επιθεώρηση, στα «Παναθήναια 

1911». Σε µία σκηνή του έργου, κάποιος τυπικός Ενωµοτάρχης της εποχής εξηγεί στις 

κυρίες µε τις «ζυπ-κυλότ» το λόγο για τον οποίο δεν «επιτρέπεται να βγαίνετε έξω µ’ 

αυτό το φόρεµα»: -«Πρέπει να υπάρχει διάκρισις µεταξύ των δύο φύλων! Και εφ’ όσον 

οι άνδρες δεν αποφασίζουν να φορέσουν φουστάνια, οι γυναίκες δεν µπορούν να φορούν 

πανταλόνια. Όταν γίνουµε όλοι αρσενικοθήλυκοι τότε θα γίνεται σύγχυσις».763  

Το ενδιαφέρον είναι πως σ’ αυτό το επιχείρηµα, όχι µόνο δε γίνεται καθόλου λόγος 

για την ταύτιση της ζυπ-κυλότ µε την οθωµανική βράκα, αλλά ρητά τονίζεται η 

εξοµοίωσή της µε το ευρωπαϊκό παντελόνι! Πάντως, είτε µοιάζει µε το δυτικοφερµένο 

παντελόνι, είτε µε την ανατολίτικη βράκα, που τη φορούσαν και αυτή συνήθως άνδρες, η 

ουσία είναι πως η ζυπ-κυλότ θυµίζει επικίνδυνα κάποια ανδρική ενδυµασία που την 

ιδιοποιούνται ‘παράτυπα’ οι γυναίκες, σφετεριζόµενες µέσω αυτής και µια πληθώρα 

θετικών ιδιοτήτων και γνωρισµάτων που συνδέονταν µε τον ανδρισµό: είναι 

χαρακτηριστικό, πως στην προηγούµενη σκηνή του θεατρικού έργου οι ίδιες κυρίες 

υπερασπίζονται την ενδυµατολογική επιλογή τους, λέγοντας πως «µ’ αυτό το φόρεµα 

µπορούµε να κάµωµε ό,τι θέλουµε». Την ελευθερία τους δε αυτή την διασαφηνίζουν 

καλύτερα αµέσως µετά: «Μπορούµε να περπατούµε πιο ελεύθερα!». 

Γνώµη µας ωστόσο είναι πως οι δύο αυτές παράλληλες και ‘αποκοµµένες’ µεταξύ 

τους εξηγήσεις του ανδρικού µένους ενάντια στις ζυπ-κυλότ, δηλαδή η µνήµη του 

οθωµανικού παρελθόντος που αναβιώνουν και η «σύγχυση των φύλων» που επιφέρουν, 

εάν ληφθούν στην ‘ονοµαστική τους τιµή’, δηλαδή εάν τις πάρουµε τοις µετρητοίς, είναι 

αντιφατικές και ανεπαρκείς για να ερµηνεύσουν τις παράφορα παθιασµένες και 

ασυνήθιστα βίαιες συµπεριφορές που ενέπνευσε η ζυπ-κυλότ στον αντρικό πληθυσµό 

τόσο των κατώτερων, όσο και των ανώτερων τάξεων. Ανάλογες προκλήσεις των 

                                                 
761 Τις υποδέχθηκαν µε «γιουχαΐσµατα και επεισόδια». Αν µάλιστα δώσουµε πίστη στις περιγραφές 

των εφηµερίδων, θα δούµε πως το πέρασµα δύο γυναικών µε ζυπ-κυλότ µπροστά από ένα κεντρικό 
καφενείο της πρωτεύουσας προκάλεσε τόσο µεγάλη οργή στους θαµώνες του, που για να γλυτώσουν οι 
κυρίες που ανυποψίαστες εκτέθηκαν σε σοβαρούς κινδύνους, αναγκάστηκαν να διαφύγουν µε άµαξα. Σε 
ένα άλλο περιστατικό στην Αιόλου, επενέβησαν οι χωροφύλακες για να σώσουν κάποιες που 
‘αποτόλµησαν’ να ντυθούν ανάλογα. Ακόµη και οι λούστροι της Οµόνοιας, ορκίστηκαν να σκίσουν τα 
«σαλβάρια» που θα περνούσαν από µπροστά τους, ενώ το «πλήθος», όταν τις έβλεπε, τις απειλούσε µε την 
κραυγή «θα σας κάψωµε» (στο ίδιο, υποσηµ. 1, σ. 304-305).  

762 Στο ίδιο, σ. 257 και υποσηµ. 1, σ. 304-305. 
763 Στο ίδιο, σ. 307 
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χειραφετηµένων ‘αρσενικοθήλυκων’ που µιµούνταν τις ανδρικές συµπεριφορές, όπως το 

κάπνισµα τσιγάρου, παρόλο που ήταν καθολικά αποδοκιµαστέες, ποτέ στο παρελθόν δεν 

αντιµετωπίστηκαν µε τέτοια σφοδρότητα. Ούτε και πιστεύουµε πως η ζυπ-κυλότ ήταν η 

µοναδική άµεση ή έµµεση ‘παραποµπή’ του γυναικείου κόσµου στον οθωµανικό 

πολιτισµό.  

Για να κατανοήσουµε το τι πραγµατικά συνέβη, θεωρούµε πως πρέπει να 

συνδέσουµε τις µερικές ‘αλήθειες’ των δύο επιχειρηµάτων ενάντια στις ζυπ-κυλότ, 

τοποθετώντάς τες σε ένα τέτοιο ερµηνευτικό πλαίσιο που θα φανερώνει την 

αλληλεξάρτηση του έµφυλου µε το εθνικό στοιχείο της υπόθεσης, τη φοβική πρόσληψη 

του µοντερνισµού µε την δυσφορία για το ανατολίτικο-οθωµανικό µας παρελθόν. 

Φρονούµε, δηλαδή πως η έκταση που πήρε το όλο ζήτηµα σχετίζεται άµεσα µε την 

καχυποψία που συνόδευε τη γυναικεία µόδα, µε το αίσθηµα της ζωηρής ενίοτε 

αποδοκιµασίας των ηθών που στιγµατίζονταν ως ξενοµανείς εκδηλώσεις µιας 

νοοτροπίας που θέλγεται από την καταχρηστική αντιγραφή των ολέθριων δυτικών ηθών, 

µε το πρόβληµα της ορατότητας των ‘παραβατικών’ γυναικών στο δηµόσιο χώρο, µε τις 

υποψίες για την πιθανή διασάλευση της κανονικότητας στη συγκρότηση των έµφυλων 

ταυτοτήτων των γυναικών, αλλά και µε το επαχθές βάρος της διαχείρισής της 

οθωµανικής µας ‘κληρονοµιάς’ – και όλα αυτά ειδωµένα στο φόντο µιας σοβούσας 

σύγκρουσης µε τους «προαιώνιους εχθρούς» µας, τους Τούρκους. Να προσθέσουµε 

ακόµη πως η ιστορία µε τη ζυπ-κυλότ αφορούσε τις ‘νεωτερίζουσες’ γυναίκες των 

αστών και όχι όλες ‘γενικά’ τις γυναίκες, ή ‘ειδικά’ τις γυναίκες άλλων κοινωνικών 

τάξεων. 

Κατά τη γνώµη µας, η ζυπ-κυλότ αποτέλεσε ένα κρίσιµο σηµείο ‘συνάντησης’ 

όλων των εκδοχών του ‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού µε τους σηµαντικότερους 

‘εσωτερικούς’ και ‘εξωτερικούς’ εχθρούς του. Οι οµολογηµένοι και οι ανοµολόγητοι 

φόβοι του για την έµφυλη ευταξία, για την κοινωνική συνοχή και την τύχη του έθνους 

και της φυλής µας µετατίθενται στο ίδιο φοβογόνο αντικείµενο, τη ζυπ-κυλότ και 

παρατίθενται αντιφατικά και αδιαφοροποίητα, χωρίς να διαφαίνεται η ύπαρξη µιας 

λογικής ακολουθίας ή κάποιας αιτιώδους συνάφειάς τους. Ξύνοντας, άθελά τους, οι 

αστές κυρίες µε τις ζυπ-κυλότ τη γεµάτη αυταρέσκεια και έπαρση επιφάνεια του 

φαντασιακού του ‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού, βοήθησαν να ανασυρθεί από τα βάθη του 

αντρικού ασυνειδήτου ένα παρανοϊκό στην υφή του φοβικό σύµπλεγµα, όπου όλοι οι 

εχθροί του παρόντος και του παρελθόντος συνυπάρχουν αµοιβαία, διαπλέκονται µε 

ακαθόριστους τρόπους, σχηµατίζουν λογικοφανείς και µη αστερισµούς σηµασιών και 
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προβάλλονται εν τέλει στην ‘οθόνη’ της ζυπ-κυλότ σε καιρούς πύκνωσης των εθνικών 

απειλών και των έµφυλων εντάσεων. Έτσι, η αγωνιώδης αναζήτηση µιας ισορροπηµένης 

χωροθέτησης του ελληνικού έθνους ανάµεσα στη ∆ύση και την Ανατολή και οι διαρκείς 

ταλαντεύσεις αυτής της αναζήτησης, το πρόβληµα της παράδοσης και τα όρια του 

νεωτερισµού, ο επαπειλούµενος ανδρισµός και οι χειραφετηµένες 

«αρσενικοθήλυκες»,764 η διαβρωτική δύναµη της µόδας και της πολυτέλειας και η 

υπέρβαση της εξουσιοδοτηµένης από τους άντρες θέσης των γυναικών ως 

αντιπροσώπων του εθνικού µεγαλείου και του οικογενειακού γοήτρου αποτελούν τις 

φανερές µορφές εκδήλωσης αυτού του φοβικού συµπλέγµατός και ταυτόχρονα 

αναγορεύονται σε ‘πραγµατικά’ και συµβολικά διακυβεύµατα των έµφυλων 

υποκειµένων που επιτελούν τους ηγεµονικούς ‘µυστακοφόρους’ ανδρισµούς. 

Υποστηρίζουµε ωστόσο πως το κρυµµένο στοιχείο της κατά τα άλλα ανεξήγητης 

αντρικής παραφοράς ενάντια στη νέα γαλλική µόδα, το οποίο ξεκλειδώνει το νόηµα των 

όσων έγιναν και των όσων η λογοκριµένη σκέψη δεν µπορεί και δεν θέλει να 

αποκαλύψει, έγκειται στον λανθάνοντα - και διαρκώς αιωρούµενο πάνω από αυτούς τους 

φόβους - υπαινιγµό της ‘προδοσίας’ εκ µέρους των γυναικών µε τις ζυπ-κυλότ - και εν 

δυνάµει όλων των γυναικών - του φύλου και του έθνους τους. Και είναι αυτή ακριβώς η 

λανθάνουσα σηµασία της ‘διπλής προδοσίας’ που ενοποιεί µε συνειρµικές ταυτίσεις το 

φανερό περιεχόµενο των ατάκτως ερριµµένων φόβων, ‘αποκαθιστώντας’ έτσι τον 

αόρατο και άρρητο δεσµό τους σε ένα µη ορθολογικό λογοθετικό σχήµα του κυρίαρχου 

ανδρισµού, όπου οι δύο προδοσίες επικαλύπτονται και η επαίσχυντη διάπραξη της µιας 

φαίνεται να οδηγεί νοµοτελειακά στην αποδοχή και της άλλης: οι απελευθερωµένες 

κοσµικές κυρίες µε τις ζυπ-κυλότ, προδίδουν το έθνος τους καθώς φέρουν πάνω στο 

σώµα τους τα εµβλήµατά των εξ’ ανατολών και εκ βορρά εχθρών τους, των Τούρκων 

και έτσι επιτρέπουν υπαινικτικά τη σωµατική και πνευµατική ‘κατοχή’ τους από αυτούς. 

Η επονοµαζόµενη ως «φούστα-βράκα» είναι το σηµάδι και η εγγύηση αυτής της 

‘κατοχής’.  

Ωστόσο, ενώ η ‘εθνικότητα’ της βράκας διατυµπανίζεται συνεχώς, καµία αναφορά 

δε γίνεται για την ‘ανδρικότητα’ της βράκας: αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα ήταν 

υποχρεωµένοι να οµολογήσουν πως η ίδια δεν παρέπεµπε γενικά στο οθωµανικό µας 

                                                 
764 Όπως εύκολα νοµίζουµε γίνεται αντιληπτό, η «χειραφετηµένη αρσενικοθήλυκη» αποτελεί τη 

συµπυκνωµένη µορφή δύο διαφορετικών θηλυκών τύπων, σχεδόν εξίσου ενοχλητικών για τον κανονιστικό 
ανδρισµό: αυτού της χειραφετηµένης σουφραζέτας και του άλλου, της κοσµικής κυρίας των σαλονιών, της 
επιδεικτικής µόδας και των δυτικών νεωτερισµών. 
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παρελθόν, αλλά στο οθωµανικό παρελθόν των Ελλήνων ανδρών. Το στοιχείο όµως της 

ανδρικής ‘προέλευσης’ της βράκας αξιοποιείται διαφορετικά· συγκεκριµένα, για να 

συσταθεί η κατηγορία της δεύτερης προδοσίας των γυναικών, αυτής του φύλου τους, 

πρέπει η βράκα να απωλέσει τα ανατολίτικα χαρακτηριστικά της και να αποµείνει 

µονάχα µε την ένδειξη της ανδρικής ενδυµασίας. Από εκεί και πέρα, µε µια σειρά 

‘αντιδιαλεκτικών’ ταυτίσεων και αθέµιτων ‘αφαιρέσεων’, µιας τυπικής διαδικασίας για 

αυτό τον τύπο σκέψης, η βράκα µπορεί να εξοµοιωθεί µε οποιαδήποτε άλλη ενδυµασία 

των κάτω άκρων του ανδρικού σώµατος, άρα και µε το παντελόνι! Η ‘ελαφρά’ αυτή 

µετατόπιση της συλλογιστικής από την Ανατολή και το εθνικό µας παρελθόν στη 

συγχρονική µας ∆ύση έχει το πρόσθετο πλεονέκτηµα πως έλκει µαζί της και όλα τα 

καινοφανή δαιµόνια που σχετίζονται µαζί της, όπως τη µόδα, τη γυναικεία χειραφέτηση, 

τους ενάντιους στην ελληνική µας παράδοση τρόπους ζωής κλπ. και τα συµπαρασύρει 

και αυτά στη δίνη του θυµού των ‘µυστακοφόρων’ ανδρισµών. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

έγινε το αποφασιστικό βήµα µετασχηµατισµού της φύσης του κατηγορητηρίου: οι 

γυναίκες µε τις ζυπ-κυλότ δεν εγκαλούνται πια για την έµµεση ‘συνεργασία’ τους µε τον 

κατεξοχήν εχθρό του έθνους µας - µιας και ήδη θεωρούνται καταδικασµένες στην 

ανδρική συνείδηση για την εθνικά επιζήµια προαίρεσή τους - αλλά για τη µίµηση των 

χειρότερων δυτικών ηθών που αρρενοποιούν το φύλο τους, προάγουν τη σεξουαλική 

αναρχία και δυναµιτίζουν τα στέρεα θεµέλια της κοινωνικής συνοχής 

 Με το να διατυπώνονται στον ίδιο χρόνο και µε αφορµή το ίδιο αντικείµενο, που 

αποτελεί το κοινό ‘πειστήριο του εγκλήµατός’, δηλαδή τις ζυπ-κυλότ και µπροστά στο 

εδώλιο να κάθονται τα ίδια δρώντα υποκείµενα, δηλαδή οι γυναίκες που τις φορούν, οι 

δύο κατηγορίες εµφανίζονται στον κοινό αντρικό νου µε τέτοιο τρόπο σαν η µία να 

αποτελεί απόρροια, λογική επαγωγή της άλλης και αναγκαίο συµπλήρωµά της 

ταυτόχρονα.  

 

  

Μυστακοφόροι ανδρισµοί, ο καλλωπισµός του µουστακιού και το πρόβληµα των 

‘βαµµένων’    

Αναµφίβολα, η ισχύς των ‘µυστακοφόρων’ ανδρισµών της ελληνικής µπελ-επόκ, 

οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επιτυχηµένη ‘υπαγωγή’ των ατοµικών και κοινωνικών 

εµπειριών των αντρών των κατώτερων τάξεων, µεγάλου µέρους των µικροαστών, των 

στελεχών του στρατού και ενός σηµαντικού κοµµατιού των αστών σε ένα αρκετά 

συνεκτικό, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις του, ηγεµονικό πρότυπο επίτευξης και 
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προβολής ενός ‘αυθεντικού’ αντρικού χαρακτήρα. Οι καθηµερινές επιτελέσεις της 

«σηµασίας του να είσαι άνδρας» αυτής της κατηγορίας των ανδρών διαµόρφωναν τις πιο 

σκληρές, άκαµπτες µε τους σπασµούς της νεωτερικότητάς που βίωναν οι γυναίκες και οι 

‘διαφορετικοί’ άνδρες εκδοχές του ανδρισµού. Αυτές κατόρθωσαν, τόσο να 

µεταφράσουν επιτυχηµένα τις βλέψεις, τις ανησυχίες, τους πόθους και τις φοβίες του 

συνόλου των ανδρών της εποχής σε ένα ‘κειµενικό σώµα’ θέσεων για τις έµφυλες 

σχέσεις, ηθικών αρχών και πολιτικών πιστεύω, που απέκτησαν την ισχύ και την 

εγκυρότητα του καθολικού παραδείγµατός, όσο και να διοχετεύσουν τις σκέψεις, τις 

πρακτικές και τα συναισθήµατά τους σε κανονιστικές φόρµες πραγµάτωσής της ταύτισης 

της προσωπικότητάς τους µε το ‘ιδεώδες’ του Έλληνα άνδρα. Ωστόσο, αν και 

διευρυµένες κοινωνικές µάζες του ‘λαϊκού’ κόσµου, των µικροαστών και των αστών 

συνενώνονται στην ταύτισή τους µε τα ανδρικά πρότυπα των ηγεµονικών 

‘µυστακοφόρων’ ανδρισµών, η βαθιά κοινωνικοπολιτισµική ρηγµάτωση που διαχωρίζει 

τα κοινωνικά στρώµατα της παραδοσιαρχίας από τον εκδυτικισµένο αστικό κόσµο µε τις 

νεωτερικές αναφορές, δεν µπορεί να αγνοηθεί, ούτε να παρακαµφτεί. Αυτή τη 

ρηγµάτωση άλλοτε την υπερβαίνουν, συµφιλιώνοντας µε σχετική επιτυχία τα ‘ένθεν 

κακείθεν’ τµήµατα της και άλλοτε προσκρούουν στις άλυτες αντινοµίες αυτών. 

Θέτοντας το πρόβληµα των σχέσεων των διαφορετικών εκδοχών του 

‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού µε τα ανδρικά καλλωπιστικά ήθη, είµαστε υποχρεωµένοι 

πρωτίστως να διατυπώσουµε το ακόλουθο ερώτηµα: πώς επέδρασαν οι νέες µορφές 

συγκρότησής της ανδρικής ταυτότητας στις περισσότερο µοντέρνες και εκλεπτυσµένες 

σωµατικές περιποιήσεις των αστών ή και των µικροαστών ανδρών; Μερικά ακόµη 

συναφή ερωτήµατα θα µπορούσαν να τεθούν εδώ: τροποποιήθηκαν άραγε οι 

υφιστάµενοι ανδρικοί καλλωπιστικοί χάρτες κάτω από την επίδραση των µυστακοφόρων 

ανδρισµών και σε ποιο βαθµό υπήρξε διάσταση ανάµεσα τους επ’ αφορµή των 

καινοφανών ανδρικών καλλωπιστικών πρακτικών; Οι πιο ακραίες απολήξεις της 

ανδρικής µόδας ενσωµατώθηκαν οργανικά στα κανονιστικά προτάγµατα τους για την 

πρέπουσα εικόνα του άνδρα στο δηµόσιο χώρο ή µήπως ήταν εξ’ ολοκλήρου ασύµβατες 

µ’ αυτά;  

Αναµφίβολα, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, οι διεργασίες που οδηγούν στη 

συµβολική ανατίµηση της αξίας του µουστακιού και στην ιδεολογική επεξεργασία των 

σηµαινόντων της µορφής του, βαδίζουν παράλληλα µε όλες τις εκφάνσεις της ποσοτικής 

και ποιοτικής ανάπτυξης των καλλωπιστικών δραστηριοτήτων γύρω απ’ αυτό, όπως τον 

αρωµατισµό, τη βάψιµό, το ίσιωµά του, την απόδοση στιλπνότητας και ‘ζωηρότητας’ 
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στις τρίχες, στην ‘ανόρθωσή’ του, τις στυλιστικές διευθετήσεις του κλπ. Την ίδια στιγµή, 

που οι ‘µυστακοφόροι’ ανδρισµοί αναλαµβάνουν να επαν(εγγράψουν) στο µουστάκι την 

κοινωνική εξουσία του ανδρικού φύλου και την ηγεµονική θέση του στην έµφυλη 

ιεραρχία, οι φορείς της µόδας, της διαφήµισης και της αγοράς θα εκπονήσουν από 

κοινού ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραµµα ανακαίνισης και εξωραϊσµού του αντρικού 

‘είναι’ και ‘φαίνεσθαι’. Εκµεταλλευόµενοι τα αισθητικά πρότυπα, τις συµβολικές αξίες 

και τις διερωτήσεις για τις έµφυλες ταυτότητες που εν πολλοίς διαµόρφωσαν τη 

φυσιογνωµία του ‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού και στηριζόµενοι πάνω στο υπαρκτό 

κοινωνικό άγχος για την αυστηρή διαφοροποίηση των φύλων, θα αποπειραθούν να 

ενθρονίσουν µια ενσυνείδητά σωµατοποιηµένη αστική εκδοχή του ανδρικού εαυτού  στο 

βάθρο του κανονιστικού ανδρισµού. Καταβάλλουν ωστόσο κάθε προσπάθεια, ώστε ο 

εκσυγχρονισµός αυτός της φυσιογνωµίας και της σωµατικής παράστασης των ανδρών 

αφενός να µην παραβιάζει τα θέσφατα της παράδοσης και, αφετέρου, να καταδεικνύει µε 

τον πιο αναµφισβήτητο τρόπο τον αµιγώς αρρενωπό χαρακτήρα του κατόχου του.   

Η αρµονική συµβίωση των όσων στοιχίζονται πίσω από την παραδοσιαρχία µε 

τους φορείς των νεωτεριστικών ‘πειραµατισµών’ που αφορούν το µουστάκι και η 

σύγκλιση των επιδιώξεών τους στην οπτική και συµβολική παντοδυναµία του 

πραγµατώνεται υπό τη σκέπη του ‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού και των παραλλαγών 

αυτού. Στις πιο ‘παραδοσιακές’ σηµασίες που αποδίδονται στο µουστάκι, ως του πιο 

σαφούς ενδείκτη της συνέχειας της αντρικής κυριαρχίας, για παράδειγµα, θα προστεθούν 

και νέες, πιο συµβατές µε το µιλιταριστικό και εθνικιστικό πνεύµα του ‘µυστακοφόρου’ 

ανδρισµού και, παραδόξως, πιο δεκτικών στις ‘µεταµορφωτικές’ σωµατικές πρακτικές 

και στις ναρκισσιστικές αναζητήσεις των νέων αστικών στρωµάτων. Έτσι, το µουστάκι, 

δε θα παραπέµπει απλώς στη διαφορετικότητα των φύλων και στην εγγενή ανωτερότητα 

του αντρικού, αλλά φαίνεται πως όλο και περισσότερο θα ‘συνοδεύει’ τις εικόνες του 

σφριγηλού, νεανικού και κοµψού ανδρικού σώµατός που θα εξιδανικευτεί αυτή την 

εποχή. Αλλά και οι ‘πολεµικές’ αρετές του σθένους, του µαχητικού και ανυποχώρητου 

µπροστά στους κινδύνους χαρακτήρα, όπως και το αίσθηµα της προσωπικής τιµής και 

της εθνικής αξιοπρέπειας θα εξεικονιστούν συµβολικά σ’ αυτό. Πρόκειται, όπως έχουµε 

δει, για το ‘αρειµάνιο’ µουστάκι των στρατιωτικών και των λαϊκών µαζών, και ίσως για 

κάποιες από τις αστικές παραλλαγές αυτού.765 Αυτό το κυρίαρχο πλέγµα συµβολισµών, 

                                                 
765 ∆εν έχουµε υπεισέλθει στο εν πολλοίς ανεξερεύνητο θέµα των αστικών παραλλαγών του 

‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού. Αναµφισβήτητα το αστικό ήθος µε τις πιο πολύπλοκες κοινωνικές 
προσλαµβάνουσες και µε τα πιο εκλεπτυσµένα αισθητικά πρότυπα των µικροαστών ή των κατώτερων 
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αισθητικών αντιλήψεων για την αντρική οµορφιά και επιτελεστικών πρακτικών του 

ανδρισµού είναι που θα ανοίξει το δρόµο για την καλλωπιστική περιποίηση του 

µουστακιού και τη βαφή του. Η µόδα θα δανειστεί τη γλώσσα των αστικών εκφορών των 

ηγεµονικού ανδρισµού για το µεγαλείο της οµορφιάς της αντρικής νιότης και την 

αποθέωση της κοµψότητάς της σωµατικής προβολής της και θα παράσχει µε τη σειρά 

της την ‘τεχνογνωσία’ και την ‘τεχνολογία’ της καλλωπιστικής µορφοποίησής τους. 

Βέβαια η εµπλοκή του εµπορευµατοποιηµένου καλλωπισµού στις αναπαραστάσεις 

του ανδρισµού δεν ήταν χωρίς συνέπειες για τις αστικές ‘µυστακοφόρες’ εκδοχές του 

ανδρισµού: έτσι, ενώ η µόδα αναδεικνύει το µουστάκι και εκµεταλλεύεται τα συµβολικά 

φορτία αυτού του φυσικού χαρακτηριστικού της αντρικής φυσιογνωµίας, στον ίδιο 

χρόνο το αποφυσικοποιεί, καθώς το εντάσσει στους σηµειωτικούς κώδικες του 

τεχνήµατος και του πολιτισµικού σηµαίνοντος, υπονοµεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις 

ίδιες τις ιδεολογικές βάσεις αυτού του προτύπου του ηγεµονικού αντρισµού, που 

στηρίζονταν στην επίκληση της εκ της φύσεως εκπορευόµενης αντρικής ανωτερότητας. 

Με την παρέµβαση λοιπόν της µόδας, το µουστάκι, περισσότερο ακόµη και από το να 

αναφέρεται στην ιδέα ενός ‘φυσικού’ άντρα, παραπέµπει πια σε ένα ρευστό ή 

«αιωρούµενο σηµαίνον»,766 διαρκώς υποκείµενου σε αλλαγές και σε συνεχείς 

ανασηµασιοδοτήσεις που αποσταθεροποιούν την δήθεν αιώνια φυσικότητά του. ∆εν θα 

είναι µακριά η εποχή που αυτή η νέα αντίληψη για το µουστάκι, ιδωµένου τώρα και ως 

πολιτισµικό σηµείο, θα ανασκευάσει ριζικά την εικόνα του ‘φυσικώ δικαίω’ κυρίαρχου 

αρσενικού και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να µπουν στον πειρασµό οι άντρες να το 

εξαφανίσουν ολωσδιόλου από το πρόσωπό τους. 

Οι δυνάµεις που συνέβαλαν στην ανάδειξη και στη διαµόρφωση των 

χαρακτηριστικών των διαφόρων παραλλαγών του ‘µυστακοφόρου’ ανδρισµού ήταν οι 

ίδιες που ώθησαν στον περιορισµό ή και στην εξάλειψη κάποιων από τις πιο εκκεντρικές 

και τολµηρές εκφράσεις του νεωτερικού καλλωπιστικού οίστρου των ανδρών. Όταν το 

ζητούµενο για την αντρική κοινότητα της εποχής ήταν το βάθεµα του χάσµατος που 

χώριζε τους άντρες από τις γυναίκες και ταυτόχρονα γινόταν επιτακτική η απαίτηση για 

                                                                                                                                                 

τάξεων, συσχετίζει συχνότερα το αντρικό ιδεώδες µε τις λιγότερο µιλιταριστικές και εκτραχυµένες φόρµες 
των ηγεµονικών ανδρισµών, καθώς οι όποιες πολεµοχαρείς διαθέσεις του αστισµού του τέλους του 19ου 
και των αρχών του 20ου αιώνα στα ‘εσωτερικά’ και ‘εξωτερικά’ µέτωπα, µοιάζουν να κατευνάζονται 
δραστικά από το βιοθεωρητικό του άνοιγµα στις ιδέες της ευζωίας, της ευτυχίας και της προσωπικής 
απόλαυσης.    

766 Στο ίδιο, σ. 43. Τα «σήµατα» που φέρει το σώµα, µετατρέπονται σε «αιωρούµενα σηµαίνοντα» και 
καταλύουν τη διάκριση ανάµεσα στο φυσικό και το τεχνητό, σύµφωνα µε την ανάλυση της Pasi Falk, 
“Written in the body”, Body and Society 1 (1995), σ. 95-105. 
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µεγαλύτερη αυστηρότητα στην απόδοση έµφυλων ιδιοτήτων σε κάθε τι, δεν θα πρέπει 

καθόλου να εκπλήσσει το επιχειρούµενο από µέρους των ανδρών ‘συµµάζεµα’ του 

ενδυµατολογικού τους εξοπλισµού και η προσαρµογή του στα κανονιστικά πρότυπα 

αρρενοποίησης που κυριαρχούσαν στη χώρα µας, αλλά και στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Τα πρώτα θύµατα αυτής της επιχείρησής ήταν βέβαια τα φανταχτερά και 

ολοφάνερα επιδεικτικά διακοσµητικά στοιχεία της ενδυµασίας, όπως και τα έντονα 

χρώµατα,767 γιατί κυρίως αυτά θεωρούνταν συµβεβληµένα µε τους τρόπους και τα µέσα 

που µία γυναίκα καλλώπιζε το σώµα της.768 Αν και το ανδρικό ρούχο στις αρχές του 

αιώνα αναδεικνύει µε µεγαλύτερη πιστότητα τις γραµµές του σωµατικού περιβλήµατός 

και φανερώνει µε πιο τολµηρό τρόπο τη ναρκισσιστική προδιάθεση του κατόχου του, 

καθώς συνδυάζεται µε τη θεατρικότητα της πόζας, όπως ήδη είδαµε, ωστόσο όλα όσα δε 

συνεισφέρουν στην ‘ορθή’ ενδυµατολογικά εικόνα των νέων προτύπων ανδρισµού και 

µάλιστα αποτελούν κυρίαρχες εµβληµατικές αναφορές των ‘άλλων’ ανδρισµών, τέθηκαν 

υπό αίρεση. ∆εν θα πρέπει να είµαστε µακριά από την πραγµατικότητα, αν λέγαµε πως, 

όση ελευθερία και προσωπική αυτενέργεια στερήθηκε ο κοµψευόµενος αστός στον 

καλλωπισµό και στην εκλέπτυνση του γούστου στην ενδυµασία του,769 τόσο µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον επέδειξε για την περιποίηση του µουστακιού του και τόσο πιο πολύ 

απορροφήθηκε από τις συµβατές µε τους ‘µυστακοφόρους’ ανδρισµούς καλλωπιστικές 

αναζητήσεις του.  

Η µόνη κατηγορία αντρών που θα βάλει ένα περίπλοκο και δυσεπίλυτο πρόβληµα 

όχι µόνο στους ‘µυστακοφόρους’, αλλά και σε κάθε ηγεµονικό ανδρισµό, είναι οι 

«βαµµένοι». Εξαιρώντας τη δική τους περίπτωση, όλα τα υπόλοιπα καλλωπιστικά 

ζητήµατα φαινόταν να είναι τακτοποιηµένα ή αποσιωπηµένα. Οι ίδιοι δείχνουν να είναι 

τόσο βαθιά ριζωµένοι στους σηµασιολογικούς κώδικες των ετεροφυλόφιλων ανδρισµών, 

τα αξιακά συστήµατα και η κουλτούρα τους να εκπηγάζουν τόσο αδιαφιλονίκητα από τις 

θεµελιώδεις παραδοχές των ‘µυστακοφόρων’ ανδρισµών, ώστε δεν τίθεται θέµα να 

αµφισβητηθεί η ανδροπρέπεια τους. Το αντίθετο ακριβώς συµβαίνει: βάφοντας οι 

                                                 
767 Ο Ξενόπουλος στα 1890 κάνει λόγο για τον «ερυθρό λαιµοδέτη», τα «ευωδιαστά κίτρινα 

χειρόκτια», όπως και για την εµφανέστατη επιτήδευση της ενδυµασίας του Τάκη Αντωνόπουλου, 
(Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νικόλαος Σιγαλός, ό.π., σ. 113-114). Τέτοιες αναφορές εκλείπουν µετέπειτα. 

768 Ο ∆. Φωτόπουλος επισηµαίνει πως µέχρι το τέλος του αιώνα το γυναικείο ντύσιµο παραµένει 
διακοσµηµένο µε δαντέλες, λουλούδια, φτερά και είναι τόσο πολύπλοκο που είναι αδύνατο να 
ολοκληρωθεί χωρίς τη βοήθεια µιας υπηρέτριας. Στο δε ανδρικό κοστούµι, που αρχίζει να τυποποιείται 
στις αρχές του 20ου αιώνα και να εγκαταλείπονται οι πολλές αλλαγές σ’ αυτό, κυριαρχούν τα σκούρα 
χρώµατα, (∆ιονύσιος Φωτόπουλος, Το ένδυµα στην Αθήνα στο γύρισµα του 19ου αιώνα, ΕΛΙΑ, 1999, σ. 42).  

769 Στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 20ου, το σακάκι θα έχει τυποποιηθεί τόσο πολύ που θα έχει 
σχεδόν οµογενοποιήσει το αντρικό ντύσιµο (∆.Χ., «Ο γιακάς του Ροβεσπιέρου», εφ. Σκριπ, 21.3.1912). 
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«βαµµένοι» τα µουστάκια και τα γένια τους θέλουν να εµφανίζονται ως ‘πιο άντρες’, για 

την ακρίβεια ως ‘πιο νέοι άντρες’ και έτσι φαίνεται να τους αντιµετωπίζουν και οι 

υπόλοιποι, οι µη «βαµµένοι». Η εξάρτησή τους από την επιθυµία να συντηρήσουν ή να 

αποκτήσουν ένα νεανικό αντρικό σώµα και η θέλησή τους να αναδείξουν µε τη βαφή το 

πιο ιερό σύµβολο-φετίχ του αντρισµού, το µουστάκι, τους χορηγούν αναµφισβήτητα 

πιστοποιητικά αρρενωπής νοµιµοφροσύνης. Ταυτόχρονα όµως τους ωθούν στις αγκάλες 

του νεωτεριστικού καλλωπιστικού τεχνήµατός και στη διακεκαυµένη ζώνη της σχέσης 

αυτού µε τους σύγχρονους ανδρισµούς.  

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, ας επανατοποθετήσουµε τους όρους παρουσίασης 

του ζητήµατός: οι πέραν πάσης αµφιβολίας ανδροπρεπείς βαµµένοι, για να καταστήσουν 

περισσότερο ελκυστικό τον ανδρισµό τους στα µάτια τα δικά τους και των άλλων 

ανδρών και γυναικών και για να πραγµατοποιήσουν τη φιλοδοξία τους να εµφανίσουν 

προς τα έξω µια πιο κοµψή, δυναµική και ανυπερθέτως αρρενωπή φυσιογνωµία, κάνουν 

χρήση τεχνασµάτων, διάγουν ένα τρόπο ζωής και βιώνουν εµπειρίες που η µέση 

συνείδηση της εποχής είχε εθισθεί στην ιδέα πως όλα αυτά προσδιόριζαν περισσότερο 

την ταυτότητα των ‘βαφόµενων’ γυναικών, και µάλιστα µιας προηγούµενης ιστορικής 

φάσης του καλλωπισµού· η µεταµορφωτική δράση της βαφής που αλλοίωνε τη φυσική 

όψη του προσώπου, η κρυψίνοια και η µυστικοπάθεια που τους διακατείχε για να µην 

αντιληφθούν οι άλλοι τον απατηλό χρωµατισµό του µουστακιού και των µαλλιών τους, 

οι πρακτικές δυσκολίες να βαφτούνε, οι κίνδυνοι από τα επιζήµια συστατικά των 

σκευασµάτων, οι επιφυλακτικές εκµυστηρεύσεις τους και τόσα όλα που ανέδιδαν µια 

περίεργη οσµή εκθήλυνσης του αντρικού χαρακτήρα, φέρνουν σε αµηχανία τους ίδιους, 

την υπόλοιπη αντρική κοινότητα αλλά και τους κανονιστικούς ανδρισµούς της εποχής. 

Ας σκύψουµε όµως προσεκτικότερα στην περίπτωσή τους. ∆ιάσπαρτες ενδείξεις, 

όσο και αρκετά αξιόπιστα τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει, µας πείθουν πως κατά τη 

διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα,770 πολλοί Αθηναίοι πειραµατίστηκαν µε 

τις βαφές τριχών και έβαψαν στο φυσικό τους χρώµα τα µαλλιά και τα µουστάκια τους ή 

βρέθηκαν αρκετά κοντά στο να το επιχειρήσουν. Κάποιοι θαρραλέοι, ξεπερνώντας τις 

δικαιολογηµένες φοβίες τους, τις ηθικές αναστολές και τις κληροδοτηµένες πεποιθήσεις 

τους για την πρέπουσα ανδρική συµπεριφορά, αψήφησαν τον αυστηρό έλεγχο που 

                                                 
770 Παραθέτοντας ένα περιστατικό βαφής µαλλιών που συνέβη προ τετραετίας, ο χρονογράφος Ζ. Π. 

σχολιάζει: «η βαφή τότε δεν είχε βγη εις τον κόσµον µε τόσον θράσος όσον σήµερον». Και µε την 
αναµενόµενη δόση υπερβολής προκειµένου να δώσει έµφαση στην έκταση του φαινοµένου, προσθέτει: «Η 
βαφή των τριχών κατήντησε κάτι κοινότερον του νερού και του αρώµατος», («Εντυπώσεις και σκέψεις», 
εφ. Σκριπ, 17.11.1904, σ. 1).  
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ασκούσε ο (οµόφυλος) κοινωνικός τους περίγυρος τους και τόλµησαν να διακηρύξουν 

δηµόσια τις καλλυντικές πρακτικές τους. Άλλοι πάλι, αφού εισχώρησαν στον κύκλο των 

«βαµµένων» ανδρών, οπισθοχώρησαν κατόπιν έντροµοι, είτε από το φόβο µήπως 

αποκαλυφτούν από τους άλλους και γελοιοποιηθούν στο περιβάλλον τους, είτε εξαιτίας 

της απογοήτευσης τους από τα ελάχιστα ικανοποιητικά αποτελέσµατα που είχε η 

εφαρµογή της βαφής στις τρίχες του προσώπου τους. Υπήρχε ακόµη η αίσθηση πως 

απείρως περισσότεροι φθονούσαν τους βαφόµενους συµπολίτες τους, είτε επειδή έκαναν 

κάτι που οι ίδιοι δίσταζαν να το επιχειρήσουν, είτε από έλλειψη αποφασιστικότητας, 

είτε, τέλος, επειδή αισθάνονταν πως άργησαν πολύ να καταφύγουν στις υπηρεσίες των 

βαφικών σκευασµάτων και δεν τους φαινόταν λογικό να παρουσιαστούν εντελώς 

‘αγνώριστοι’ στα µάτια των άλλων, καθώς τα µαλλιά και το µουστάκι τους είχαν ήδη 

γίνει ολωσδιόλου λευκά.771 

Όπως συνάγεται και από τα παραπάνω, όλα ή σχεδόν όλα γίνονταν στα κρυφά, 

θυµίζοντας πολύ ανάλογες καταστάσεις που βίωναν οι γυναίκες όταν ασκούσαν τις 

καλλωπιστικές τους πρακτικές. Παίρνοντας όλες τις αναγκαίες σ’ αυτές τις περιπτώσεις 

προφυλάξεις, έµπαιναν οι καταναλωτές των βαφών στα κουρεία κατά µόνας και 

ζητούσαν µε διακριτικότητα από τον κουρέα το σχετικό µπουκαλάκι ή βάφονταν στο 

ίδιο το κατάστηµα κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να φαίνεται πως αρωµάτιζαν τα µαλλιά τους 

ή απλώς τα περιποιούνταν.772 Από στόµα σε στόµα, και µετά από συµβουλές και 

εκµυστηρεύσεις φίλων που ήδη χρησιµοποιούσαν τις βαφές, φαίνεται πως διαδίδονταν οι 

σχετικές συνταγές και ανταλλάσσονταν µε κάθε εχεµύθεια φιαλίδια που τα θεωρούσαν 

ακίνδυνα και αποτελεσµατικά.773 Κάποιοι άλλοι επηρεάστηκαν, όπως το εξοµολογούνται 

οι ίδιοι, από τη µεγάλη άνεση και την ευκολία που βάφονταν οι Ευρωπαίοι οµόφυλοι 

                                                 
771 Τα σχετικά δηµοσιεύµατα για αυτές τις περιπτώσεις των ‘βαµµένων’ ανδρών είναι: («Εντυπώσεις 

και σκέψεις. Τα άσπρα µαλλιά», εφ. Σκριπ, 17.11.1904, σ. 1)·(«Από ηµέρας εις ηµέραν. Η µαύρη τρίχα», 
εφ. Σκριπ, 3.2.1911, σ. 1)· («Το βάψιµο των µαλλιών και η υγεία», εφ. Σκριπ, 6.1.1905, σ. 5)· 
(«Εξοµολογήσεις βαµµένων», εφ. Εµπρός, 29.12.1904, σ. 1)· («Από ηµέρας εις ηµέραν», εφ. Εµπρός, 
11.8.1911, σ. 1)·(«Το δικαίωµα της βαφής», εφ. Εµπρός, 24.6.1909, σ. 1)· («Λευκαί τρίχαι», εφ. Εµπρός, 
22.7.1906, σ. 1)· («Αρνητική αρετή», εφ. Εµπρός, 20.1.1911)· («Το δένδρον», εφ. Εµπρός, 5.5.1907, σ. 1)· 
(«Οι Ζωγραφιστοί», εφ. Εµπρός, 27.12.1904, σ. 1). 

772  Ο Ζ. Π. περιγράφει ένα περιστατικό στο κουρείο, όπου κάποιος νέος πήρε παράµερα τον κουρέα, 
του µίλησε ιδιαιτέρως, αγόρασε το «µπουκαλάκι» και έφυγε αµέσως. Παρακάτω, ο αρθρογράφος 
προσθέτει: «∆ύνασαι να βαφής ενώπιον όλου του κόσµου χωρίς να σε προσέξουν…την ώρα που βάφεσαι 
φαίνεσαι απλώς αρωµατίζων ή καθαρίζων µε µικρά βούρτσα τα µαλλιά», («Εντυπώσεις και σκέψεις. Τα 
άσπρα µαλλιά», εφ. Σκριπ, ό.π.).  

773 Σ’ ένα χρονογράφηµα του «∆ιαβάτη», παρουσιάζεται ένας «βαµµένος» να προτρέπει κάποιον 
διστακτικό να «βαφεί»: «Αλλ’ είσαι κουτός να διστάζης. Το καλό που σου θέλω να µε µιµηθής. Και όταν 
θέλης έχω εις την διάθεσιν σου µίαν Παριζιάνικην βαφήν έξοχον». Του δίνει τη διεύθυνση του και του λέει 
να στείλει «άνθρωπό» του για να «λάβη ένα µπουκαλάκι» και την διεύθυνση του κατασκευαστή,  
(«Αρνητική αρετή», εφ. Εµπρός, ό.π.). 
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τους όλων των κοινωνικών τάξεων - µια αντιµετώπιση που τους βοήθησε και τους ίδιους 

να ξεπεράσουν το ακανθώδες πλέγµα των ελληνικών «προλήψεων» στο ζήτηµα αυτό.774 

Εκτός όµως από τις προλήψεις και το σχεδόν παραλυτικό - για οποιαδήποτε ‘βαφική’ 

δραστηριότητα - έλεγχο που ασκούσαν τα διερευνητικά και καχύποπτα βλέµµατα των 

άλλων,775 οι «βαφόµενοι» γνώριζαν καλά πως είχαν επιπρόσθετα να αντιµετωπίσουν και 

τα δύσκολα και απαιτητικά προβλήµατα της επιµεληµένης εφαρµογής της βαφής κατά 

τακτά χρονικά διαστήµατα και, πιθανότατα, εφ’ όρου ζωής.776  

Παρά τη συχνά αφόρητη περιπλοκότητα των προβληµάτων που θέτει ο βαφικός 

καλλωπισµός στους άνδρες, αυτές καθαυτές οι δυσκολίες θα φάνταζαν περίπου 

διαδικαστικές, καθώς θα µπορούσαν να επιλυθούν µε την τριβή µε το αντικείµενο και µε 

την απόκτηση µιας σχετικής εµπειρίας, αν δεν είχαν όλα αυτά να κάνουν, άµεσα ή 

έµµεσα, µε το κεφαλαιώδες ζήτηµα της διαχείρισης της ανδρικής (αυτο)εικόνας τους και 

της διάσωσης της έµφυλης υπόληψης τους. Και λέµε έµµεσα, γιατί σε όλες τις επικρίσεις 

εναντίον τους, πουθενά, εκτός από µία περίπτωση που θα αναφέρουµε παρακάτω, δεν 

υπήρξε καµία ρητή και ξεκάθαρη συσχέτιση των πρακτικών τους µε τον κόσµο του 

γυναικείου καλλωπισµού. Τα σηµαινόµενα της βαφής των µαλλιών, των γενιών και των 

µουστακιών τους και οι συµβολισµοί που εµπεριέχονταν σ’ αυτά παρέπεµπαν τόσο 

έντονα στα ανδρικά ιδεώδη του σφριγηλού, νεανικού και ακµάζοντος ανδρικού 

σώµατος777 και συνδέονταν µε τόσο ισχυρούς δεσµούς µε τις απαντήσεις που θα 

αναγκαστούν να δώσουν οι ‘µυστακοφόροι’ ανδρισµοί στις συνθήκες του εθνικιστικού 

παροξυσµού και της διέγερσης των ανδρικών ανακλαστικών από τις έµφυλες 

προκλήσεις, ώστε έµοιαζαν να παραµένουν όλες οι συνειδήσεις  περίπου ναρκωµένες και 

                                                 
774 Κάποιος που επισκέφτηκε την Ευρώπη είδε «συνταγµατάρχας και άλλους σοβαρούς κυρίους να 

βάφωνται µετά υψίστης αφελείας..», («Η µαύρη τρίχα», εφ. Σκριπ, ό.π.). 
775 Η εικόνα αυτή της κοινωνίας που ασκεί καταλυτική επίδραση στους υποψήφιους «βαµµένους», 

ώστε να τους αποτρέψει από τη χρήση των βαφών, σχετικοποιείται ή και αίρεται από µια αντίθετη εικόνα 
που µας παραδίδει ο «∆ιαβάτης» στο «Εµπρός»: σύµφωνα µ’ αυτήν, «συµβαίνει πολλάκις να σας 
δεικνύουν µιαν κυρίαν ή ένα άνδρα και να σας λέγουν: - Τι ωραία που βάφηται!». Αυτή µάλιστα θεωρείται 
«η µόµη επιτυχία των καλλιτέρων βαφοµένων», («Οι ζωγραφιστοί», εφ. Εµπρός, ό.π.). Αν και θεωρούµε 
την παράσταση µιας κοινωνίας τόσο συµφιλιωµένης µε τους/τις «βαµµένους/ες» µάλλον υπερβολική και 
πιθανότατα ‘κατασκευασµένη’ από τον αρθρογράφο για να αναδειχθεί η ‘αφελής’ πίστη των χρηστών των 
βαφών πως είναι δυνατόν να «αποµιµηθούν» τέλεια τη φύση και πως κανείς δεν µπορεί να διακρίνει την 
πράξη της βαφής στα κεφάλια τους, ωστόσο, καθόλου δεν αποκλείουµε την ύπαρξη ενός µειοψηφικού 
κοινωνικού χώρου όπου, όχι µόνο η βαφή δεν ενοχλεί κανένα, αλλά έχει οργανικά ενσωµατωθεί στις 
καλλωπιστικές πρακτικές και στις νοοτροπίες που υποθάλπονται εντός αυτού.     

776 «… είναι και βάσανος η τριχοβαφή. Χρειάζεται καθ’ εβδοµάδα ή συχνότερον ικανή κατανάλωσις 
χρόνου εν απολύτω µονώσει, κόπωσις περί την πλύσιν της κεφαλής και είτα προσοχή περί την χρήσιν των 
µιγµάτων και σκευασιών και καθαρισµόν του χρισθέντος δέρµατος. Βάσανος διηνεκής και αφόρητός…», 
(«Το βάψιµο των µαλλιών και η υγεία», εφ. Εµπρός, ό.π.). 

777 Οι «βαµµένοι» «εύχονται να παραµείνουν επί µακρόν νέοι και ακµαίοι…», («Οι ζωγραφιστοί», 
ό.π.). 
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όλα τα στόµατα σιωπηλά απέναντι στο φαινόµενο της κραυγαλέας οµοιότητας των 

πρακτικών των «βαφόµενων» ανδρών µε αυτές των «µπογιατισµένων» γυναικών. 

Ανάµεσά τους ωστόσο υπήρχε µια ουσιαστική διαφορά: ενώ οι πρώτοι κρύβουν τη βαφή 

τους για να διάγουν την ‘κανονική’ κοινωνική ζωή τους µέσα στα πλαίσια ενός 

ευυπόληπτου αστικού ανδρισµού, οι τελευταίες αρχίζουν ήδη να παρουσιάζουν ανοιχτά 

και σε δηµόσια θέα τα αποτελέσµατα των καλλυντικών τους επιλογών, δεχόµενες γι’ 

αυτό από σφοδρές επιθέσεις µέχρι και σχετικά ήπιες επικρίσεις. 

Εν πάση περιπτώσει, το αναµφισβήτητο γεγονός της απουσίας επιτιµητικών 

σχολίων για το είδος του ανδρισµού που εκπροσωπούσαν οι «βαφόµενοι», καθόλου δε 

σηµαίνει πως αυτός ήταν εντελώς στο απυρόβλητο. Πράγµατι, αν θέλουµε να 

διαβάσουµε πίσω από τις γραµµές, τόσο οι έµµονες κατηγορίες που τους απευθύνουν οι 

επικριτές τους, περί «ψεύδους», εξαπάτησης των άλλων, «µασκαρέµατος» του 

προσώπου και έλλειψης σεβασµού προς το έργο της φύσης,778 περί της µυστικοπάθειας 

που αναγκαστικά σηµαδεύει τις ζωές τους, όσο και ο απολογητικός και συνήθως 

αµυντικός τόνος των αποκρίσεων των «βαµµένων» στις εναντίον τους επικρίσεις, 

φανερώνουν, αν µη τι άλλο, πως όλη αυτή η ‘συζήτηση’ διεξάγεται στο αχνό φόντο της 

κατηγορίας της θηλυπρέπειας, που συνεχώς ανακινείται, αν και σχεδόν ποτέ δεν βγαίνει 

στην επιφάνεια. Έτσι, οι εξηγήσεις τους δεν αφορούσαν άµεσα τους όρους και τις 

διαδικασίες της επιτελεστικής συγκρότησής του ανδρισµού τους , µια και κανένας δεν 

τους εγκαλούσε ανοιχτά για την υστέρηση τους ως προς αυτό· οι ‘απολογίες’ τους, 

πράγµατι, δόθηκαν για τις προαναφερθείσες κατηγορίες της απάτης, του ψέµατος, της 

‘διπλής ζωής’ τους. Στο βαθµό όµως που όλες οι εµπειρίες, οι διαθέσεις, οι βλέψεις τους 

και οι σχέσεις τους µε τους άλλους και τις άλλες νοηµατοδοτούνται (και) από την 

έµφυλη υπόσταση τους και απολήγουν στη συγκρότηση ενός συµβατού µε τις 

καθιερωµένες αξίες ‘ανδρικού’ χαρακτήρα, είναι λογικό να περιµένουµε κάποιες 

έµµεσες απαντήσεις πάνω σε ερωτήµατα που δεν τους τέθηκαν ποτέ. Πάνω σ’ αυτή την 

ερµηνευτική βάση, µπορούµε να κατανοήσουµε το γιατί οι ισχυρισµοί που προβάλλουν 

για να δικαιολογήσουν το γεγονός πως βάφουν τις τρίχες τους και δεν το φανερώνουν σε 

κανένα, τείνουν κατά βάθος στην παροχή αποδείξεων για το ότι δεν ήταν στην 

πραγµατικότητα ‘λιγότερο άνδρες’ από τους µη «βαµµένους». 

                                                 
778 Οι βαµµένοι χαρακτηρίζονται «προσωπιδοφόροι καθηµερινοί», («Λευκαί τρίχες», ό.π.) · (Ο 

αρθρογράφος Ζ. Π. θεωρεί «άσκοπο» και «ψεύδος» να βάφεται κανείς, («Η µαύρη τρίχα», ό.π.). 



 272 

Προς αυτό το συµπέρασµα συνηγορεί και η µοναδική περίπτωση που τα πράγµατα 

λέγονται µε τ’ όνοµα τους, ακριβώς γιατί αφορά ένα περιστατικό βαφής του µουστακιού 

στο κατεξοχήν οχυρό του κανονιστικού ετεροφυλόφιλου ανδρισµού, δηλαδή στο 

στρατό.779 Ο φίλα διακείµενος προς το δικαίωµα (και) των στρατιωτικών να βάφονται, 

χρονογράφος «∆ιαβάτης», θεωρεί το επεισόδιο αυτό ως ένδειξη της κακοδαιµονίας των 

στρατιωτικών πραγµάτων στη χώρα µας, καθώς αφήνονται ατιµώρητες οι πραγµατικές 

«παραβάσεις και ασχηµίαι», την ίδια στιγµή που ελέγχονται µε τέτοια αυστηρότητα τα 

«πταίσµατα». Ήταν µάλιστα πιθανό, σύµφωνα µε τις εικασίες που διατυπώνει ο 

συντάκτης του άρθρου, να συγκαταλέγονταν και κάποιοι «βαµµένοι» ανάµεσα στους 

ανώτερους στρατιωτικούς της επιτροπής που τιµώρησαν τον λοχαγό για την πράξη του, 

καθώς θεώρησαν πως αυτή αντέβαινε στη «στρατιωτικήν αξιοπρέπειαν». Το άκρως 

ενδιαφέρον όµως σ’ αυτή την ιστορία - που συνάµα αφήνει να διαφανεί και κάποια 

απωθηµένη ‘αλήθεια’ της εναντίωσης της ‘παραδοσιακής’ ανδρικής κοινότητας προς τις 

βαφές των οµοφύλων τους - συµπυκνώνεται σε µια φράση του «∆ιαβάτη», δηλωτική του 

τρόπου που κατανοούν το βάψιµο του µουστακιού τόσο οι πολέµιοι, όσο και οι 

υποστηρικτές του: «Έπειτα, το βάψιµον του µύστακος δεν έχει τίποτε το γυναικώδες, δια 

να θεωρείται ανάρµοστον εις στρατιωτικόν. Εξ εναντίας οι βαφόµενοι θέλουν να φανούν 

νεώτεροι και εποµένως ανδρικώτεροι.»780  

Στην επιστολή που έστειλε στα 1904 ένας φανατικός και µακροχρόνιος χρήστης 

των βαφών µε την υπογραφή «Βαµµένος» προς τον συντάκτη της στήλης των 

χρονογραφηµάτων της εφηµερίδας «Εµπρός», τον «∆ιαβάτη», φαίνεται να εκτίθεται µε 

πληρότητα µια επιχειρηµατολογία υπεράσπισης των πρακτικών  αυτής της κατηγορίας 

των ανδρών. Ο εν λόγω «Βαµµένος» επιχειρεί ακόµη να επαν-ερµηνεύσει εκ των έσω 

την πράξη της βαφής και τις σηµασίες που της αποδίδονται.781 Στην αρχή ειρωνεύεται 

ένα «µεγάλο χηµικό» που υποστήριζε πως δεν υπάρχουν ασφαλείς βαφές, λέγοντας του 

πως «αν ήρχετο στην Ελλάδα….θα εµάνθανεν υπέρ τα είκοσι συνταγάς βαφών φυτικής 

προελεύσεως, εντελώς αβλαβείς».782 Στη συνέχεια, αποπειράται να ανασκευάσει τη θέση 

του «∆ιαβάτη», που δηµοσιεύτηκε µόλις δύο µέρες νωρίτερα στην ίδια στήλη, περί της  

αφέλειας που διακρίνει τους χρήστες όταν αυτοί πιστεύουν πως κατορθώνουν να 

ξεγελάσουν τους άλλους, ενώ στην πραγµατικότητα όλοι οι υπόλοιποι αναγνωρίζουν 

                                                 
779 «Το δικαίωµα της βαφής», εφ. Εµπρός 24.6.1909. 
780 Στο ίδιο, [η πλαγίαση δική µας]. 
781 «Εξοµολογήσεις βαµµένων», εφ. Εµπρός, ό.π. 
782 Στο ίδιο. 
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εύκολα τη βαφή τους.783 Ο «βαµµένος» επιστολογράφος διατείνεται πως αυτό δεν είναι 

αληθές και προς απόδειξη του ισχυρισµού του παραθέτει το γεγονός πως ο ίδιος ο 

«∆ιαβάτης» έχει πέσει θύµα εξαπάτησης, καθώς «…δεν διέκρινες ότι βάφοµαι, µολονότι 

µε γνωρίζεις και πολλάκις ωµίλησες µαζί µου»!784 Η πεποίθησή του δε πως ο 

χρονογράφος δεν αντιλήφθηκε πως είχε να κάνει µε έναν «βαµµένο» στηρίζεται στο ότι 

στο παρελθόν έγινε συζήτηση µεταξύ τους «περί αυτού του θέµατος». Εάν πράγµατι είχε 

καταλάβει πως ο συζητητής του βαφόταν, «δε θα εδείκνυε[ς] βέβαια τοιαύτην έλλειψιν 

λεπτότητος. Εις το σπίτι του απαγχονισθέντος δεν κάνουν λόγο περί σχοινιού»785, οπότε 

και το ζήτηµα δε θα θίγονταν καθόλου.  

Το πια ενδιαφέροντα βέβαια σηµεία της επιστολής του ήταν αυτά που εξηγούν 

τους λόγους για τους οποίους βάφεται και το κρατά κρυφό, όπως και όσα αναφέρονται 

στην ‘απάτη’ που διαπράττουν όσοι ακολουθούν το παράδειγµά του. Ας του δώσουµε το 

λόγο: «Εγώ βάφοµαι πρωτίστως δια το κεφάλι µου. ∆εν θέλω να βλέπω άσπρες τρίχες 

εις την κεφαλήν και το πρόσωπόν µου. Ιδού γιατί βάφοµαι. ∆εν βάφοµαι βέβαια δια το 

κεφάλι των άλλων».786 ∆ιατείνεται πως δε θα στενοχωριόταν καθόλου αν κάποιος τον 

καταλάβαινε και πως η µυστικότητα που περιβάλλει τη βαφή του δικαιολογείται µε το 

ότι «δεν έχω καµµίαν υποχρέωσιν να το λέγω» στον καθένα. Συµπληρώνει µάλιστα το 

συλλογισµό του µε το εξής επιχείρηµα: «Αλλά δεν θα ήτο γελοίον να πιάνω ένα ένα και 

να του λέγω: Ξέρετε το χρώµα των µαλλιών µου και των µουστακιών µου, δεν είνε 

αληθινόν· βάφοµαι».787  

Ωστόσο, ο «Βαµµένος» δεν αρνείται πως η στάση του εµπεριέχει την έννοια της 

απάτης, όσο µικρή και αθώα κι αν είναι αυτή. Παραδέχεται πως «δια την ευχαρίστησιν 

ενός βαφοµένου είνε αναγκαία και η απάτη των άλλων…».788 Αναρωτιέται κατόπιν αν 

είναι τόσο κακό να αυταπατώνται οι βαµµένοι, πως δήθεν αποφεύγουν το όνειδος των 

γηρατειών, όπως τους κατηγορούν οι αντίπαλοί τους, την ίδια στιγµή που όλοι δέχονται, 

όπως ισχυρίζεται, πως η «πλάνη», η «φαντασία» και η «ελπίδα» αποτελούν τις βάσεις 

της ανθρώπινης ευτυχίας και τα κυριότερα συστατικά του έρωτα, της δόξας, του πλούτου 

και της υστεροφηµίας.789 Η λογική απόληξη της περίτεχνης συλλογιστικής του θα είναι 

πως και οι «βαµµένοι» δεν αποτελούν κάποια θλιβερή εξαίρεση σ’ αυτόν τον γενικό 

                                                 
783 «Οι ζωγραφιστοί», εφ. Εµπρός, 27.12.1904. 
784 «Εξοµολογήσεις βαµµένων», ό.π. 
785 Στο ίδιο. 
786 Στο ίδιο. 
787 Στο ίδιο. 
788 Στο ίδιο. 
789 Στο ίδιο. 
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κανόνα που διέπει τα ανθρώπινα πράγµατα.  Σε όσους δε τον κατηγορούν πως η απάτη 

έγκειται στην αλλοίωση των φυσικών χαρακτηριστικών της φυσιογνωµίας, απαντά µ’ 

ένα ερώτηµα: «Είναι απάτη σας παρακαλώ το ξύρισµα, το κούρεµα και τόσοι άλλοι 

καλλωπισµοί, οίτινες µεταβάλλουν την φυσικήν µας κατάστασιν; Και διατί σας 

παρακαλώ είνε γελοίον να βάφη κανείς την κόµην ή τον µύστακά του, δια να διατηρεί 

τον αρχικόν τύπον της µορφής του και δεν είνε γελοίον ν’ αφήνει µούσι ή 

φαβορίτες;».790 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1909, ο ίδιος ο «∆ιαβάτης», που µέχρι τότε εµφανιζόταν 

ως µάλλον ήπιος επικριτής των ανδρικών βαφών, µοιάζει να κάνει µεταστροφή ως προς 

το ζήτηµα αυτό και να βρίσκεται στην ίδια γραµµή πλεύσης µε τον προ πενταετίας 

επιστολογράφο του, τον «Βαµµένο» και µάλιστα να επεξεργάζεται συστηµατικότερα τις 

λογικές βάσεις της επιχειρηµατολογίας του: «Όσοι κατακρίνουν τους βαφοµένους, 

λέγουν συνήθως ότι οι κάµνοντες χρήσιν βαφής δια τας τρίχας των παραµορφώνουν την 

φύσιν, µασκαρεύονται και τα παρόµοια. Αλλ’ αν εσεβόµεθα απολύτως το έργον της 

φύσεως, έπρεπε να µένωµεν ως θηρία σκεπασµένα από δασύ τρίχωµα. Αφού όµως 

γενικώς επιτρέπωµεν εις εαυτούς να τροποποιώµεν το έργον της φύσεως επί του 

προσώπου µας, η ελευθερία αύτη δύναται να επεκταθή και εις τον χρωµατισµόν των 

τριχών, τας οποίας ο χρόνος λευκαίνει χωρίς τούτο να θεωρηθή ως εξαιρετική προσβολή 

προς την φύσιν και την αλήθειαν».791 

Η ψυχολογική φόρτιση που νιώθουν οι «βαµµένοι» εξαιτίας της απόρριψής τους 

από τους άλλους ή από τις ειρωνικές αντιδράσεις τους, αλλά και το πρόσθετο άγχος που 

τους δηµιουργεί η διαχείριση της πληγωµένης ανδρικής τους αξιοπρέπειάς, καθώς 

εµφανίζονται ως δειλοί, ανόητα µαταιόδοξοι και ψεύτες στα µάτια των άλλων, φαίνεται 

πως τους ωθεί κάποιες φορές σε µια ασύµµετρα κυνική στάση απέναντι τους και σε ένα 

αντισταθµιστικό της καταπίεσης που υφίστανται ‘παραλήρηµα’ επιδεικτικής 

ειλικρίνειας. Μια επεισοδιακή αντιπαράθεση ενός «βαµµένου» µε κάποιον ενάντιο των 

βαφών σε ένα αθηναϊκό καφενείο µας πείθει πως κάπως έτσι είχαν τα πράγµατα:  όταν ο 

πρώτος αισθάνθηκε το χλευαστικό βλέµµα ενός θαµώνα του καφενείου να 

προσηλώνεται πάνω στο βαµµένο µουστάκι του, εξοργίστηκε µε την αδιακρισία του και 

του ζήτησε ευθαρσώς το λόγο.792 Χωρίς περιστροφές, του δήλωσε πως το βάφει και δεν 

το κρατάει µυστικό, γιατί, όπως εξηγεί, «έτσι µου αρέσει…αδιαφορώ δια την εντύπωσαν 

                                                 
790 Στο ίδιο. 
791 «Το δικαίωµα της βαφής», εφ. Εµπρός, 24.6.1909. 
792 «Αρνητική αρετή», εφ. Εµπρός, 20.1.1911. 
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που κάνει εις τους άλλους…».793 Τη συνήθη µοµφή πως η πράξη της βαφής «είνε 

ψεύδος» την αντιπαρέρχεται µε το γνωστό και αγαπητό στους «βαµµένους» σκεπτικό: 

«…αν το βάψιµον των τριχών είνε ψεύδος, είνε ψεύδος και το κόψιµον των µαλλιών και 

των νυχιών, είνε ψεύδος και αυτός ο λαιµοδέτης που φορείτε».794 ∆εν αρκείται µάλιστα 

µόνο σ’ αυτόν τον αποδεικτικό συλλογισµό µε τον οποίο εξισώνονται οι καλλωπιστικές 

πρακτικές των «βαµµένων» µε αυτές των µη «βαµµένων» ανδρών, αλλά φροντίζει να 

ενισχύσει το επιχείρηµά του µε ένα σοφιστικό εύρηµα που του επιτρέπει να µετατρέψει 

τη µειονεκτική του θέση σε πλεονέκτηµά για τον ίδιο: «αλλά πράγµα οµολογούµενον δεν 

είνε ψεύδος· αλλά εγώ όχι µόνον το οµολογώ αλλά και το λέγω πριν να µου το πουν. 

Βάφοµαι διότι έτσι µου αρέσει καλλίτερα η φάτσα µου».795  

Η λεκτική βιαιότητα µε την οποία αντιµετωπίζει το χλευαστή του ο «βαµµένος» 

του καφενείου δεν ήταν βέβαια ο κανόνας. Η εικόνα µιας ‘διακριτικής’ και λίγο ή πολύ 

µυστικοπαθούς κοινότητάς που συχνά διχάζεται ανάµεσα στο φαίνεσθαι ενός έστω και 

ανεπαίσθητα αλλαγµένου εαυτού και στο είναι της αντρικής υπόστασης τους που δεν 

αισθάνεται και τόσο άνετα µε αυτή την ‘απατηλή µεταµόρφωση’, είναι πολύ πιο κοντά 

στην πραγµατικότητα. Πράγµατι, η συστηµατική κρυψίνοια που τους διακατείχε, σε 

συνδυασµό µε την επιβεβληµένη αδυναµία µιας ανοιχτής κοινολόγησης των πρακτικών 

και των επιδιώξεων τους, έρχονταν σε σύγκρουση µε τις αρετές που έπρεπε να διακρίνει 

το ανδρικό φύλο στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό χώρο, όπως την αποφασιστικότητα και 

το θάρρος, την παρρησία, την εντιµότητα και την ευθύτητα. Οι τακτικές που 

ακολουθούσαν για να αποκρύψουν, όσο µπορούσαν, τη ‘µεταµφίεση’ των µαλλιών και 

των µουστακιών τους και να δείξουν µια ‘ψεύτικη’ εικόνα στους άλλους, άρµοζαν 

περισσότερο στις θεωρούµενες ως θηλυκές ποιότητες του χαρακτήρα και τέτοιες ήταν η 

ευπιστία, η αφέλεια, η έλλειψη ορθολογισµού, η ροπή προς τη µαταιοδοξία και η 

φιλαρέσκεια, η χρήση πλάγιων ή αθέµιτων µέσων για την επίτευξη ενός σκοπού.  

Με τις απαντήσεις που δίνουν οι «βαµµένοι» πάνω στην παρατηρούµενη απόκλιση 

τους από τις κανονιστικές νόρµες που ρυθµίζουν τις (‘αντρικές’) ζωές των υπολοίπων, 

φέρνουν στο φως ορισµένες όψεις ενός διαφοροποιηµένου αστικού ανδρισµού που δε θα 

είναι περιθωριακός µε την έννοια που τη συναντήσαµε στους εκκεντρικούς 

‘αριστοκράτες’, ωστόσο θα εξέρχεται σαφώς των ορίων των νοµιµοποιηµένων από την 

παράδοση ανδρισµών και θα εγκολπώνεται τα ηθικά αναπτύγµατα και τις λογικές αρχές 

                                                 
793 Στο ίδιο. 
794 Στο ίδιο. 
795 Στο ίδιο. 
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του µοντέρνου εµπορευµατικού καλλωπισµού και του νεωτεριστικού αστικού 

κοινωνικού ήθους που αποτελούν το υπόβαθρο και το σκηνικό συνάµα των αντρικών 

επιτελέσεων που απολήγουν σ’ αυτόν τον ανδρισµό. 

Εν πρώτοις και οι δύο «βαµµένοι» διακηρύσσουν πως βάφονται γιατί «έτσι τους 

αρέσει» το πρόσωπό τους, η «φάτσα» τους. ∆εν το κάνουν για τους άλλους και εποµένως 

οι «άλλοι» δεν έχουν λόγο να επεµβαίνουν σε θέµατα που αφορούν τη δική τους 

φυσιογνωµία. Μάλιστα, ο µεταγενέστερος «βαµµένος» δηλώνει πως αδιαφορεί για την 

εντύπωση που προκαλεί το βαµµένο µουστάκι του. Αν και σίγουρα οι ίδιοι 

αντιλαµβάνονται το πόσο ασθενές είναι το επιχείρηµά τους, καθώς το κοινωνικό, το 

δηµόσιο πρόσωπό τους ‘ανήκει’ και στους άλλους και υπηρετεί το στόχο της κοινωνικής 

αποδοχής του κατόχου του, διεκδικούν εν τούτοις κάτι που εµφανίζεται ως 

αναπαλλοτρίωτο ατοµικό τους δικαίωµα, να ορίζουν δηλαδή µόνο οι ίδιοι τον τρόπο και 

τα µέσα της διαµόρφωσής του. Με το να αποκλείσουν την υπόλοιπη ανδρική κοινότητα 

από το ρόλο του έµµεσου συνδιαµορφωτή και κριτή της σωµατικής τους παράστασης, 

‘ ιδιωτικοποιούν’ σε τέτοιο βαθµό τις ανάγκες, τις επιθυµίες και τις πρακτικές του 

ενσώµατου εαυτού τους, ώστε να υποσκάπτουν το κύρος του άτυπου θεσµικού ελέγχου 

που ασκεί η κοινότητα πάνω τους. Ακριβώς επειδή η µεγάλη πλειοψηφία της αντρικής 

κοινότητάς εγείρει ενστάσεις για την βαφή τους, εξαναγκάζονται από τις µαζικές 

αρνήσεις που συναντούν, να επινοήσουν είτε τη ριζοσπαστική φόρµουλα της ρήξης µ’ 

αυτήν, είτε την ελάχιστα πειστική εκδοχή της αδιαφορίας για τις αποφάνσεις της, 

προκειµένου να διαχειριστούν τις αντιφάσεις που επισηµάναµε στην αντρική τους 

ταυτότητα.  

Η προσπάθεια τους ωστόσο να αποκαταστήσουν πλήρως την ακεραιότητα του 

ανδρισµού τους θα έχει και µια παράπλευρη συνέπεια· την µάλλον αθέλητη υποτίµηση 

του ανδρισµού των αντιπάλων τους. Η προβολή δηλαδή από τους «βαµµένους» µιας 

ατοµικιστικής θεώρησης της ζωής και µιας αντίστασης στην άνωθεν επιβολή προτύπων, 

υπονοεί έµµεσα πως το δικό τους ανδρικό ‘εγώ’ αντιδιαστέλλεται µε τις ‘παθητικές’ 

επιλογές των µη «βαµµένων» – επιλογές βεβαρυµένες από τις προλήψεις, τους 

δισταγµούς και τις αδικαιολόγητες φοβίες που συντηρούν µια ξεπερασµένη παράδοση. 

Με τη ρήξη τους - που δεν την επιδίωξαν - µ’ αυτή την παράδοση, οι ‘βαµµένοι’ θα 

αποκτήσουν ‘δικαιωµατικά’, έστω και τελείως αναπάντεχα, το στάτους του µοντέρνου 

αντρικού υποκειµένου.  

Η αποποίηση των βαφικών πρακτικών από τους αντιπάλους τους θα θεµελιωθεί 

πρωτίστως στο επιχείρηµα της «παραποίησης της φύσης» από τους «βαµµένους». Για να 
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το ανασκευάσουν αυτό οι τελευταίοι θα στηριχτούν, όπως είδαµε,  σ’ ένα εξαιρετικά 

απλό, και όπως φαίνεται, ανθεκτικό στο χρόνο ιδεολόγηµα: αν ο σεβασµός προς τα 

πρωτεία του φυσικού αναγορεύονταν σε απόλυτη αξία και είχε καθολική εφαρµογή, τότε 

θα έπρεπε να απονοµιµοποιηθεί και να κηρυχθεί υπό διωγµόν κάθε άλλη καλλωπιστική 

δραστηριότητα, όπως το να αφήνει κάποιος µουστάκι, να κουρεύεται ή να φοράει 

γραβάτες, καθώς όλα αυτά «τροποποιούν» το έργο της φύσης. Για να αντιστρέψουν οι 

«βαµµένοι» το αρνητικό κλίµα που επικρατεί για τη βαφή, θωρακίζοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο την αντρική αυτοεικόνα τους από τα κακόβουλα σχόλια των δυσφηµιστών τους, 

επιλέγουν να προσκολλήσουν την αµφιλεγόµενη πρακτική τους στις πιο αποδεκτές 

καλλωπιστικές φόρµες που ακολουθούσε ένας άνδρας της εποχής. Μ’ αυτόν τον τρόπο, 

η όποια ‘προσβολή’ υφίσταται ο κανονιστικός ανδρισµός από τη χρήση του 

καλλωπιστικού τεχνήµατος µοιάζει να σχετικοποιείται.  

Η επαναλαµβανόµενη χρήση του ίδιου επιχειρήµατος µας οδηγεί στο συµπέρασµα 

πως το γόητρο του «φυσικού παραδείγµατος», αυτή η ακράδαντη πίστη του 19ου αιώνα, 

βρίσκεται σε κάµψη και αντίθετα αποκτά ευρύτερα ερείσµατά η δύναµη του 

καλλωπιστικού τεχνήµατος που µεταµορφώνει την όψη των ανθρώπων. Άλλωστε ο 

καλλωπισµός, µε τη µία ή την άλλη µορφή, ενσωµατώνεται στον τρόπο που αυτοί 

κατανοούν τις σωµατικές τους παραστάσεις και επιθυµούν να τις αναµορφώσουν. Μ’ 

αυτόν τον τρόπο όλοι οι ανταγωνιστικοί όροι µε τους οποίους είχε τεθεί από παλιά το 

δίληµµα (φύση ενάντια σε τέχνηµα και ‘αυθεντικό’ ενάντια σε ψεύτικο/απατηλό) χάνουν 

την εγκυρότητα τους και αδυνατούν να διερµηνεύσουν τους πλούσιους και πιο 

σύνθετους καθορισµούς των µοντέρνων κοινωνικών πρακτικών, µέρος των οποίων 

εισάγονται στην ελληνική κοινωνία µε τους «βαµµένους».  

Το πιο σηµαντικό όµως σ’ όλα αυτά είναι πως οι «βαµµένοι», τόσο µε το 

παράδειγµά τους όσο και µε τις δηµόσιες ‘απολογίες’ τους, συντελούν στο να 

εξοικειωθούν τα αισθητήρια της ελληνικής ανδρικής κοινότητας µε έναν καλλυντικό 

καλλωπισµό που δύσκολα - και σίγουρα όχι ανοιχτά – θα µπορούσε να κατηγορηθεί για 

τον ‘ερµαφρόδιτο’ ή τον ‘γυναικωτό’ του χαρακτήρα. Ανάλογη συνέχεια βέβαια δε 

φαίνεται να υπήρξε, τουλάχιστον µέχρι και το µεσοπόλεµο. Το ιδιότυπο αυτό επεισόδιο 

στην ιστορία του ανδρικού καλλωπισµού, που µετεωρίζεται ανάµεσα στις πιο 

προωθηµένες εκδοχές του ανδρικού φαίνεσθαι και τις πιο παραδοσιακές συλλήψεις ενός 

εξιδανικευµένου ανδρισµού, θα παραµείνει µοναδικό µέσα στην πρωτοτυπία και την 

παραδοξότητά του  κοινωνικό φαινόµενο.       
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                                                  Αντί για επίλογο 

   Μόδα, καλλωπισµός και ανδρισµός 

 

 

Από τα µέσα κιόλας του 19ου αιώνα η µόδα και η κατανάλωση πολυτελών ειδών 

θεωρήθηκαν ως µια καθαρά γυναικεία υπόθεση. Τα βλέµµατα καθηλώθηκαν στο θέαµα 

της δήθεν φυσικής ροπής των γυναικών προς την αγορά ενδυµάτων, οικιακού 

εξοπλισµού, αλλά και καλλυντικών και αρωµάτων. Αυτή η ‘παθολογική’ και δυνάµει 

διαλυτική για την κοινωνική συνοχή κλίση δικαιολογούνταν από την ευπιστία, την 

αφέλεια, την επιπολαιότητα, τη φιλαρέσκεια, την επιδεικτική διάθεση και τη 

µαταιοδοξία που υποτίθεται πως ήταν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του φύλου 

τους.796 Η ιδεολογία της ταύτισης των γυναικών µε τη µόδα και τον καλλωπισµό ρίζωσε 

τόσο πολύ στις συνειδήσεις των ανδρών, ώστε να καταστήσει για καιρό σχεδόν αθέατο ή 

ασήµαντο και ανάξιο σοβαρού σχολιασµού το φαινόµενο της άλωσης των δήθεν 

απόρθητων ανδρικών οχυρών στην ενδυµασία και στην καλλωπιστική περιποίηση του 

σώµατος από τη µόδα και τα γοητροφόρα εµπορεύµατα του δυτικού κόσµου. Παρά τα 

σηµάδια που πλήθαιναν πως και οι άντρες επιδείκνυαν τα ίδια χαρακτηρολογικά 

ελαττώµατα και αδυναµίες µε τις γυναίκες στην αγάπη τους για τον καλλωπισµό, σπάνια 

ωστόσο συσχετίζονταν τα δύο φαινόµενα και σχεδόν ποτέ δεν ανάγονταν στον ίδιο κοινό 

παρονοµαστή. Τα ίδια ή παραπλήσια πράγµατα κατονοµάζονταν διαφορετικά και οι 

σηµασίες που αποδίδονταν στις κοσµητικές παρεµβάσεις στα σώµατά τους καθορίζονταν 

πρωτίστως από το φύλο τους, παρά από οποιαδήποτε άλλο προσδιοριστικό γνώρισµα της 

ατοµικότητάς ή της κοινωνικής τους υπόστασης.  

                                                 
796 Ο Γ. Βυζάντιος αποδίδει τη διαφθορά και την ηθική κατάπτωση των γυναικών του καιρού του στο 

«ευαπάτητον και ευόλισθον» του γυναικείου φύλου. Βλέπε, Γεώργιος Βυζάντιος, «Γυναικοκρατία», στο 
Βαβυλωνία, Γυναικοκρατία, Πάπυρος Πρες ΕΠΕ, Αθήνα χ.χ., σ. 114 που γράφτηκε τη δεκαετία του 40. 
Ακόµη βλ. Κ. Σκόκος, «Ηθογραφίαι. Ανά την οδόν Ερµού», Εβδοµάς, 28.2.1887, σ. 1-3, όπου ο 
συγγραφέας ειρωνεύεται το πνεύµα χειραφέτησης των γυναικών που χαρακτηρίζει τον µοντέρνο 
πολιτισµό. Βλέπει δε τη «γυναίκα σήµερον…να διανυκτερεύη εις τους χορούς», ή να «τρέχη επί τα ίχνη 
των εξ Ευρώπης νεωτερισµών, διηµερεύουσα εις τα εµπορικά της οδού Ερµού» και να χαζεύουν από το 
πρωί ως το βράδυ «της βιτρίνας και τις µόστραις όλων των εµπορικών» όταν ο σύζυγος της στον ίδιο 
χρόνο αγωνίζεται για «τον άρτον τον επιούσιον». 
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Ήταν δε τόσο συνυφασµένες οι έννοιες της µόδας και του καλλωπισµού στην 

κοινή συνείδηση µε το γυναικείο φύλο,797 που ενώ µπορεί κανείς να συναντήσει άπειρες 

στήλες στον τύπο για αυτά τα θέµατα, απουσιάζουν σχεδόν ολοκληρωτικά ανάλογοι 

συµβουλευτικοί ή ενηµερωτικοί οδηγοί για τους άνδρες. Είναι χαρακτηριστικό πως µόνο 

προς το τέλος της δεκαετίας του ’80 παρουσιάστηκε µια ιδιαίτερα τολµηρή, αν και 

ηµιτελής, προσπάθεια δηµοσίευσης µιας ανάλογης θεµατολογίας προς χρήση του 

αντρικού κοινού. Έτσι, στη στήλη του Dandy, στο περιοδικό Εβδοµάς, µπορούµε να 

διακρίνουµε εν σπέρµατι µια φιλόδοξη προγραµµατική απόπειρα να διαπαιδαγωγηθούν 

καλλωπιστικά οι άντρες και να µυηθούν σταδιακά στα µικρά µυστικά που αφορούν το 

ντύσιµο και την καθηµερινή τους τουαλέτα.798 Εκεί, ο ειδικός επί των καλλωπιστικών 

ζητηµάτων αρθρογράφος συµβουλεύει τους κυρίους για τις «περισκελίδες τους», τα 

«κοµβία εις το υποκάµισον», το «χρώµα των περικνηµίδων» τους, τους «λαιµοδέτες» 

τους κλπ, ενώ µε την έπαρση του επαΐοντα, αλλά και µε χιούµορ, εκθέτει τόσο τον 

πλούτο των ενδυµατολογικών αξεσουάρ που τον συνοδεύουν, όσο και τις συνέπειες της 

άσωτης ζωής του: «έχω έξ διαφόρους πίλους, επτά βακτηρίας, οκτώ ζεύγη χειροκτίων, 

εννέα λαιµοδέτας, δέκα αλύσεις του ωρολογίου, ουδέν ωρολόγιον και χρέη 

αµέτρητα».799 

Στα άρθρα του Dandy συναντά κανείς µια πρωτότυπη για τα ελληνικά δεδοµένα 

της εποχής ερµηνεία της µόδας και µια ριψοκίνδυνη απόπειρα να εντάξει τον ανδρικό 

καλλωπισµό στην ίδια τάξη φαινοµένων, σηµασιών, λόγων και συνεπειών, όχι όµως και 

                                                 
797 Ένα χαρακτηριστικό στιγµιότυπο, παρµένο από ένα δηµοφιλές κωµειδύλλιο της αθηναϊκής σκηνής 

του 1890, θεωρούµε πως αποτελεί την πιο εύγλωττη µαρτυρία της ισχύος των έµφυλων στερεοτύπων για 
τον καλλωπισµό, καθώς φανερώνει πως ακόµη και οι νέες γυναίκες της ‘καλής κοινωνίας’, το κατεξοχήν 
κοινό της µόδας και της κατανάλωσης «αγαθών πολυτελείας», οι οποίες θα ‘όφειλαν’ να γνωρίζουν το 
βαθµό εµπλοκής των αντρών του ιδίου κοινωνικού στρώµατος στην αγορά και τη χρήση τέτοιων 
εµπορευµάτων, δείχνουν απολύτως αιφνιδιασµένες µε την παρουσία «νέων του συρµού» σ’ ένα 
κατάστηµα ειδών νεωτερισµού· όταν ο ένας εξ αυτών, βλέποντας τες να µπαίνουν στο µαγαζί της κυρίας 
Χαρούλας, απορεί για την εµφάνιση τους σ’ εκείνο το χώρο, η «εγγενής δεσποινίς» Ζούρλια ‘επιστρέφει’ 
την ερώτηση του: «Ηµείς µάλλον πρέπει να σας κάµωµεν αυτήν την ερώτησιν, διότι µη λησµονείται ότι 
ευρίσκεσθαι σε νου». Τα πράγµατα αναλαµβάνει να τα ξεκαθαρίσει η ιδιοκτήτρια, απαντώντας η ίδια στην 
απορηµένη νέα: «Πώς κυρία! Νοµίζετε ότι ηµείς δεν έχοµεν δολώµατα να αγκιστρώνωµεν και τους 
άνδρας; Ρίψατε δω µια µατιά», δείχνοντας της ταυτόχρονα τα ανδρικά είδη «από τα καλλίτερα 
καταστήµατα των Παρισίων», (∆ηµήτριος Κόκκος, «Ο Μπαρµπαλινάρδος ή το τέλος της Μαρούλας», στο 
Θόδωρος Χατζηπανταζής, (επιµ.), Το κωµειδύλλιο, τ. 2, Ερµής, Αθήνα 1981, σ. 153-154, [η πλαγίαση 
οφείλεται στον επιµελητή του έργου).  

798 Στην εναρκτήρια παρουσίασή του αισθάνεται την ανάγκη να αυτοσυστηθεί στο αναγνωστικό κοινό 
του, καθώς πιθανότατα κατανοούσε το παράδοξο ενός άνδρα που συµβουλεύει τους οµόφυλους του για τα 
µόδα: «Ονοµάζοµαι Dandy. Έχω τας καλυτέρας σχέσεις µε την υψηλήν τάξιν, και τας χειροτέρας µε τους 
δανειστές µου. Είµαι κοµψός και ευσταλής, αναλόγως της ιδιοσυγκρασίας του τελευταίου µου 
ράπτου….Αγαπώ το σφαιριστήριον, τα αρώµατα και τας γυναίκας. Εν µία λέξη, είµαι παράδοξος 
άνθρωπος, περιζήτητος νέος και…εύελπις γαµπρός», («Επιθεώρησις του συρµού», Εβδοµάς, 31.1.1887, σ. 
7). 

799 Στο ίδιο. 
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µεγεθών, µε τον γυναικείο. Συγκεκριµένα,800 θεωρεί πως οι «συρµοί» γεννιούνται για να 

διορθώνουν «τα σφάλµατα της φύσεως» και η δήλωση του αυτή δεν απευθύνεται µόνο 

στη «γυνή [που] είναι κοµψόν της φύσεως λάθος», όπως θα ήταν λογικό, αλλά και στους 

άνδρες: «αλλά και οι κύριοι τότε είµεθα σφάλµατα, επίσης, και άκοµψα µάλιστα, ώστε 

είνε ανάγκη και δι’ ηµάς απαραίτητος ο επιδιορθωτής συρµός». Η κοινή ανθρωπολογική 

µοίρα των δύο φύλων θα έπρεπε λοιπόν, σα φυσική συνέπεια της σκέψης του, να 

απολήγει και σε µια ενιαία δοµή κινήτρων, συµπεριφορών και ηθών: «Αλλά και οι 

άνδρες πρέπει να αρέσκωσι»! Η εξύµνηση του δέοντος τον παρασύρει στο να εκφράσει 

την τολµηρή, αλλά απραγµατοποίητη επιθυµία του, όπως φανερώνεται στο παράπονο 

του: «αν µε εµιµούντο οι κύριοι πάντες, τι κοµψός, τι ωραίος, τι εύχαρις κόσµος θα 

επληµµύρει την Ελλάδα! Εν τούτοις συµβαίνει ακριβώς το εναντίον. Ουδείς µιµείται 

ουδ’ εµέ ουδέ τους ευαρίθµους κοµψούς συναδέλφους µου…». 

Η ανατρεπτική για την κατεστηµένη εικόνα του ανδρισµού θεώρηση του Dandy 

δεν περιορίζεται µόνο στην µέχρι εξαλείψεως σµίκρυνση των ορίων που χωρίζουν τον 

κόσµο των ανδρών από αυτόν των γυναικών, αφού, είτε συνειδητά, είτε από αφέλεια, 

τους τοποθετεί εντός του ίδιου σηµασιολογικού πεδίου, αλλά προεκτείνεται σε µια 

εντελώς πρωτότυπη και προφανώς σκανδαλώδη για τις ιδεολογικές σταθερές της εποχής 

αξιολογική αντιστροφή των έµφυλων σχέσεων. Σύµφωνα µε αυτήν, οι γυναίκες, ως 

ευπειθείς ακόλουθοι του ‘συρµού’, παρατάσσονται στον θετικό πόλο της προόδου, του 

δυτικού πολιτισµού και της συνεχούς έγνοιας του να περιποιούνται τον εαυτό τους, ενώ 

οι άνδρες καταλαµβάνουν τον αρνητικό πόλο της οπισθοδρόµησης και της άγνοιας των 

στοιχειωδέστερων στοιχείων του σύγχρονου καλλωπισµού.801  

Όπως είναι εύκολο να υποθέσει κανείς, το εγχείρηµα του Dandy δεν 

µακροηµέρευσε και δεν βρήκε άλλους συνεχιστές. Μέχρι τη δεκαετία του 20 δε 

συναντήσαµε άλλη ‘επίσηµη’ απόπειρα απεύθυνσης των εκπροσώπων της µόδας στο 

αντρικό κοινό, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει πως οι άντρες αδιαφορούσαν παντελώς 

για τα θέµατα του δικού τους καλλωπισµού, όπως θέλει να εµφανίζει το ζήτηµα ο 

Dandy. Το ‘παράπονο’ του αυτό αποτελεί περισσότερο ένα ρητορικό τόπο και ένα 

                                                 
800 «Επιθεώρησις του συρµού», Εβδοµάς, 7.2.1887, σ. 7. 
801 Αναφερόµενος στην κατωτερότητα του ανδρικού φύλου σε σχέση µε το γυναικείο ως προς την 

ικανότητα και τη θέληση να παρακολουθήσουν τις διδαχές του «εκπολιτιστή συρµού», προσθέτει: 
«Αίσχος! Τι θα είπωσι δια ηµάς οι Ευρωπαίοι; Εις όλα είµεθα οπίσω, εις όλα!». (Στο ίδιο, σ. 7). Σε κάποιο 
άλλο σηµείο επιχειρεί ευθεία σύγκριση ανάµεσα στα δύο φύλα, η οποία αποβαίνει βέβαια σε συντριπτική 
υπεροχή των γυναικών, καθώς δηλώνει πως οι άντρες δεν ξέρουν να ντύνονται, ενώ, σε αντίθεση οι 
γυναίκες παρακολουθούν το συρµό…µέχρι τάφου», («Επιθεώρησις του συρµού», Εβδοµάς, 31.1.1887, σ. 
7).  
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τέχνασµα που χρησιµοποιεί ο εν λόγω αρθρογράφος για να διεγείρει την αντρική 

φιλοτιµία, παρά έχει κάποιο πραγµατικό αντίκρισµα, όπως άλλωστε το αποκαλύπτει 

άθελα του και ο ίδιος µε την αντιφατική δήλωση του, πως κανένας δε µιµείται τους 

«ευαρίθµους κοµψούς συναδέλφους» του!802  

Τα αίτια της αποτυχίας του Dandy, νοµίζουµε πως δεν µπορούν να αναζητηθούν 

στην έλλειψη ενδιαφέροντος του κοινού. Η αντρική µόδα µπορεί να µη γνώρισε τόσο 

θεαµατικές µεταβολές, να µην είχε τους γοργούς χρόνους παλαίωσης, όπως συνέβη µε τη 

γυναικεία, ούτε να τροφοδότησε, όπως στην περίπτωση τους, ένα πλήθος εντύπων, 

συζητήσεων και διαµαχών, αλλά αυτό δε σηµαίνει πως ήταν απούσα από τη ζωή τους. Οι 

άντρες δεν έπαψαν να (παρ)ακολουθούν τις µόδες στην ενδυµασία τους και να 

καλλωπίζουν µε ποικίλους τρόπους την εµφάνιση τους, έστω και σε πιο χαµηλές 

συχνότητες από τις γυναίκες, ακόµη και όταν το ντύσιµο τους τυποποιήθηκε σε µεγάλο 

βαθµό και έγινε αυστηρότερο.  

Η αποτυχία του Dandy να εισαγάγει ένα µοντέρνο αντρικό πρότυπο 

προσανατολισµένο στη µόδα, στον καλλωπισµό, στην αργόσχολη και επιδεικτική 

κατανάλωση εµπορευµάτων-φετίχ και θεαµάτων, νοµίζουµε πως οφείλεται στην ίδια την 

αµφιλεγόµενη και άκρως προκλητική για τον βαθύτερο πυρήνα της αντρικής ταυτότητας 

φύση του εγχειρήµατός του και ταυτόχρονα στην τόσο ανοιχτή διακήρυξη του 

αµοραλισµού και της ναρκισσιστικής στάσης ζωής που απέπνεε η ‘φιλοσοφία’ του. ∆ε 

θα µπορούσε εύκολα να του συγχωρεθεί πως έβλεπε τον κόσµο µε τα µάτια των 

γυναικών, ακύρωνε ό,τι µέχρι τότε θεωρούνταν αξιοσέβαστο και πολύτιµη πηγή 

προνοµίων για το αντρικό φύλο και διέλυε απερίσκεπτα το µυστικό της κυριαρχίας του, 

δηλαδή τις ιδεολογικές αυταπάτες για µια θεµελιωµένη στη φύση διαφοροποίηση των 

δύο φύλων.  

Το παρεκκλίνον ‘ανδρογυνικό’ πρότυπο, εν τέλει, που επιχείρησε να καθιερώσει ο 

Dandy, έφερνε στο φως τις αξεπέραστες αντινοµίες της θεσµισµένης ηγεµονικής 

αντρικής ταυτότητας µέσα στις διαφοροποιηµένες συνθήκες του τέλους του 19ου αιώνα 

και τα όρια του εκµοντερνισµού του αντρισµού που επέτρεπε η εποχή. Σηµατοδότησε δε 

την ήττα και την περιθωριοποίηση του δανδισµού,803 στο επίπεδο του Λόγου ως µιας 

                                                 
802 Η πλαγίαση είναι δική µας. 
803 Όλα δείχνουν πως η λέξη ‘δανδής’ παρέµεινε εν χρήσει στη χώρα µας, χωρίς να παραπέµπει στον 

πραγµατικό ή υποθετικό οµοφυλόφιλο ερωτισµό τους, όπως συνέβαινε στη ∆ύση. Ο όρος, µάλλον 
σηµασιολογικά συγγενής µε την έννοια «λιµοκοντόρος», έχει την έννοια του υπερβολικά κοµψού άντρα, 
χωρίς απαραίτητα να φτάνει σε σηµεία υπερβολής και εκζήτησης, ενώ και οι σεξουαλικές του προτιµήσεις 
είναι, πέραν πάσης αµφισβήτησης, ετεροσεξουαλικές. ∆ες για παράδειγµα τα ‘παράπονα’ της συνεχώς 



 282 

εναλλακτικής εκδοχής σύλληψης προτύπων ζωής, σωµατικής διαχείρισης και 

κατανάλωσης του χρόνου για τους αστούς άντρες, καθώς φαίνεται να προσέκρουσε στον 

αδιαπραγµάτευτο πυρήνα της ιδεολογίας της έµφυλης διαφοράς. 

H ενδεδειγµένη λύση στην αντινοµία που επισηµάναµε και στη σύγκρουση 

ανάµεσα στο αντρικό ιδεώδες και στη µόδα φαινόταν πως ήταν η άρση κάθε 

προσπάθειας σύστασης ενός αντρικού λόγου για τη µόδα και την αντρική οµορφιά και η 

συνέχιση της σιωπής γύρω από τον καλλωπισµό του φύλου τους. Οι ‘κοµψοί 

συνάδελφοι’ του Dandy,804 οι «ντιστιγκέδες», οι «νεόπλουτοι αριστοκράτες»,805 οι 

νεαροί βλαστοί των αστών και των µικροαστών, αλλά και οι µεγαλύτεροι σε ηλικία 

«κύριοι» που µπορούσαν να απολαύσουν τα αγαθά του σύγχρονου πολιτισµού, θα 

συνέχιζαν να διεξάγουν τις επιδεικτικές και αισθησιακές καλλωπιστικές τους πρακτικές, 

αλλά θα έπαυαν να µιλούν δηµόσια για αυτές. Αυτή η ιδιότυπη λογοκρισία προστάτευε 

τους άντρες από την ενοχλητική κατάσταση να εξετάζουν τις προϋποθέσεις και τις 

συνέπειες της εµπλοκής τους στις καθηµερινές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα 

µέσα στην αστική κοινωνία και είναι εξαρτηµένες από την αγορά και την κατανάλωση 

εµπορευµάτων. Γίνεται δε κάθε προσπάθεια να πολιτογραφηθούν αυτές οι 

δραστηριότητες οριστικά και αµετάκλητα στο βασίλειο των γυναικών και να 

επικυρωθούν τελεσίδικα ως ένα προσίδιο στη γυναικεία φύση φαινόµενο, µέσω του 

οποίου οι γυναίκες εισάγονται στη νεωτερικότητα. Οι ίδιοι µπορούν, θεωρητικά 

απρόσβλητοι πια από την ιοβόλα ακτινοβολία της, να τη λοιδορούν, να τη χλευάζουν, να 

την αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό, µε συγκαταβατική ειρωνεία ή µε περιφρονητική 

αδιαφορία- αν και πρακτικά δε µένουν καθόλου ανεπηρέαστοι από αυτήν, όπως φαίνεται 

από τις σωµατικές τους παραστάσεις, ακόµη και για άνδρες που ανήκουν σε κατώτερα 

κοινωνικά στρώµατα.806 Με τον τρόπο αυτό απεγκλωβίζονται από την ιδιαίτερα 

                                                                                                                                                 

περενοχλούµενης από τους «νταντήδες» χήρας, (Κωνσταντίνος Σκόκος, «Η χήρα. Κωµικός µονόλογος», 
Ηµερολόγιον Εθνικόν. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν, και γελοιογραφικόν του έτους 1897, σ. 254). 

804 Επίτοµον Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, κατά το στερεότυπον του Γερµανού Ι. Α. Ε. Σµιδιτίου, Εν 
Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Εµ. Αντωνιάδου, Αθήνα 1851.  

805 Γεώργιος Σουρής, «Οι νεόπλουτοι αριστοκράτες», Άπαντα Σουρή, Έλλης Αλεξίου, (επιµ.), τ. 6, ό.π., 
σ. 193-202. Όπως δηλώνεται στο εισαγωγικό σηµείωµα εκεί ο Σουρής σατιρίζει τη σύµφυση της αστικής 
κοινωνίας της εποχής του µε τον κόσµο του παλατιού. 

806 Όπως του µικρού Νότη, του βοηθού του Σιγαλού, µε την «κόµη του…µεµυρωµένη ελαιόδευτο» και 
µε τις προσαρµοσµένες στο µέτωπο «αφέλειες» του, (Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νικόλαος Σιγαλός, ό.π., σ. 
101) ή κάποιων άλλων ‘εργατικών’ νέων, όπως ενός «σκαπανέα µε τα µαλλιά του σεΰµούρ» ή ενός 
παιδιού «µε τα δύο δάχτυλα θλίψη στο κεφάλι πίσω, να παίρνη αέρα η αφέλεια», οι οποίοι διασκεδάζουν 
σε ένα ‘ταπεινό’ λαϊκό οινοµαγειρείο της Αθήνας, (Κωνσταντίνος Χρηστοµάνος, Η κερένια κούκλα, ό.π., 
σ. 57). Ακόµη και στα 1866-7, ο Ταβουλάρης περιγράφει «τες αφέλειες και τα παράλυτα τσουλούφια» των 
«κουτσαβάκηδων». (∆ιονύσιος Ταβουλάρης, Αποµνηµονεύµατα, ό.π., σ. 98). 
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αµήχανη θέση που βρέθηκαν, να πρέπει να δικαιολογήσουν µε ‘αρσενικούς’ όρους 

‘θηλυκές’ πρακτικές.  

Σε µια περίοδο όµως που οξύνονται οι Λόγοι για την αναγκαιότητα της 

εντατικοποίησης των έµφυλων διαχωρισµών - τόσο εξαιτίας της εµφάνισης στο 

προσκήνιο της Νέας Γυναίκας και όλων των συζητήσεων και αναστατώσεων που 

προκαλεί το «γυναικείο ζήτηµα» στην ελληνική κοινωνία,807 όσο και εξαιτίας της 

σύγχυσης που επιφέρει η παρουσία διακριτών από τον ‘παραδοσιακό’ τύπων ανδρισµού, 

πιο ‘ήπιων’ και περισσότερο δεκτικών στις θεωρούµενες ως θηλυπρεπείς εξεζητηµένες 

καλλωπιστικές ‘υπερβολές’- ενώ, παράλληλα, αυξάνεται συνολικά η παρουσία των 

καλλυντικών µέσων στην καθηµερινή ζωή ανδρών και γυναικών, δηλαδή προς το τέλος 

του 19ου αιώνα, και ακόµη περισσότερο στις αρχές του εικοστού, γίνεται πολύ 

δυσκολότερο για τους άνδρες να εξαφανίσουν τα ίχνη τους από το πεδίο του 

καλλωπισµού και τις µόδας. Σχολαστική εκζήτηση στην εµφάνιση, καθηµερινές τελετές 

καθαριότητας και άλλων σωµατικών περιποιήσεων, καταφυγή στον 

εµπορευµατοποιηµένο καλλωπισµό µε τη χρήση βαφών τριχών, ποµάδων, αρωµατικών 

ελαίων για τα µαλλιά και πληθώρας άλλων κοµψών ενδυµατολογικών εξαρτηµάτων 

(γάντια, µπαστούνια κλπ), όπως και η δηµιουργία, έστω και σε περιορισµένους κύκλους, 

ευδιάκριτων στυλ ζωής µε ειδοποιά σωµατοποιηµένα χαρακτηριστικά (µε βάση το 

µουστάκι ή το ξυρισµένο πρόσωπο), αποτέλεσαν καθηµερινές κοινοτοπίες ενός κύκλου 

ανδρών και ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αποκρυφτεί η πασίδηλη παρουσία τους. Έτσι, 

όµως η µόδα και ο καλλωπισµός που έβγαιναν επίσηµα από την πόρτα, επανέρχονταν 

λάθρα από το παράθυρο. Η τακτική να σιωπάς για αυτά τα ζητήµατα για να εξαφανίζεις 

την ύπαρξη τους γίνονταν φανερά πια αντιπαραγωγική, καθώς δεν µπορούσε να 

αντιπαλέψει την τόσο ανυπόφορη επαναφορά της υποψίας για εκθήλυνση, ούτε και 

µπορούσε να κλείνει τα µάτια της µπροστά στην υπέρβαση του µετρηµένου και 

ορθολογικού ανδρικού ιδεώδους. Φάνταζε ακόµη θεµελιωδώς υποκριτική, αλλά και 

διακίνδυνευε να θεωρηθεί οπισθοδροµική, γιατί αδυνατούσε ή δεν ήθελε να κατανοήσει 

τις εξελίξεις. 

Αυτή η διάσταση ανάµεσα στο φιµωµένο Λόγο και την πλούσια σε καλλωπιστικές 

µορφές πραγµατικότητα επιζητούσε νέες οριοθετήσεις, αφού οι παλιές γραµµές άµυνας 

κατέρρεαν: µια έστω και δειλή παραδοχή της δηµοφιλίας της απήχησης που είχε η µόδα 

                                                 
807 Αγγέλικα Ψαρρά, «Μητέρα ή πολίτις; Ελληνικές εκδοχές της γυναικείας χειραφέτησης (1870-

1920)», Το φύλο των δικαιωµάτων, ό.π., σ. 90-107. 
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στους κόλπους της αντρικής κοινότητας γινόταν αναγκαία. Ωστόσο, η επινόηση ενός 

σχεδιασµού για να κατοχυρώσουν ένα καθεστώς αντρικής µόδας και καλλωπισµού, 

αναπτυγµένου σε ένα ολωσδιόλου ανδρικό έδαφος και αναγνωρισµένου µε εντελώς 

διακριτούς όρους, αν και διέσωζε θεωρητικά τις πιο ζωτικές για την αντρική κυριαρχία 

έµφυλες διευθετήσεις, δε φαινόταν ούτε αυτή απαλλαγµένη από αντιφάσεις. Η ανδρική 

µόδα υπερτονίζει τους συµβολικούς ‘τόπους’ που συνυφαίνονταν µε την πιο 

παραδειγµατική αντρική οµορφιά, όπως γινόταν µε το µουστάκι, υποβοηθά και 

ταυτόχρονα νοµιµοποιεί την εκλέπτυνση και τον εµπλουτισµό των πρακτικών 

εξωραϊσµού του σώµατος τους, αλλά δεν µπορεί πάντοτε επιτυχηµένα να απορροφά τους 

κραδασµούς από τους συνειρµούς που γεννούσε η ολοφάνερη πια καταφυγή στο 

τέχνασµα.  

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η χρήση εκ µέρους των ανδρών καλλωπιστικών και 

καλλυντικών µέσων, έστω και χωρίς τις υπερβολές του Dandy, αποδεικνύεται από 

διάσπαρτες µαρτυρίες. Οι πρώτες σχετικές αναφορές προέρχονται από ένα 

χρονογράφηµα του Μητσάκη που εκθέτει τα ήθη, τις νοοτροπίες και τις ψυχαγωγικές 

πρακτικές των κοινωνικών τάξεων της πρωτεύουσας και δηµοσιεύτηκε στην «Εστία» το 

1887. «Αι δεσποινίδες µονωδούσι ή διωδούσι κάθονται προ του κλειδοκυµβάλου ή 

χαριεντίζονται µετά των µεµυρωµένων νεανίσκων».808 Βλέπουµε λοιπόν, πως η 

µαρτυρία του ταυτίζεται µε του Ξενόπουλου στο «Νικόλαο Σιγαλό» του· οι άνδρες 

παρουσιάζονται φανερά αρωµατισµένοι, ενώ για τις γυναίκες δε γίνονται παρόµοιες 

νύξεις. Στη διεισδυτική ανατοµία της αστικής κοινωνίας του καιρού του, εµφανίζεται για 

πρώτη φορά µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ‘λεπτοµέρεια’ που φαίνεται να ανατρέπει 

πολλές βεβαιότητες και ριζωµένα στερεότυπα για την εικόνα του αντρικού καλλωπισµού 

που έχουµε στο µυαλό µας. Πιο συγκεκριµένα, µιλώντας για τους χορούς και τις 

εσπερίδες που διοργανώνονται στην Αθήνα, παρουσιάζει τις µεν δεσποινίδες να 

παρευρίσκονται σ’ αυτούς «προς άγραν γαµπρών», όπως ήταν το κλασικό µοτίβο σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις, αλλά το βλέµµα του στρέφεται και προς το άλλο φύλο, το οποίο 

φαίνεται να εξοµοιώνεται ως προς τις καλλωπιστικές του αναζητήσεις και τις κοινωνικές 

του φιλοδοξίες µε αυτές των γυναικών: «οι νέοι της οικογένειας…στολίζονται επί 

πιστώσει».809   

                                                 
808 Μιχαήλ Μητσάκης, «Η ζωή εις την πρωτεύουσαν. Το θέρος», Το έργον του, Εστία, σ. 67. 
809 Στο ίδιο, σ. 71. 
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Είναι ενδιαφέρον να δούµε πως ο Μητσάκης χρησιµοποιεί το ίδιο λεξιλόγιο 

(«στολίζονται») για να περιγράψει τις πρακτικές περιποίησης του εαυτού και για τα δύο 

φύλα, παρά το βεβαρηµένο του όρου από την προηγούµενη αποκλειστική του σύζευξη 

µε το γυναικείο σύµπαν δραστηριοτήτων και σηµασιών. Για τον αποστασιοποιηµένο 

παρατηρητή-συγγραφέα φαίνεται πως οι δύο κοινωνικές οµάδες που περιγράφει, οι 

«νεαροί» και «οι δεσποινίδες», περισσότερο συνενώνονται ταξικά, παρά διαχωρίζονται 

έµφυλα· είναι κοινή η αγάπη τους για την καλλωπιστική ενασχόληση µε το σώµα τους, 

και παρόµοιος ο τρόπος που αντιλαµβάνονται τις καταστάσεις γύρω τους, όσο και η 

επένδυση που κάνουν οι οικογένειες τους για τη µοίρα των νεαρών βλαστών τους και 

των ανύπαντρων θυγατέρων τους. Τα κοινά διαφυλικά χαρακτηριστικά αυτού του 

κοινωνικού στρώµατος, της νεολαίας, ενισχύονται από το γεγονός πως οι οικογένειες της 

ανώτερης τάξης υποβάλλονται σε σοβαρές οικονοµικές θυσίες για την επιτυχή 

πραγµάτωση µιας αψεγάδιαστης σωµατικής παράστασης των νεαρών βλαστών τους, 

ανδρών και γυναικών, προκειµένου αυτοί και αυτές να αποκτήσουν ένα σοβαρό 

πλεονέκτηµα στις στρατηγικές του γάµου που εξυφαίνονται από όλους και όλες 

αδιακρίτως, όπως ήδη δείξαµε. Η επιδεικτική περιβολή τους και οι καλά µελετηµένες 

τακτικές έκθεσης των σωµάτων και των «προσωπικοτήτων» τους είναι η αναγκαία 

συνθήκη για την επίτευξη του ποθητού αποτελέσµατος και το απαραίτητο τίµηµα που 

πρέπει να πληρωθεί για να αναπαραχθεί αδιατάρακτα η κοινωνική λειτουργία αυτής της 

κοινωνικής τάξης και η αντίστοιχη νοοτροπία που τη συνοδεύει. 

Μπορούµε εδώ να διαπιστώσουµε πως µια νοητή, µάλλον τεθλασµένη γραµµή 

συνενώνει τους «επί πιστώσει» στολισµένους νέους του Μητσάκη του 1887, µε τη 

«µεµυρωµένη στρατιά των φοιτητών» του Ξενόπουλου στα 1890 και µε την ιδιότυπη 

φιγούρα του Λέανδρου και των οµοιότροπα µε αυτόν καλλωπισµένων του 1912, πάλι 

στον Ξενόπουλο. Η «χρυσή νεολαία» των ανώτερων τάξεων έδειχνε να διαθέτει αρκετή 

ελευθερία κινήσεων στον κοσµητικό της εξοπλισµό και να γίνεται η πιο πιστή και 

αφοσιωµένη ακόλουθος της µόδας, ακολουθώντας τους νεωτερισµούς της εποχής. Με 

επαρκή ταξική και έµφυλη αυτοπεποίθηση, αρέσκεται να επιδεικνύει την οµορφιά και 

την κοµψότητα των νεανικών σωµάτων της, να απολαµβάνει το παιχνίδι των 

εµφανίσεων, αλλά και των ηδονών που προσφέρουν οι νέοι χώροι διασκέδασης και 

αστικής κοινωνικότητας, όπως πολύ χαρακτηριστικά µας τα αναπαριστά ο 
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Ξενόπουλος.810 Η αγάπη δε αυτή για την έκθεση των σωµάτων στα βλέµµατα των άλλων 

βαίνει παράλληλα µε την ψυχολογική ανάγκη της «παθητικής οφθαλµολαγνείας» που 

χαρακτηρίζει τους κοινωνικούς δράστες και ορίζεται ως η προσπάθεια που κάνουν οι 

πάντες να αποκρύψουν τα συναισθήµατά τους µπροστά στο ενδεχόµενο αποκάλυψης του 

χαρακτήρα τους, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν σε µια «επίµονη παρατήρηση» και 

«ερµηνεία των παραστάσεων του δηµόσιου βίου».811  

Αν, όµως, για όλο σχεδόν τον 19ο αιώνα επικρατούσε γενικά ένα καθεστώς 

επιδοκιµασίας ή τουλάχιστον ανοχής στις περισσότερες περιπτώσεις για τα φαινόµενα 

της επιτήδευσης στην ενδυµασία και των λεπτολόγων καλλωπιστικών παρεµβάσεων των 

νεαρών αστών στο σώµα τους, το σκηνικό αυτό φαίνεται να αλλάζει προς το τέλος του 

αιώνα: τα εξηµµένα και λιγότερο ανεκτικά απέναντι στις έµφυλες ‘παρεκκλίσεις’ 

ανδρικά αισθητήρια, διαβλέπουν σ’ αυτές τις ‘υπερβολές’ τον κίνδυνο της δηµιουργίας 

µεταιχµιακών τύπων ανδρικής οµορφιάς που φανερά προβληµατοποιούν τον κανόνα, 

όπως συνέβαινε µε την περίπτωση του Λέανδρου. Η ρέπουσα προς τη θηλυπρέπεια 

επιµεληµένη κοµψότητα του θεατρικού αυτού ήρωα γίνεται αντικείµενο ειρωνείας και 

χλεύης και ο ίδιος σκιαγραφείται σαν µια γελοία φιγούρα φαινοµενικά αυστηρού στα 

ήθη αδελφού που, ωστόσο, επιχειρεί να πουλήσει προστασία στην αδελφή του για να 

κερδίσει χρήµατα, σχετίζεται µε ύποπτες επαγγελµατικές δοσοληψίες και, το χειρότερο, 

έχει ξυρίσει το µουστάκι του! Η επιθεωρησιακή σάτιρα που του γίνεται πάντως, 

θεωρούµε πως δύσκολα µπορεί να ξορκίσει το γεγονός πως ο καταφανώς ‘υβριδικός’ 

ανδρισµός του, µε το σχεδόν εξ αντανακλάσεως συνταίριασµα του µε την πλήρη 

απουσία ηθικών αρχών, είναι προϊόντα µιας εποχής σύγχυσης και εξάρθρωσης των 

βεβαιοτήτων για τον σκληρό πυρήνα της αντρικής ταυτότητας. 

Σαν σύνοψη µιας έστω και ατελούς και µε πολλές πραγµατολογικές ελλείψεις 

εικόνας για τον ανδρικό καλλωπισµό, θα λέγαµε πως οι άνδρες της εποχής µπορούσαν 

µέσα στα πλαίσια κάποιων ηθικών και έµφυλων δεσµεύσεων να εκτεθούν στην 

τελετουργία της καθηµερινής τουαλέτας τους, να υποβληθούν µε ευχαρίστηση στην 

εξέταση της εικόνας τους και στη διόρθωση των ψεγαδιών τους µέσω του καθρέφτη,812 

                                                 
810 Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νικόλαος Σιγαλός, ό.π., σ. 199-215, όπου και µεταφερόµαστε σε ένα 

αισθησιακό καφέ σαντάν της εποχής.  
811 Γεωργία Γκότση, Η ζωή εν τη πρωτευούση. Θέµατα αστικής πεζογραφίας από το τέλος του 19ου 

αιώνα, Νεφέλη, Αθήνα 2004, σ. 291. 
812 Η Πηνελόπη ∆έλτα αναφέρει στην αυτοβιογραφία της την άνεση µε την οποία η πατέρας της 

επιδιορθώνεται στον καθρέφτη, ενώ η µητέρα της ήταν αναγκασµένη να ρίχνει κλεφτές µατιές και να 
κοιτάζεται εκεί όταν δεν την έβλεπαν οι άλλοι, (αναφέρεται στο: ∆ήµητρα Τζανάκη, ∆ούλα και Κυρά, 
Όψεις εθνικισµού: ρόλοι και συµπεριφορές στην Ελλάδα των ροµαντικών χρόνων (1836-1897), ό.π., σ. 300-
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να αγοράζουν γραβάτες, µπαστούνια, γάντια κ.ά, να επιµελούνται σχολαστικά το 

µουστάκι, τα γένια και τα µαλλιά τους, όπως και να ρίχνουν την προσοχή τους στο 

κούµπωµα του σακακιού, στο σωστό σήκωµα του περιλαίµιου τους και σε ένα πλήθος 

άλλων σχεδόν αδιόρατων ενδυµατολογικών λεπτοµερειών, που όµως µπορούσαν να 

αναγνωριστούν από ένα εξασκηµένο στη σηµειολογία της µόδας µάτι.813  

Μιας µόδας που οι φορείς της και τα µέσα που χρησιµοποιεί για να περάσει τα 

µηνύµατα της µας διαφεύγουν σε µεγάλο βαθµό, καθώς µε µόνο µία βραχυχρόνια 

απόπειρα σχεδόν σ’ όλο αυτό το διάστηµα, ποτέ δεν εκτέθηκε ανοιχτά και επίσηµα ως 

µια συστηµατική καθοδηγητική αρχή του γούστου του ανδρικού κοινού, ούτε και 

αρθρώθηκε ποτέ σε ένα συνεκτικό πεδίο δηµόσιων λόγων και πρακτικών που 

επικεντρώνονται στον ανδρικό καλλωπισµό. Μόνο προς το τέλος της περιόδου αυτής, τη 

δεκαετία του 10, οι άνδρες θα ξαναµιλήσουν δηµόσια για τη ‘δική’ τους µόδα, αλλά 

τώρα ο τόνος θα είναι ριζικά µεταµορφωµένος και οι προοπτικές της σχέσης του φύλου 

τους µαζί της µοιάζουν ζοφερές: ο πάλαι ποτέ «εκπολιτιστής συρµός» του Dandy θα 

µετατραπεί στους λόγους της εποχής στην «παράφρονα θεάν των τελευταίων αιώνων, 

την Μόδαν»,814 η οποία ταλαιπωρεί και βασανίζει, όχι πια αποκλειστικά το εύπιστο και 

αφελές, όπως πίστευαν, γυναικείο κοινό, αλλά τους ίδιους τους αφ’ υψηλού κατήγορους 

των ‘αλλοπρόσαλλων’ καταναλωτικών συµπεριφορών εκείνου.  

Στους άνδρες φαίνεται να αποµένει τώρα µονάχα η αµφίβολη τιµή µιας 

αφοπλιστικής εκ µέρους τους οµολογίας, πως έπεσαν και αυτοί µε τη σειρά τους θύµατα 

των αλόγιστων καπρίτσιων της αχαλίνωτης δυναµικής του ‘συρµού’.815 Έτσι, από την 

αψεγάδιαστη εικόνα της ανέµελης ‘αθωότητας’ των καλλωπισµένων ανδρών που µας 

κληροδοτεί η δεκαετία του 80 και από τις περίτεχνες και εν πολλοίς παιγνιώδεις 

δραστηριότητες τις σχετικές µε τις υποθέσεις της διακριτικής σήµανσης και της 

                                                                                                                                                 

301). Η λογοτεχνία, και πάλι µε τον Ξενόπουλο σε θεατρικό έργο του 1910, διασώζει την εικόνα κάποιου 
που «έκανε την τουαλέτα του για να βγει έξω» και τον ίδιο να βρίσκεται µπροστά στον καθρέφτη της 
ντουλάπας και την υπηρέτρια δίπλα του µε τη βούρτσα στο χέρι, (Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Πειρασµός», 
στο Θέατρο. Πολυγαµία. Ο Πειρασµός. Το Ζευγάρωµα, τ. 3, Αδελφοί Βλάσση, Αθήνα 1991, σ. 178-179). 
Και στην πρωτόλεια αστική ηθογραφία του, στην οποία αναφερθήκαµε αρκετές φορές, υπάρχουν σχετικές 
περιγραφές υπερβολικής ανδρικής έκθεσης στον καθρέφτη, (Γρηγόριος Ξενόπουλος, Νικόλαος Σιγαλός, 
ό.π., σ. 181). 

813 Για την ενδυµασία των δύο φίλων και για τα είδη που πουλούσε στο κατάστηµα του ο κουρέας 
Σιγαλός (στο ίδιο, σ. 113-114 και σ. 256). 

814 Κώστας Χλωρός, «Ευχαριστήρια προς την µόδαν», εφ. Σκριπ, 3.9.1915. 
815 Ο αρθρογράφος, απαριθµώντας «τα κακουργήµατά της εναντίον των ανδρών αποκλειστικώς εντός 

ελαχίστου αριθµού ετών», αναφέρεται στις απρόσµενες και δαπανηρές αλλαγές του χρώµατος του 
σακακιού από καφέ σε γκρι, για τις αυξοµειώσεις του µήκους του σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα και για 
άλλες µικρές ανατροπές του κυρίαρχου ενδυµατολογικού γούστου που βύθιζαν στη θλίψη το φύλο τους, 
καθώς αυτό αγκοµαχούσε να συµµορφωθεί στις τελευταίες κάθε φορά «ιδιοτροπίες» της, (στο ίδιο). 
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εξοµοίωσης µε τους κύκλους των στυλιστικά προηγµένων εστέτ που σκηνοθετούσε τότε 

η µόδα, θα περάσουµε στην έστω και δειλή προβολή κατά τον εικοστό αιώνα µιας 

µορφής ένοχης αντρικής συνείδησης εξαιτίας της µάλλον ταπεινωτικής µεταµόρφωσης 

του ισχυρού φύλου σε µια αδιαφοροποίητη µάζα πειθήνιων και οµοιόµορφα 

ενδεδυµένων καταναλωτών, ακόλουθων της µόδας. Η πάλαι ποτέ υπερήφανη εκδίπλωση 

της αντρικής ατοµικότητας θα αντικατασταθεί λοιπόν από την αναµφίβολα αγχογόνα 

συναίσθηση της σηµασίας του γεγονότος πως ο «συρµός», όχι µόνο αίρεται πάνω από τις 

υπαρκτές κοινωνικές αντιθέσεις και τον οξυµµένο πολιτικό διχασµό στα ταραγµένα 

χρόνια της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, αλλά και δείχνει να έχει τη δύναµη να 

ενοποιήσει τα ανταγωνιζόµενα πολιτικά ‘στρατόπεδα’ των βενιζελικών και των 

αντιβενιζελικών σε ένα κοινώς αποδεκτό ενδυµατολογικό πρότυπο.816 Το δίχως άλλο 

εξάλλου, η µόδα σ’ αυτή τη συγχρονία θα αποτελέσει την ιδεωδέστερη µεταφορά για να 

εκφραστεί η αµήχανη όσο και αντινοµική πρόσληψη των εµβρυακών µορφών εµφάνισης 

µιας ‘µαζικής κοινωνίας’ και των ταξικών και έµφυλων συνεκδοχών των πρώιµων 

εκδηλώσεων της από τους εκπροσώπους του ‘παραδοσιακού’ αστικού κόσµου.817  

  ∆ύο τελευταίες παρατηρήσεις. Μιλώντας για τον αντρικό καλλωπισµό, δε θα 

πρέπει να µας διαφεύγει πως η ανάλυσή µας αναγκαστικά ακολούθησε τους 

περιορισµούς που θέτει το υλικό µας. Έτσι, όταν µιλάµε για την ανδρική µόδα και τους 

τρόπους καλλωπισµού της εποχής, οφείλουµε να έχουµε στο µυαλό µας πως δεν ήταν 

δυνατό να παρακολουθήσουµε τις κατά τόπους παραλλαγές τους. Όσα παραθέσαµε, 

αφορούν την πρωτεύουσα· η ζώνη εξάπλωσης του παραδείγµατός της µέσα ή έξω από το 

ελληνικό βασίλειο µας είναι άγνωστη, όπως και ο τρόπος και ο βαθµός αφοµοίωσης των 

καλλωπιστικών πρακτικών της.818   

                                                 
816 «Όλοι οι νέοι άνδρες φορούν το ίδιο κοµµένον σακάκι…Βενιζελικοί και Αντιβενιζελικοί φορούν το 

ίδιο ένδυµα…Η µόδα τους το επιβάλλει», (∆.Χ., «Ο γιακάς του Ροβεσπιέρου», εφ. Σκριπ, 21.3.1912). 
817 Στους προαναφερόµενους λόγους µπορεί κανείς να διακρίνει µια νότα ευµένειας απέναντι στις 

‘εξισωτικές’ προοπτικές της µόδας, κάθε φορά που γεφυρώνει εικονικά τις «γιγαντιαίες κοινωνικές 
αντιθέσεις». Αυτή η τάση συνυπάρχει µε ένα µάλλον υπόκωφο συναίσθηµα δυσφορίας από την έλευση της 
εποχής της ανδρικής ‘παθητικότητας’ και την εξασθένιση της βούλησης του ανδρικού ‘εγώ’. Θεωρούµε 
ωστόσο πως η αδυναµία του ανδρικού φύλου να επωµιστεί το βάρος και την ευθύνη της συντριπτικής 
‘οµολογίας’ για την βαθιά ψυχολογική και αξιακή αλλοίωση που επέφερε η µόδα στον ανδρικό κόσµο 
είναι το πιο ευδιάκριτο σύµπτωµα µιας καταρρέουσας νοοτροπίας που δοµήθηκε πάνω στις έµφυλες 
βεβαιότητες του προηγούµενου αιώνα. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο πως σαν κατακλείδα του άρθρου του 
∆.Χ. στα 1912, και αµέσως µετά τα όσα καινοφανή αναφέρονται για την οµοιόµορφη ανδρική ενδυµασία, 
επιλέγεται απρόοπτα η εξής ‘παράδοξη’ διαπίστωση: «Η µόδα έχει κατακτήσει την γυναίκα αµετακλήτως. 
Η εξαίρεσις απέµεινε µόνο στην γραµµατική»! (στο ίδιο). 

818 Η απόκλιση που υπάρχει ανάµεσα στην αθηναϊκή ανδρική µόδα και σ’ αυτήν που επικρατεί στην 
εκτός του ελληνικού βασιλείου διασπορά, εµφανίζεται ανάγλυφα στα αποµνηµονεύµατα του Ταβουλάρη: 
σ’ έναν διάλογο που έχει µε δύο νεαρές γυναίκες από την Πόλη στα 1858-9, οι κοπελίτσες απορούν όταν 
βλέπουν τα µακριά µαλλιά του ηθοποιού, τα οποία φτάνουν ως τους ώµους του και τότε αυτός απαντά: «- 
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Τέλος, η πιο απροσδόκητη και εκπληκτική περιγραφή ενός ζωηρού και συνεχούς 

καλλωπιστικού οίστρου που συναντήσαµε ήταν σε ένα τυπικό χώρο ανδρικής 

οµοκοινωνικής συνεύρεσης, στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στις αρχές του 20ου 

αιώνα! Ο τρόφιµος της Σχολής, συγγραφέας Πλάτωνας Ροδοκανάκης, µας εισάγει σε ένα 

αναπάντεχα αισθησιακό περιβάλλον ευωδιαστών οσµών από καλλυντικά και αρώµατα 

και προχωρηµένων σωµατικών φροντίδων που ακολουθούσαν τις µόδες της εποχής! Οι 

νεαροί δόκιµοι µοναχοί πλένονταν κάθε πρωί µε αρωµατικά σαπούνια και µετά 

«γυρίζοντας ξανά µεσ’ στον κοιτώνα ετοποθετούµαστε µε φιλαρέσκεια αλλόκοτη µπρος 

σε κοµψά µικροκοµµένα καθρεφτάκια…».819 Εκθέτει τις περιποιήσεις και τα χτενίσµατα 

των καλογέρων: «Είδα µαλλιά νεοφερµένων καλογέρων να χτενίζωνται αλά Κλεώ, και 

άλλων καλογέρων βόστρυχους είδα να έχουνε στριψίµατα ζεστής µασιάς…»820. Για έναν 

ιδιαίτερα αγαπητό καθηγητή του – καλόγερο που σπούδασε στο Παρίσι, έγραφε πως 

«εσκόρπαγε στα ράσα του…πολλή πολλή βιολέττα, έβαζε στα χέρια του….σπάνιες 

πουµάδες και τον χειµώνα»821.    

 

                                                                                                                                                 

Μόδα Αθηνέικη». Κατόπιν τον ρωτούν αν στην Αθήνα φορούν όλοι «ψηλά καπέλλα και χειρόκτια», όπως 
αυτός και η απάντηση του ήταν: «Οι περισσότεροι». Η µόδα στην Πόλη τότε επέβαλε να φέρουν στο 
κεφάλι τους «φεσάκια σιδερωµένα», (∆ιονύσιος Ταβουλάρης, ό.π., σ. 55.) 

819 Πλάτων Ροδοκανάκης, Το φλογισµένο ράσο, Εστία, Αθήνα 1988, σ. 41, (δηµοσιεύτηκε σε συνέχειες 
στην εφ. Ακρόπολις 17-24. 02. 1908). 

820 Στο ίδιο, σ. 42. 
821 Στο ίδιο, σ. 51. 
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Βιβλιογραφία 

 

 

Αρχεία 

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης 

Τµήµα Μηχανογράφησης Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης 

Τµήµα Μηχανογράφησης Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών 

 

 

Εφηµερίδες 

Ακρόπολις (1912) 

Έθνος (1913, 1919) 

Ελεύθερον Βήµα (1919-1939) 

Εµπρός (1896-1920) 

Θάρρος (1924-1925) 

Καθηµερινή (1919-1939) 

Μακεδονία (1911-1913) 

Ριζοσπάστης (1922) 

Σκριπ (1893-1918) 

Φάρος της Θεσσαλονίκης (1900-1904) 

Φάρος της Μακεδονίας (1881- 1893) 

 

 

Περιοδικά  

Βιοµηχανική Επιθεώρησις (1934-1939) 

Εβδοµάς (1887) 

Εβδοµάς (1926-1938) 

Εστία (1888) 

Εστία Εικονογραφηµένη (1892) 

Εύα (1923-1924) 

Εφηµερίς των Κυριών (1887-1917) 

Θεατής (1925-1938) 

Μπουκέτο (1924-1939) 
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Ηµερολόγια - Οδηγοί 
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Βρεττός Ι. Α., Ηµερολόγιον Εγκυκλοπαιδικόν του έτους 1914, Αθήνα 1913. 

Βώκος Γεράσιµος, Οδηγός του Πειραιώς του 1902 µετά παραρτήµατος Φιλολογικού 

Ηµερολογίου, Πειραιάς, χ.χ. 

Γαβριηλίδης Βλάσης, Πανελλήνιος Σύντροφος: Ετήσιον Πολιτειακόν, 

Οικονοµολογικόν και Στατιστικόν Ηµερολόγιον 1890, Εκ των καταστηµάτων της 

«Ακροπόλεως» Β. Γαβριηλίδου, Αθήνα 1889. 

Εγκυκλοπαιδικόν Ηµερολόγιον του δισέκτου έτους 1908, έτος Η΄, Εν Αθήναις 1907. 

Ετήσιον Οικογενειακόν Ηµερολόγιον Εικονογραφηµένον 1901, Αθήνα 1900. 

Ιγγλέσης Ν., Οδηγός Αθηνών- Πειραιώς- Περιχώρων Ιγγλέση. Έτος Α: 1927. 

Ιγγλέσης Ν., Οδηγός της Ελλάδος 1908-9. 

Ιγγλέσης Ν., Οδηγός της Ελλάδος 1915. 

Ιγγλέσης Ν., Οδηγός της Ελλάδος 1918. 

Ιγγλέσης Ν., Οδηγός της Ελλάδος 1921-2. 

Ιγγλέσης Ν., Οδηγός της Ελλάδος 1928. 

Ιγγλέσης Ν., Οδηγός της Ελλάδος 1930. 

Ιγγλέσης Ν., Annuaire de Grece 1932-3. 

Ιγγλέσης Ν., Οδηγός της Ελλάδος 1934-35. 

Ιγγλέσης Ν., Οδηγός της Ελλάδος 1939. 

Κουσουλίνος Σπυρίδων, Οδηγός της Ελλάδας 1904, τ. 1 και τ. 3, Αθήνα 1904. 

Λεύκωµα ∆ιαρκούς Εκθέσεως Ελληνικών Προϊόντων, Αθήνα- Ζάππειον 1933-1938. 

Μέγας Οδηγός Πειραιώς 1928-1929, Άρτια, χ.χ. 

Μπούκας Μιλτιάδης, Οδηγός εµπορικός, γωγραφικός και ιστορικός των πλείστων 

κυριωτέρων πόλεων της Ελλάδος του έτους 1875, Αθήνα 1875. 

Πανάς Μιλτιάδης Η., Εγκόλπιον Ηµερολόγιον του έτους 1887, Τύποις Αθηναΐδος, 

Αθήνα 1886. 

Σερούιου Άννα, Ετήσιον Οικογενειακόν Ηµερολόγιον Εικονογραφηµένον 1901, 

Αθήνα 1900. 

Σκόκος Κων., Εθνικόν Ηµερολόγιον του έτους 1895. 
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          Σκόκος Κων., Εθνικόν Ηµερολόγιον. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν και 

γελοιογραφικόν του έτους 1904. 

Σκόκος Κων., Εθνικόν ηµερολόγιον. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν και 

γελειογραφικόν του έτους 1912. 

Σκόκος Κων., Ετήσιον Ηµερολόγιον. Χρονογραφικόν, Φιλολογικόν, 

Γελοιογραφικόν. 1889, Αθήνα 1889. 

Σκόκος Κων.,  Ετήσιον Ηµερολόγιον. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν, γελοιογραφικόν  

του έτους 1890. 

Σκόκος Κων., Ηµερολόγιον Εθνικόν. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν και 

γελειογραφικόν του έτους 1906 

Σκόκος Κων., Ηµερολόγιον Εθνικόν. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν, και 

γελοιογραφικόν του έτους 1897. 

Σκόκος Κων., Ηµερολόγιον Εθνικόν. Χρονογραφικόν, φιλολογικόν, και 

γελοιογραφικόν του έτους 1907, Αθήνα 1907. 

Σταµατίου Κ. - Μπουζουράς Β., Πανελλήνιος οδηγός: Πόλεις – Λιµένες – Eµπόριον 

– Bιοµηχανία – Nαυτιλία – Tράπεζαι – Συγκοινωνίαι. Έτος πρώτον 1912. 

Στατιστική του ειδικού εµπορίου της Ελλάδος µετά των ξένων επικρατειών κατά το 

έτος 1920, τ. 1, Αθήνα 1924. 

Στατιστική του εµπορίου της Ελλάδος µετά των ξένων επικρατειών κατά τα έτη 

1923, 1924 και 1925, τ. 1, Αθήνα 1929. 

Στατιστική του εµπορίου της Ελλάδος µετά των ξένων επικρατειών κατά το έτος 

1933, τ. 1, Αθήνα 1936. 

 

 

Λεξικά-βοηθήµατα 

Απογραφή των βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων κατά την 18 
∆εκεµβρίου 

1920 (π. ηµ.), Υπουργείον Εργασίας/Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, Αθήνα 

1926. 

Εγκυκλοπαίδεια, Πυρσός, τ. 24, Αθήνα 1934 

Εικονογραφηµένη Ελλάς. Τράπεζαι, βιοµηχανία, εµπόριον, γεωργία, ναυτιλία, 

συγκοινωνία, τ. Α΄, Αθήνα 1935. 

Επίτοµον Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, κατά το στερεότυπον του Γερµανού Ι. Α. 

Ε. Σµιδιτίου, Εν Αθήναις: Εκ του Τυπογραφείου Εµ. Αντωνιάδου, Αθήνα 1851. 
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Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν τη συµπράξει των κυρίων ∆. Αραβαντινού/εκδιδόµενον 

επιµελεία Ν. Γ. Πολίτου, Μπαρτ και Χιρστ, Αθήνα 1893-1894, τ. 4. 

Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν τη συµπράξει των κυρίων ∆. Αραβαντινού, εκδιδόµενον 

επιµελεία Ν. Γ. Πολίτου.  Αθήνησι: Μπαρτ και Χιρστ εκδόται, 1889-1898, τ. 6. 

Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης / συνταχθέν υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου και 

πλουτισθέν διαφόροις πίναξι χρονοµετρικοίς νοµισµατολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι 

νενοµοθετηµένον µετρικόν σύστηµα οις προσετέθη εν τέλει και λεξικόν επίτοµον των εν 

τοις ελληνικοίς συγγράµµασιν απαντώντων κυρίων ονοµάτων. Εν Αθήναις: Εκ του 

τυπογραφείου των καταστηµάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1889. 

Λεξικόν της ελληνικής γλώσσης / συνταχθέν υπό Σκαρλάτου Δ. του Βυζαντίου και 

πλουτισθέν διαφόροις πίναξι χρονοµετρικοίς οις προσετέθη εν τέλει και λεξικόν επίτοµον 

των εν τοις ελληνικοίς συγγράµµασιν απαντώντων κυρίων ονοµάτων.  Εν Αθήναις: Α. 

Κοροµηλάς, 1882. 

Λεξικόν της ελληνικής γλώσση / συνταχθέν υπό Σκαρλάτου ∆. του Βυζαντίου και 

πλουτισθέν διαφόροις πίναξι χρονοµετρικοίς νοµισµατολογικοίς κτλ. κατά το εν Ελλάδι 

νενοµοθετηµένον µετρικόν σύστηµα των εν τοις ελληνικοίς συγγράµµασιν απαντώντων 

κυρίως ονοµάτων, Εκ του τυπογραφείου των καταστηµάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 

Αθήνα 1895. 

Μεγάλη  Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 14, Παύλος ∆ρανδάκης/Πυρσός, Αθήνα, χ.χ. 

Πανελλήνιο Λεύκωµα Εθνικής Εκατοεντηρίδος 1821-1921, τ. Β: Βιοµηχανία, 

Εµπόριο, Αθήνα 1923. 

Σκαρλάτου Βυζάντιου, Λεξικόν επίτοµον της Ελληνικής γλώσσης, Εκ του 

τυπογραφείου του αυτού Ανδρέου Κοροµηλά, Αθήνα 1839. 

Σταµατίου Θεοχάρη, Λεξικόν του εµπορίου, Αθήνα 1901. 

 

 

Βιβλιογραφία ελληνόγλωσση 
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σ. 15-119. 
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