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ΦΩΤΟ: Πάολα



Η Πάολα είναι ένα χαστούκι στην κοινωνία των δεκαετιών 80-90.

Είναι ένας άνθρωπος αληθινός με μια δύναμη που θυμίζει βάτραχο που χτυπώντας τα 
πόδια του, έπηξε το γάλα στο οποίο έπεσε μέσα, και πήδηξε έξω.

Το «Κράξιμο» είναι η συλλογή μιας μικρής ομάδας που έχει αναγάγει την καύλα σε 
πολιτική ιδεολογία.

Το βλέμμα της Πάολας για τη ζωή, είναι καυλωμένο με έναν πριαπισμό ανέγγιχτο από 
τη χριστιανική μιζέρια.

Το γεγονός ότι είναι σεξουαλικά χορτασμένη, εξηγεί το γεγονός της αναζήτησης της 
κουλτούρας και της ιδεολογίας της απελευθέρωσης, ως ασχολίας της στον ελεύθερο 
χρόνο της, χωρίς κανένα άγχος.

Το «Κράξιμο» είναι ένα αλφαβητάρι για αναρχικούς.

Η επιλογή των προσώπων και των ιδεών αλλά και των θεμάτων του περιοδικού γίνεται 
στην προσπάθειά της να δημιουργήσει διαλείμματα στο ατέλειωτο γαμήσι που έχει 
στρατευθεί.

Η φιλία μας, που πέρασε από σαράντα κύματα, μου έχει μάθει να τη σέβομαι και να την 
αγαπώ ως ένα δάσκαλο που δίνει στον αρχαίο όρο «παιδεραστία» νόημα διαχρονικό.

Το κράξιμο που απευθύνει στην υποκρισία, έχει τα χαρακτηριστικά της κούρασης 
από τη σκληρή δουλειά του πεζοδρομίου και της κυνικότητας που χαρακτηρίζει τους 
λαϊκούς ανθρώπους που καταδιώκονται.

Είμαι βέβαιος ότι τόσο οι εραστές της όσο και οι αναγνώστες της θέλουν να το 
ξανακάνουν.

Γρηγόρης Ν. Βαλλιανάτος

ΦΩΤΟ: Πάολα
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Του Θοδωρή Αντωνόπουλου

Σεπτέμβριος του 1981. Ένα «βλάσφημο», 
αυθάδικο ροζ-μαύρο «εφημεριοδικό» σε 
σχήμα ταμπλόιντ εκτίθεται προκλητικά 
στα κεντρικά περίπτερα και τους πάγκους 
της πρωτεύουσας. Υπέρτιτλός του, ο αφο-
ρισμός «κάθε εργασία με σκοπό το κέρ-
δος είναι πορνεία». Εκδότης, η εκδιδόμε-
νη τραβεστί Πάολα. Τιμή, δρχ. 25 «μετά 
από παζάρι». Ήταν το πρώτο τεύχος του 
«Κράξιμο», που κόντρα σε θεούς και δαίμο-
νες συνέχισε να κυκλοφορεί ως το χειμώνα 
του ’93, με σχεδόν αποκλειστικό πόρο τις… 
βίζιτες της Πάολας. Δώδεκα χρόνια, δεκα-
τέσσερα τεύχη. Τα πρώτα απ’ αυτά γράφο-
νταν στα καφέ της Ομόνοιας, στο υπόγειο 
του ΑΚΟΕ στη Ζαλόγγου 6 ή στα παγκάκια 
της πλατείας Εξαρχείων, σημείου αναφο-
ράς, τότε, για ό,τι εναλλακτικό συνέβαινε 
και στήνονταν σε μια αυτοσχέδια μοντα-
ζιέρα. Η γλώσσα ωμή, ανατρεπτική, ανε-
λέητη. «Εγώ, η πόρνη», μια απολογία-κα-
ταγγελία της Πάολας ήταν το κύριο θέμα 
του πρώτου τεύχους. «Η Αλλαγή, οι ομο-
φυλόφιλοι και οι απελπισμένοι» ήταν το 
πρωτοσέλιδο του δεύτερου, λίγο μετά την 
πρώτη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ. Από το 
3ο κιόλας τεύχος (αρχές 1983) αρχίζουν τα 
προβλήματα. Αρχίζουν οι διώξεις του περι-
οδικού και του εκδότη του «περί ασέμνων» 
(άσεμνο είχε θεωρηθεί ένα ερωτικό σκίτσο 
του Ζαν Κοκτό – «ποιος είναι αυτός ο... 
Κοκτός;», είχε ρωτήσει τότε ο πρόεδρος, 
θυμάμαι), καθώς και για «εξύβριση της αρ-
χής». Τέσσερις μήνες φυλακή κι ένα με-
γάλο χρηματικό πρόστιμο είχε επιδικαστεί 
τότε στην Πάολα, η φυλάκιση της οποίας 
τελικά αποφεύχθηκε χάρη στην άμεση κι-
νητοποίηση των ομοφυλόφιλων οργανώσε-
ων του εξωτερικού, καθώς και οργανώσε-
ων ανθρωπίνων δικαιωμάτων – η υπόθεση 
είχε απασχολήσει και τη Διεθνή Αμνηστία. 
Όμως, ο κατά κόσμον Παύλος Ρεβενιώτης 
δεν «μασούσε». Το 4ο τεύχος βγαίνει ακό-
μα πιο προκλητικό. Το «Εμείς, οι πούστη-
δες» είναι το ριζοσπαστικότερο ομοφυλό-
φιλο μανιφέστο που γράφτηκε ποτέ στην 
Ελλάδα – παρωχημένο, ίσως, για σήμε-
ρα, αλλά απόλυτα αυθεντικό! Γιατί, για το 

«Κράξιμο», το να είσαι «πούστης» δεν είναι 
απλώς δικαίωμα. Είναι μαγκιά!

Το 5ο τεύχος θέλει τον κόσμο και τον θέ-
λει τώρα: «Αντισταθείτε»… Την ίδια εποχή, 
παραμονές εκλογών του ’85, λίγο πριν την 
κεντρική προεκλογική ομιλία του Κώστα 
Μητσοτάκη, η ομάδα που έχει συσπειρω-
θεί γύρω απ’ το περιοδικό οργανώνει δι-
αδήλωση στο κέντρο της Αθήνας με κε-
ντρικό πανό «Ομοφυλόφιλε, γιατί θα τους 
ψηφίσεις;». Τέτοιο θράσος! Λίγο αργότερα, 
το «Κράξιμο», θα βρεθεί στην πρώτη γραμ-
μή των κινητοποιήσεων για την αποφυλά-
κιση του Χρήστου Ρούσσου. Τον Μάιο του 
’86, όταν το AIDS δείχνει τα δόντια του και 
στην Ελλάδα, το περιοδικό κηρύσσει έναν 
προφητικό «ανένδοτο»: «Ο έρωτας AIDS 
δεν φοβάται». Μην τρομοκρατείστε, μπό-
ρα είναι, θα περάσει, μόνο προσέχετε και, 
κυρίως, ερωτευθείτε. 

Από το 8ο τεύχος (Απρίλιος ’88), το 
«Κράξιμο» αλλάζει στυλ και γίνεται πολυ-
σέλιδο περιοδικό. Εγκαταλείπει σιγά σιγά 
τον σκληροπυρηνικό, «underground» χα-
ρακτήρα του, πλουτίζει τη θεματολογία 
του και «ανοίγεται» στο ευρύ κοινό. Gay 
και μη, μια και ποτέ δεν υποστήριξε τη 
λογική των «γκέτο». Το «περιοδικό επα-
ναστατικής ομοφυλόφιλης έκφρασης» των 
αρχών του ’80 γίνεται «gay έκδοση» το ’90 
και ο λόγος του γίνεται πιο συγκεκριμένος 
και ρεαλιστικός, χωρίς όμως να υστερεί σε 
ζωντάνια και νεύρο. Ωστόσο, δεν κατάφε-
ρε ποτέ ν’ αποκτήσει σταθερή κυκλοφορία, 
ζωτικές διαφημίσεις, γραφεία και μόνιμο 
προσωπικό, ενώ τα κέρδη, όποτε υπήρ-
ξαν, ήταν μηδαμινά. Αλλά το «Κράξιμο» 
ήταν πάντοτε των άκρων, δεν υπολόγιζε το 
όποιο «κόστος», γιατί έβγαινε στην κυριο-
λεξία για την κάβλα του. Μιλούσε για επι-
θυμίες, πάθη, έρωτες, αγωνίες, κραυγές, 
φιλοξενούσε ανθρώπους όπως ο Κώστας 
Ταχτσής, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, ο 
Μιχάλης Ράπτης (Μισέλ Πάμπλο), ο 
Χρόνης Μίσσιος, ο Ανδρέας Βουτσινάς, η 
Σπεράντζα Βρανά, η Μαίρη Χρονοπούλου, 
η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μαλβίνα 
Κάραλη, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, οι 

Στέρεο Νόβα, η Κατερίνα Ιατροπούλου, ο 
Λουκάς Θεοδωρακόπουλος. Έκανε αληθι-
νό ρεπορτάζ «δρόμου», όπως το αφιέρωμα 
στα πορνοσινεμά και το εν Αθήναις «ψω-
νιστήρι» ή οι συνεντεύξεις με μια «τζου-
ρατζού» της Ομόνοιας και με «ένα τσό-
λι». Υπήρχαν, ακόμα, portfolio – όπου 
τα περισσότερα μοντέλα ήταν αγόρια της 
Πάολας – μόνιμες στήλες με απόψεις, δι-
εθνή νέα, βιβλία, κινηματογράφο, μουσι-
κή, ιστορικά ντοκουμέντα όπως αυτό για 
τις διώξεις ομοφυλοφίλων από τη χούντα ή 
για τα «ροζ τρίγωνα» των στρατοπέδων συ-
γκεντρώσεως των ναζί, αλληλογραφία, αγ-
γελίες, μαρτυρίες αναγνωστών – όπως το 
συγκλονιστικό γράμμα ενός Αγιορείτη μο-
ναχού. Και, βέβαια, το αλατοπίπερο του πε-
ριοδικού, οι ανελέητες «Καλιαρντοσούρες» 
της Πάολας, που κάνουν σημερινές καυ-
στικές στήλες εντύπων να μοιάζουν οδη-
γοί σαβουάρ βιβρ! Δημοσίευσε συνερ-
γασίες του Φελίξ Γκουαταρί, του Ηλία 
Πετρόπουλου, του Μίνου Αργυράκη, του 
Αλέξη Μπίστικα, του Τάκη Σπετσιώτη, του 
Νίκου Σπάνια, του Ευγένιου Αρανίτση, της 
Κατερίνας Γώγου, του Γιώργου Χρονά. Για 
το περιοδικό «Κράξιμο» έχει συχνά ειπωθεί 
πως υπήρξε μια πρωτότυπη και «προχω-
ρημένη», και όχι μόνο για την εποχή της, 
έκδοση. Η αμεσότητα, η ειλικρίνεια, η ρι-
ζοσπαστικότητα που το χαρακτήριζε αντι-
κατοπτριζόταν και στο ετερόκλητο ανα-
γνωστικό κοινό του: αυτό το περιοδικό, ή 
που θα το λάτρευες ή που θα το μισούσες! 
Υπήρξε καθρέφτης μιας ολόκληρης δεκαε-
τίας, μιας ολόκληρης εποχής και σήμερα τα 
τεύχη του θεωρούνται συλλεκτικά.

Ήμουν κι εγώ εκεί
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δάσκαλος πράγματι επέτρεψε στο μαθητή του να γίνει άνδρας κατ’ 
εικόνα του ιδίου, ίσος μ’ αυτόν.
Αυτή η πρακτική ήταν θεσμοθετημένη;
Στην αρχαϊκή περίοδο, αυτού του είδους η ομοφυλοφιλία ήταν πε-
ριορισμένη, με την έννοια ότι αφορούσε μόνο τις υψηλές κοινω-
νικές τάξεις. Στον προαναφερθέντα μύθο, ο Υάκινθος είναι γιος 
βασιλιά και ο Απόλλωνας είναι ο θεός, ο γιος του Δία. Η υπόθεση 
του μύθου πραγματοποιείται μέσα στην πόλη και όχι σε περιβάλ-
λοντα περιθωριακά. Η ελληνική πόλη-κράτος είναι αποκλειστικά 
αρσενική, η γυναίκα είναι αποκλεισμένη και περιθωριοποιημένη. 
Εξάλλου μέσα σ’ αυτό το κείμενο το πολύ ακριβές, ο πιο ηλικιωμέ-
νος, στην πραγματικότητα, ένας νεαρός ενήλικας από καλή οικο-
γένεια, τριάντα χρόνων το περισσότερο, ήταν επιφορτισμένος να 
μεταδώσει στο νεώτερο, έναν έφηβο δώδεκα έως δεκάξη χρόνων, 
όλη του την αρετή, όλα του τα προτερήματα. Άρα, μια παιδαγω-
γική με όλη την έννοια του όρου. Επρόκειτο για κάποιο διπλασια-
σμό: ο ενήλικας έπρεπε να κάνει τον έφηβο όμοιο του.
Επρόκειτο τότε για παιδεραστία και όχι για ομοφυλοφιλία, για-
τί γενικά οι άντρες περίπου στα τριάντα τους, παντρευόντου-
σαν και έκαναν παιδιά...
Ναι. Η λέξη ομοφυλοφιλία είναι εξάλλου πολύ πρόσφατη. 
Χρονολογείται από το 1860 περίπου και γεννήθηκε από την ια-
τρική επιστήμη. Στους αρχαίους Έλληνες όχι μόνο δεν υπάρχει η 
λέξη ομοφυλόφιλος, αλλά δεν έχει και κάποιο ανάλογο. Δεν ετί-
θετο πρόβλημα. Πρώτα ο έφηβος ήταν παθητικός παιδεραστής, 
στη συνέχεια ενεργητικός παιδεραστής, και τελικά παντρευόταν. 
Μπορεί κάποτε να υπήρχε διαδοχή, αλλά ένας εραστής μπορούσε 
να έχει συγχρόνως με τον ερωμένο του και μια ερωμένη. Για τον 
αρχαίο Έλληνα δεν υπάρχει ζήτημα αντίθεσης ή αποκλειστικότητας. 
Επρόκειτο μάλλον για σεξουαλική εξέλιξη. Τουλάχιστον για την αρ-
χαϊκή εποχή, ας το επισημάνουμε καθαρά. Γιατί στην κλασική πε-
ρίοδο θα δούμε να εμφανίζεται αληθινή αμφισεξουαλικότητα: ένας 
Έλληνας «κανονικός» θα έχει τότε μια σύζυγο και ακόμη ερωμένες, 
πόρνες, και από την άλλη μεριά θα μυήσει το νέο άντρα.
Πριν προσεγγίσουμε την κλασική εποχή, μπορείτε πάλι να μι-
λήσετε λίγο για ομοσεξουαλικά τελετουργικά στην αρχαϊκή 
Ελλάδα;
Στην αρχή, η ομοφυλόφιλη σχέση έχει φόρμα αρκετά άγρια. 
Μεταξύ άλλων με την πρακτική της διαπαιδαγώγησης. Ο εραστής 
οφείλει να διαπαιδαγωγήσει εκείνον που οφείλει να γίνει ερωμέ-
νος του. Ακόμα και αν όλα έχουν ετοιμαστεί, τελετουργηθεί, η 
διαπαιδαγώγηση παραμένει. Παρουσιάζει εξάλλου ενδιαφέρον να 
παρεμβάλλει κανείς αυτό το γεγονός στο τελετουργικό του γάμου 
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Συνέντευξη του Bernard Sergent δοσμένη στον Jaques Barozzi

Ξαπλωμένοι στα δέρματα από ζώα οι Γαλάτες δε δίσταζαν να επιδοθούν σε ομοφυλόφιλες ερω-
τικές περιπτύξεις. Για τους Ελληνες, για να γίνει κάποιος ενήλικας, έπρεπε να περάσει πρώτα 
από το κρεβάτι ενός άλλου άντρα. Οι Γερμανοί επίσης έκαναν τακτικά πράξη την παιδεραστία. 
Στην Αρχαιότητα, η ομοφυλοφιλία δεν είναι ταμπού. Ο Bernard Sergent εξηγεί πώς, αντίθετα, 
βιωνόταν ως παιδαγωγική.

Ο Bernard Sergent διδάσκει ιστορία και γεωγραφία σ’ ένα λύκειο του Παρισιού. 
Το μεγάλο του όμως πάθος είναι η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας. Αφού εξέτα-
σε τους θεμελιώδεις μύθους και τα αρχαία κείμενα, παρατήρησε ότι η ομοφυ-
λοφιλία μακριά από το να είναι μια απλή «παρέκκλιση» ήταν ένα θεμελιώδες 
στοιχείο στην κουλτούρα των λαών της αρχαϊκής Ελλάδας (750-500 π.Χ.). Εδώ 
και 3000 χρόνια, πράγματι, η ομοφυλοφιλία είχε μυσταγωγικό χαρακτήρα και 
συνάμα παιδαγωγικό, διακρινόμενο για τα θρησκευτικά και στρατιωτικά τελε-
τουργικά. Αυτή η φόρμα της αρχαίας ομοσεξουαλικότητας πιθανόν δε γεννήθη-
κε αυθόρμητα στην Ελλάδα. Ομοιότητες συμπεριφοράς στην Περσία του λεγε-
ωνάριου βασιλιά Κύρου για παράδειγμα ή στους Γερμανούς και τους Κέλτες από 
τους πρώτους αιώνες της χρονολόγησης μοιάζουν να βεβαιώνουν ότι πρόκειται 
φανερά για θεσμό σε ορισμένα ινδοευρωπαϊκά φύλα. Και σ’ αυτό το ενδιαφέρον 
ερώτημα ο B.S. απαντά στο καινούργιο του βιβλίο: «Η μυσταγωγική ομοφυλοφι-
λία στην αρχαία Ευρώπη».

Μπορείτε διαμέσου ενός παραδειγματικού μύθου, να σκεφτείτε πώς έκαναν 
πράξη στην αρχαία Ελλάδα την ομοφυλοφιλία;
Όταν μελετούμε τους αρχαίους ελληνικούς μύθους διαπιστώνουμε ότι η ομοφυ-
λοφιλία είναι πάντα δεμένη με την παιδαγωγική και τη μύηση. Σε πολλούς μύ-
θους βλέπουμε ένα δάσκαλο κι ένα μαθητή. Ο δάσκαλος είναι ο εραστής και ο 
μαθητής είναι ο ερωμένος: έχει λοιπόν παθητικό σεξουαλικό ρόλο. Περίπου όλοι 
οι ελληνικοί μύθοι οικοδομούνται πάνω σ’ αυτό το μοντέλο, όπως εκείνος του 
Απόλλωνα και του Υάκινθου. Ο Απόλλωνας αγαπά τον Υάκινθο, τον αγαπά ενερ-
γητικά. Τον βλέπει, τον παίρνει μαζί του στο κυνήγι και του μαθαίνει όχι μόνο 
τη χρήση του τόξου και του ριξίματος, αλλά ακόμη της χρήση της λύρας, την 
ποίηση, τη μουσική. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής, ο Απόλλωνας 
μαθαίνει στον Υάκινθο, το μαθητή και ερωμένο του, να ρίχνει το δίσκο. Αλλά ο 
δίσκος, από πέτρα, χτυπά στο κεφάλι τον Υάκινθο και τον σκοτώνει. Σε μερι-
κά κείμενα ο μύθος σταματά εδώ, αλλά σε μερικά άλλα υπάρχει και συνέχεια: 
ο Υάκινθος ανασταίνεται και εμφανίζεται με τα χαρακτηριστικά ενός άντρα με 
μούσι, ενώ πριν ήταν εντελώς άτριχος. Το νόημα είναι φανερό: ο Απόλλωνας 
σκότωσε ένα πολύ νέο άντρα, που βρισκόταν σε κατώτερη κατάσταση, παθητι-
κό, ίσο με μια γυναίκα, και τον ανέστησε σε ενήλικα πολίτη. Στη Σπάρτη – γιατί 
ο μύθος είναι σπαρτιάτικος – οι πολεμιστές έχουν μούσι. Ιδού ένα τυπικό παρά-
δειγμα μυσταγωγικού μύθου με καθαρά συναισθηματική και σεξουαλική όψη. Ο 

Πήδηξέ με 
για να γίνω 
άντρας
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γιατί στη σπαρτιάτικη κοινωνία ο σύζυγος οφείλει επίσημα να δι-
απαιδαγωγήσει τη γυναίκα του! Στη συνέχεια, μια σειρά από δο-
κιμασίες περιμένουν το νεαρό άντρα. Ο Απόλλωνας παίρνει τον 
Υάκινθο στο κυνήγι. Είναι αυτό που ονομάζουμε «σεμινάριο στην 
εξοχή» που διαρκεί δυο μήνες. Ο ερωμένος πρέπει να ακολου-
θήσει τον εραστή του σε όλες τις ασχολίες: στο κυνήγι, αλλά και 
στους πολέμους! Αργότερα, με την ανάπτυξη της αρχαίας πόλης, 
τα πράγματα εκπολιτίζονται. Τα παιδεραστικά τελετουργικά, γιορ-
τές και τελετές, γιορτάζονται ακριβώς λίγο έξω από την πόλη. Για 
παράδειγμα, κοντά στον τάφο ενός ήρωα. Και μετά, στις αρχές του 
6ου αιώνα π.Χ. κατασκευάστηκαν τα πρώτα γυμνάσια. Την περίο-
δο αυτή, η παιδεραστία προσεγγίζει το κέντρο της πόλης. Αυτοί οι 
χώροι γνωρίζουν τον πολλαπλασιασμό των ζευγαριών εραστών που 
εξασκούνται μαζί. Η γέννηση των παλαίστρων (γυμνάσια) υπήρξε 
χωρίς αμφιβολία η βάση για την επέκταση και για την «παρέκκλι-
ση» της ομοφυλοφιλίας σε σχέση με τα αρχικά κριτήρια. Η ομο-
φυλοφιλία εξαπλώνεται σε όλες τις τάξεις. Οι παλαίστρες γίνονται 
οι τόποι γοητείας και «ψαρέματος». Παρατηρείται μάλιστα και η 
εμφάνιση της αντρικής πορνείας. Και ενάντια στην απώλεια του 
ιερού και μυσταγωγικού χαρακτήρα της ομοφυλοφιλίας θα επα-
ναστατήσουν, στη συνέχεια, οι φιλόσοφοι Σωκράτης, Πλάτωνας, 
Ξενοφώντας, Αριστοτέλης. Χωρίς να καταδικάσουν την ομοφυλο-
φιλία (αποτελούσε ουσιώδες μέρος της κουλτούρας τους), μέμφο-
νται τους ενήλικες διότι ενδιαφέρονται περισσότερο για το σώμα 
απ’ ό,τι για την ψυχή των νεαρών αντρών (των εφήβων)!
Ενώ λοιπόν η ομοφυλοφιλία χάνει το μυσταγωγικό της χαρα-
κτήρα στην Ελλάδα, εμφανίζεται έτσι, ακόμη και τον 4ο μ.Χ. 
αιώνα, στους Γερμανούς και τους Κέλτες.
Ναι. Για τους Γερμανούς έχουμε ένα κείμενο του Ammien 
Marcellin, λατίνου ιστορικού του 4ου αιώνα, που αναφερόταν 
στους Ταϊφάλους, λαό οικείο των Γότθων, που κατάγονταν από 
τα νότια της Σουηδίας: «Εχουμε μάθει ότι οι Ταϊφάλοι είναι ένας 
λαός επονείδιστος, τόσο σκανδαλώδεις από την άσεμνη ζωή τους, 
τη γεμάτη ακολασία, που οι έφηβοι συνάπτουν δεσμούς με τους 
ενήλικες άντρες κατά τρόπο ανεκδιήγητο. Κι αυτό γίνεται για να 
καταστραφεί το λουλούδι της νεότητας (της εφηβείας) μέσα από 
πρακτικές αηδιαστικές που εξασκούν. Προσθέτουμε ότι μόνο όταν 
ένας απ’ αυτούς (τους εφήβους), γενόμενος ενήλικας, ήταν ικανός 
να αιχμαλωτίσει μόνος έναν αγριόχοιρο ή να νικήσει μια αρκούδα, 
ήταν ελεύθερος από αυτές τις σχέσεις κραιπάλης». Όσον αφορά 
τους Κέλτες, ήδη από τον 1ο αιώνα ο έλληνας ιστορικός Διάδορος 
από τη Σικελία έγραφε, σοκαρισμένος, για τους Γαλάτες: «Έχουν 
όμορφες γυναίκες, αλλά τις πλησιάζουν σπάνια, έχουν παθιασμέ-



νη, ανήθικη προτίμηση να αγκαλιάζουν τους αρσενικούς. Πράγμα ακατανόητο! 
Συνήθεια τους είναι να κοιμούνται καταγής πάνω σε δέρματα άγριων ζώων και 
να διασκεδάζουν ανάμεσα σε δυο «παρτενέρ», έναν από την κάθε πλευρά. Και 
το πιο περίεργο είναι ότι, μην έχοντας κανένα σεβασμό στην αξιοπρέπεια τους, 
«παραδίδουν» τα όμορφα σώματα τους χωρίς αντίσταση, σε άλλους άντρες και 
δε διακρίνουν σ’ αυτή την πρακτική τίποτε το επονείδιστο· αντίθετα προτείνουν 
τις χάρες τους και όταν δε γίνονται δεκτές, θεωρούν την άρνηση αυτή ύβρι». 
Βρίσκουμε λοιπόν και στους Γερμανούς και στους Κέλτες, την ίδια σχέση ερα-
στή/ερωμένου, όπως στους αρχαίους Έλληνες…
Και βέβαια διαπιστώνοντας αυτή την ταυτότητα μυσταγωγικής ομοφυλοφι-
λίας τόσο στους αρχαίους Έλληνες όσο και σε διάφορους λαούς, όπως στους 
Γερμανούς και τους Κέλτες και επίσης στους Πέρσες, αναρωτηθήκατε εάν 
επρόκειτο για μια αρχαιότερη «κατάσταση» από την εποχή της ακμής της 
αρχαίας Ελλάδας; Δηλαδή, «κατάσταση» πολύ γνώριμη στα ινδο-ευρωπαϊκά 
φύλα;
Το πρόβλημα είναι το ακόλουθο: από τη στιγμή που υπάρχει μια κοινή συνιστα-
μένη (αυτή της ομοφυλοφιλίας) στους Ελληνες και τους Γερμανούς είναι ήδη πα-
ράξενο. Δεν ήταν γειτονικοί λαοί! Μπορεί λοιπόν να τεθεί το ζήτημα μιας κοινής 
κληρονομιάς, μιας και μιλούν γλώσσες ινδο-ευρωπαϊκές. Όταν προσθέτονται και 
οι Κέλτες, οι οποίοι επίσης είναι λαός που μιλά ινδο-ευρωπαϊκή γλώσσα, δίνεται 
η εντύπωση ότι η υπόθεση της κοινής κληρονομιάς επιβεβαιώνεται! Αλλά να, οι 
Ρωμαίοι έκαναν πράξη την ομοφυλοφιλία χωρίς κανένα μυσταγωγικό χαρακτή-
ρα. Και για τους Πέρσες ειδικά η κατάσταση είναι διφορούμενη. Σύμφωνα με 
ελληνικές μαρτυρίες η ομοφυλοφιλία ήταν συνηθισμένη στους Πέρσες. Όμως 
σύμφωνα με περσικές μαρτυρίες ήταν μια δραστηριότητα σοβαρά επιλήψιμη. 
Υπάρχουν ζωροαστρικά κείμενα που λένε πως είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Και 
πρόκειται για κείμενα πράγματι αξιόπιστα, τελείως ρητά. Οι Πέρσες λοιπόν 
πραγματοποίησαν την ομοφυλοφιλία μιμούμενοι τους Έλληνες ή οι θρησκευ-
τικοί κύκλοι κατάφεραν πολύ νωρίς να συνθλίψουν μια προγονική πρακτική; 
Το πρόβλημα βρίσκεται εκεί. Τελικά, αν ενδιαφερθούμε γι’ αυτό το θεμελιώδη 
στύλο, που είναι η Ινδία, εκεί βρίσκεται το μηδέν! Δε γίνεται καθόλου λόγος για 
ομοφυλοφιλία, ούτε καν για να καταδικαστεί. Δεν αναφέρεται ούτε στη λίστα 
των αμαρτιών. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ αντιμέτωποι με ένα καθολικό ταμπού, 
γιατί είναι ξεκάθαρο ότι καμιά ανθρώπινη κοινωνία δεν αγνοεί την παιδεραστία. 
Εάν η Ινδία δε μιλά γι’ αυτό, είναι επειδή δε θέλει να μιλήσει! Πρόκειται εξάλ-
λου για το πρόβλημα που θέτω στο τέλος του έργου μου. Στις αρχές σχεδίαζα 
να ονομάσω το βιβλίο: «Η μυσταγωγική ινδο-ευρωπαϊκή ομοφυλοφιλία», αλλά 
η έλλειψη ντοκουμέντων, λατινικών, ιρανικών και ινδικών, μου το απαγόρευ-
σε. Γι’ αυτό λοιπόν, σύμφωνα με τη σημερινή κατάσταση των ερευνών μου, το 
βιβλίο ονομάζεται: «Η μυσταγωγική ομοφυλοφιλία στην αρχαία Ευρώπη». Αλλά 
βέβαια οι έρευνες συνεχίζονται…
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η ουσία της ποπ είχε αλλοτριωθεί. Τα χαζοχαρούμενα τραγουδάκια της εποχής 
δεν ήταν για μένα. Η ρέγγε και η σόουλ της «Motown» ακούγονταν όμορφα στο 
ραδιόφωνο, συναισθηματικά όμως δε με άγγιζαν. Με το glam ροκ βρήκα αυτό 
που πραγματικά με εξέφραζε.

Πώς ήταν άραγε η ζωή για έναν νεαρό gay που μεγάλωνε μ’ αυτή τη μουσι-
κή;

Η ποπ είναι η κατ’ εξοχήν σύγχρονη πολιτιστική μορφή μέσα από την οποία 
εξερευνούμε τη σεξουαλική μας ταυτότητα. Ίσως αυτό να φαίνεται πομπώδες, 
όμως με τους ήχους, τους στίχους, την αμφίεση και την παρουσία των καλλιτε-
χνών της ποπ οδηγούμαστε στην αφύπνιση των πιο μύχιων σεξουαλικών πόθων 
και φαντασιώσεων μας. Άρα, για έναν έφηβο gay των πρώτων χρόνων της δεκα-
ετίας του ’70 το glam ήταν κυριολεκτικά θείο δώρο. Βεβαίως υπήρξαν και παλαι-
ότερες απόπειρες όπως οι Kinks που αποτελούσαν το πιο «πονηρό» συγκρότημα 
των «σίξτις» (η «Lola» τους έμεινε στην ιστορία) και ο προάγγελος τον πανκ ροκ, 
ο υπέροχα καταστροφικός Iggy Ρορ. Τώρα όμως τα πράγματα ήταν πολύ πιο ξε-
κάθαρα και σε σαφώς μεγαλύτερη κλίμακα.

Οι γονείς αντιπαθούσαν σφόδρα αυτή την «ανήθικη» νέα μουσική, κι αυτό 
έκανε ακόμη πιο ελκυστικό και σκανδαλώδες το να είσαι ή να δηλώνεις gay. 
Εξάλλου, το gay στυλ αποτελούσε την τελευταία λέξη της μόδας για πολύ νε-
αρόκοσμο τότε. Συναυλίες όπως του Bowie προσέλκυαν πολλούς νέους αμφι-
σεξουαλικών τάσεων που επιζητούσαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με τη 
σεξουαλικότητά τους και να εξερευνήσουν άλλες, εξωτικές, ασυνήθιστες και 
«βιτσιόζικες» ερωτικές πρακτικές. Αυτή η μόδα αποτελούσε το αναγκαίο καμου-
φλάζ για τους ομοφυλόφιλους που πρωτοεκδηλώνονταν τότε· το ίδιο συμβαίνει 
και σήμερα μ’ ορισμένες μορφές του νέου ροκ.

Προσωπικά δεν είδα ποτέ μια συναυλία του David Bowie. Η περιοδεία του 
«Ziggy Stardust» έφτασε κάποτε σε μια αίθουσα πολύ κοντά στο σπίτι μου (στο 
Lewisham Odeum), δεν πήγα όμως γιατί ένοιωθα φόβο, ντροπή και συνάμα 
ήμουν πολύ χοντρός για τα ρούχα που φορούσαν οι οπαδοί του glam! Ήμουν 
φανατικός οπαδός του Bowie αλλά απ’ την… κρεβατοκάμαρά μου όπου έπαιζα 
τους δίσκους του, διάβαζα τις συνεντεύξεις του κι έκανα εκατοντάδες επαναλή-
ψεις στους στίχους των τραγουδιών του.

Ένα άρθρο στο μουσικό περιοδικό Ν.Μ.Ε. περιέγραφε χαμηλότονα και φοβι-
σμένα το πώς ο David Bowie φιλιόταν με τον Lou Reed κατά τη διάρκεια μιας 
συνάντησης τους· ένα φιλί καθαρά ερωτικό, παρατεταμένο και σκανδαλώδες. 
Ήταν καταπληκτικό! Εκείνο το άρθρο έγινε φετίχ για μένα. Δεν με άγγιζαν, βέ-
βαια, τα ομοφοβικά στοιχεία παρόμοιων δημοσιευμάτων του καιρού εκείνου.

Η επιτυχία και η φήμη του Bowie ως «Ziggy Stardust» (Ζίγκυ η Αστρόσκονη) 
μ’ έκανε να ξεψαχνίσω παλιότερους δίσκους του προς ανακάλυψη gay θεμά-
των. Δεν απογοητεύτηκα. Στον δίσκο του 1970 «The man who sold the world» 
υπήρχε το τραγούδι «Width of a circle» (το εύρος του κύκλου). Μεταξύ άλλων 
ακούγονταν: «Κατάπιε την υπερηφάνειά του και μόρφασε με τα χείλη του προ-
κλητικά / Μού έδειξε τη δερμάτινη ζώνη που είχε περασμένη στη μέση του / 
Τα γόνατα μου έτρεμαν, τα μάγουλα μου καίγονταν (Σ.τ.Σ. Δεν εκπλήσσομαι, 
αγαπητέ μου!) / Το εξωπραγματικό κορμί του λικνίζονταν αργά από πάνω μου 
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Του Andy Nedhurst

Στα 1972 ήμουνα 13 χρονών, χοντρός και σπασίκλας. Είχα κι ένα μεγάλο μυστικό, 
που όμως δε μοιραζόμουν με κανέναν – ήδη ήξερα πως ήμουν gay. Τότε ήταν 
που είδα τον David Bowie να παίζει το «Starman» (Αστράνθρωπος) στο Top of 
the Pops· από εκείνη τη στιγμή τίποτε δε θα ήταν πια το ίδιο. Όχι πως η συγκε-
κριμένη εκείνη στιγμή άλλαζε από μόνη της τη ζωή μου, αλλά ήταν μία εικόνα 
που έμεινε στο μυαλό μου ως έκφραση της επίδρασης που ασκούσε το glam 
rock (γυαλιστερό, φανταχτερό ροκ) πάνω σ’ έναν έφηβο της εποχής, ο οποίος 
προσπαθούσε να βρει κάποια άκρη σχετικά με το πώς να δεχθεί την ομοφυλο-
φιλία του.

Σήμερα είμαι σίγουρος πως δεν ήμουν ο μόνος που ένοιωθε έτσι την εποχή 
εκείνη. Συζητώντας το παρόν άρθρο μ’ έναν συνομήλικο μου φίλο, είδα καθαρά 
ζωγραφισμένη τη νοσταλγία στα μάτια του: «Όταν είδα εκείνη τη φωτογραφία 
του Bowie όπου έπαιρνε πίπα στον κιθαρίστα του, Mick Ronson, ανακάλυψα 
τον πραγματικό σκοπό της ζωής μου!», μου είπε.

Το glam άρεσε σε πολύ κόσμο, διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων και κατη-
γοριών. Εγώ, φανατικός οπαδός του David Bowie, σχεδόν περιφρονούσα τους 
άλλους καλλιτέχνες της κίνησης, τώρα όμως έχω ανακαλύψει την αξία τους.

Πρωτεργάτες της κίνησης του glam rock υπήρξαν οι T-Rex του Mark Bolan. 
Αυτόν τον κατηγορούσαν όλοι οι ομοϊδεάτες μου σαν τραγουδιστή για κοριτσά-
κια του δημοτικού. Όπως όμως πάντοτε συμβαίνει στο χώρο του ροκ, αποδεί-
χθηκε ότι τα κοριτσάκια είχαν δίκιο. Οι T-Rex είχαν βγάλει πολλούς απ’ τους 
καλύτερους δίσκους εκείνης της περιόδου. Αλλ’ υπήρχαν κι εκείνοι που έπαι-
ζαν glam για την πλάκα τους, όπως οι Sweet and Mud και οι Wizzard. Οι πιο 
μυστήριοι ήταν οι Slades, σκίνχεντς απ’ το Wolverhampton του Λονδίνου, ένα 
φρικτό μέρος. Αυτοί πέταξαν τις τιράντες τους για να προσεταιριστούν το glam 
και μεταμορφώθηκαν σε μάγκες με χοντροτάκουνα!

Στην άλλη άκρη βρίσκονταν οι Roxy Music, το λεγόμενο «σοφιστικέ» glam 
ακραίων προδιαγραφών. Ο εξυπνότερος όλων ήταν ο Gary Glitter, απ’ τους πρώ-
τους της κίνησης. Τα μαλλιά ριγμένα πίσω, το κεφάλι του να στρέφεται μονίμως 
προς τον ουρανό, τα μάτια και τα χείλια ορθάνοιχτα και το υπόλοιπο συγκρότημα 
να τον κοιτά σαν χρυσόψαρο που μόλις το έχουν βιάσει. Ήταν εξωφρενικό, αλλά 
διασκέδαζε συνειδητά την τραγελαφική εικόνα που παρουσίαζε!

Το glam υπήρξε μια πνοή πνεύματος ανίερου, αλλά νέου και φρέσκου για την 
κουρασμένη μουσική σκηνή της εποχής. Για να κατανοήσει κάποιος την ανα-
γκαιότητα του, ας σκεφτεί ότι τ’ άλλα προτεινόμενα μουσικά ακούσματα τότε 
ήταν οι Yes ή ο Donny Osmond, από τα πιο απαράδεχτα και ξενέρωτα κατασκευ-
άσματα ετεροσεξουαλικής αρτηριοσκλήρωσης. Το glam προσέφερε γρήγορα και 
σωστά ποπ τραγούδια με στυλ, σε μια περίοδο που ο κόσμος ήταν γεμάτος από 
άσχημους, κακόγουστους τραγουδιστές με λιγδωμένα μαλλιά.

Η κληρονομιά του «Sgt. Pepper» των Beatles είχε ξεκινήσει τη μόδα των δί-
σκων με ενιαίο θέμα. Συνηθιζόταν επίσης τότε να κάνουν διάσημοι ροκ καλλιτέ-
χνες δίσκους με συμφωνική μουσική ενορχήστρωση (όπως π.χ. οι Deep Purple 
με τη London Philarmonic Orchestra). Ήταν, τέλος, η φάση της παρακμής του 
ροκ της δεκαετίας του ’60 κι είχαν αρχίσει να βγαίνουν δίσκοι με άψυχες και ατέ-
λειωτες μουσικές «εποποιίες» (από Yes, E.L.P. κ.ά.). Απ’ την άλλη το πνεύμα, 

Glam Rock και 
πρώιμη απελευθέρωση
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/ Η γλώσσα του πρηζόταν από την αγάπη του διαβόλου / Του ’λεγα κάν’το μου 
ξανά, κάν’το μου πάλι / Μου ’πε: στήσου στη γωνιά».

Όταν είσαι δεκατριών χρονών, αυτά φαίνονται θαυμαστά πράγματα πρω-
τάκουστα, ερεθιστικά και λαχταριστά. Άλλο αγαπημένο μου τραγούδι ήταν το 
«Queen Bitch» (Βασίλισσα Σκύλα), όπου για πρώτη φορά άκουσα έναν άνδρα να 
προσφωνείται με τη θηλυκή αντωνυμία «she» (αυτή): «Την ξέρουν στα πιο υπο-
χθόνια νάιτ κλαμπ / Της αρέσει ν’ ανταγωνίζεται τις γυναίκες / θεέ μου, γιατί 
δεν της μίλησα, γιατί δεν πήγα μαζί της!». Ό,τι αγγίζει ο Bowie, γίνεται ιερό. 
Λίγο μετά έγραψε το «All the young dudes» (Όλοι οι νεαροί μάγκες). Εκεί μιλά 
για κάποιον τύπο που ντύνεται σαν αδελφή, μα κλωτσάει σα μουλάρι (Τ’ ακού-
σατε αυτό, ηλίθιοι ετερό;!) Έπειτα ήταν παραγωγός για τον περίφημο δίσκο 
τον Lou Reed «Transformer» (Παραμορφωτής), όπου περιέχονταν στίχοι όπως 
«Τώρα, τώρα βγαίνουμε από τις ντουλάπες». Στο εξώφυλλο τούτου του δίσκου, 
ο Lou Reed παρουσιάζεται από τη μια μεριά ντυμένος σαν macho man με μπό-
τες και δερμάτινα κι από την άλλη σαν τραβεστί. Ιδιαίτερη μνεία θα κάνω στο 
τραγούδι-εμβατήριο μα συγχρόνως κι επιτάφιο της glam κίνησης αφού γράφτη-
κε προς το τέλος της (1975), το «Rebel, Rebel» (Επαναστάτη, επαναστάτη) του 
Bowie: «Έχεις μπερδέψει τη μητέρα σου / δεν ξέρεις αν είσαι αγόρι ή κορίτσι / 
επαναστάτη, βάλε τη μάσκα και το φόρεμα σου / σ’ αγαπώ τόσο». Ίσως στίχοι 
όπως οι παραπάνω ηχούν κάπως ξεπερασμένοι σήμερα, τότε όμως ακούγονταν 
φοβερά ανατρεπτικοί!

Το glam, όπως και κάθε μουσική κίνηση υπήρξε προϊόν της εποχής του 
και δραματοποίησε σύγχρονους προβληματισμούς και κοινωνικές εντάσεις. 
Παράλληλα με το περιοδικό ΝΜΕ, διάβαζα στις εφημερίδες γι’ αυτό το και-
νούργιο «φρούτο» που λεγόταν ομοφυλόφιλη απελευθέρωση. Το gay κίνημα και 
η μουσική αυτή είχαν σπρώξει την ομοφυλοφιλία στο προσκήνιο της κοινωνικής 
και πολιτιστικής ζωής της εποχής. Διαβάζοντας gay αυτοβιογραφίες της δεκα-
ετίας του ’50 ή παλαιότερες, παρατηρείς πάντοτε να υποβόσκει μια θλιβερή, 
επαναλαμβανόμενη αίσθηση του τύπου «Νόμιζα πώς ήμουν μόνος». Στις αρ-
χές της δεκαετίας τον ’70 μια τέτοια αίσθηση απόλυτης μοναξιάς ήταν σχεδόν 
αδύνατο να υπάρχει· η ομοφυλοφιλία ήταν παντού, στα ΜΜΕ, την τέχνη, την 
κουλτούρα.

Παραμερίζοντας τη νοσταλγία, ας δούμε τη θέση τον glam rock στην ιστορία. 
Αναφορικά με τη δισκογραφία, τίποτε ιδιαίτερο. Όμως το glam δεν έχει μόνο 
τη μουσική πλευρά του. Ακριβώς όπως το πανκ – στο οποίο άσκησε μεγάλη επί-
δραση – το glam ήταν ένας ολόκληρος κώδικας συμπεριφοράς και ηθικής. Και 
οι δύο κινήσεις προσέβαλαν ξεδιάντροπα το κατεστημένο, έγραφαν την «κοινή 
γνώμη» κυριολεκτικά στ’ αρχίδια τους.

Με το glam ροκ άνοιξαν πόρτες που ήταν προσιτές μόνο σε μία ολιγομελή 
κατηγορία τολμηρών ανθρώπων. Έδειξε ότι υπάρχει κάτι περισσότερο στη ζωή 
από την κλασική ετεροσεξουαλικότητα, ότι οι ετερό δεν μπορούσαν ούτε να 
φανταστούν τις δυνατές συγκινήσεις της gay ζωής. Και τούτο δεν έγινε σε κά-
ποιο σκοτεινό καταγώγιο για περιθωριακούς, αλλά στο ΤΟΡ 10 και στην πρώτη 
ζώνη ακροαματικότητας ραδιοφώνου και τηλεόρασης. Κήρυττε το ευαγγέλιο της 
ατομικής συνειδητοποίησης κι απελευθέρωσης. Προσέφερε τη δυνατότητα του 
προσωπικού ορισμού της ταυτότητας, πέρα από πρότυπα και καταναγκασμούς, 
δίνοντας έτσι σε κάποιον την ευκαιρία να ζει αρνούμενος τις κοινωνικές σταθε-
ρές – και να του αρέσει.

Το glam δε μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολιτικό κίνημα με τη στενή έννοια 
της λέξης όπως π.χ. το ομοφυλόφιλο. Υπήρξε όμως γνήσια ριζοσπαστικό φαινό-
μενο καθώς άλλαξε τις ζωές πολλών ανθρώπων· γι’ αυτό ήταν τόσο σημαντικό 
για μένα και για τη γενιά μου, ίσως πολύ περισσότερο απ’ ότι οι Bronski Beat ή 
οι Smiths του Morrissey για τη γενιά της δεκαετίας του ’80!
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μες/ερώτων ατελών» θα μπορούσε να είναι η πιο ακριβής περιγραφή της δομής 
του σεναρίου που βέβαια δεν αποποιείται καμμιά από τις χαρακτηρολογικές 
ιδιότητες του Λαπαθιώτη, κυρίως εκείνες που συστηματικά «θάβουν» οι ποι-
ητικές ανθολογίες και τα σχολικά νεοελληνικά αναγνώσματα: Ομοφυλόφιλος, 
ναρκομανής, κομμουνιστής. Ένας αριστοκράτης που περιφρόνησε τις αστικές 
ευπρέπειες και δεν δίστασε να εκτεθεί βάζοντας τα πάθη του στην υπηρεσία της 
πρόκλησης και του σκανδάλου, αντί να τα κουκουλώσει, και για τούτο ακριβώς 
τον λόγο αποτέλεσε για την κοινωνία κόκκινο πανί.

Δανδής που αυτοπεριθωριοποιήθηκε, ντιλετάντης που δεν εργάστηκε ποτέ, 
γιατί δεν μπορούσε ν’ ανεχτεί πάνω απ’ το κεφάλι του κανένα αφεντικό, ρομα-
ντικός που συνέχισε να γράφει παραδοσιακά ακόμη κι όταν ο υπερρεαλισμός κα-
τέκτησε την ελληνική ποίηση, ανένταχτος αριστερός, αυτός ο σπάνιος άνθρωπος 
αποτελεί και σήμερα μια πραγματικά αναρχική μορφή.

Η εξαιρετικά πλούσια ζωή του είναι για τους ομοφυλόφιλους σημαία, μοιά-
ζει με διαφήμιση για τα δικαιώματα τους. Δείχνει αριστοτεχνικά πόσο οι δρόμοι 
τους υπήρξαν σκοτεινοί κι αδιέξοδοι και πόσο απόλυτα καθορίστηκαν από το 
κοινωνικό περιβάλλον.

Η οδυνηρή πορεία του καταγράφει όλες τις φάσεις της πορείας ενός ομοφυ-
λόφιλου: Ξεκινά από τα νεανικά χρόνια, απ’ αυτό που θα ονόμαζε κανείς ρο-
μαντική αντίληψη της ομοφυλοφιλίας, από την ιδέα μιας εμπειρίας ανώμαλης, 
νοσηρής, που βγαίνει από τα όρια του συνήθους και του επιτρεπόμενου, μα που 
γι’ αυτό ακριβώς ανταμείβει με χαρές και γνώσεις μυστικές και είναι προνόμιο 
φύσεων αρκετά φλογερών και ελεύθερων, ώστε να ξανοιχτούν πέρα από το θε-
μιτό και το γνώριμο (αρχετυπική εδώ η μορφή του Όσκαρ Ουάιλντ).

Η στάση αυτή εκφραζόταν με τη γεμάτη χιούμορ και στυλ, ανάλαφρα ειρωνι-
κή παρουσίαση του προσωπείου του δανδή Λαπαθιώτη, σε σχεδόν ειδυλλιακούς 
περιπάτους σε εξοχές προαστείων, κοσμικών καφέ της εποχής του ’10, σέρ-
ρες πάρκων ή σαλόνια, όπου ο ήρωας γινόταν το αντικείμενο συζητήσεων, σαν 
ένα είδος σταρ («ξένος», «θεατρίνος», «αμαρτωλός») και προκαλούσε τα μάλλον 
ιλαρά σχόλια του κόσμου της χωριάτικης, περιορισμένης μικρής πρωτεύουσας. 
Από τη στάση αυτή, την επηρεασμένη από την κοινωνική καταπίεση, ο ποιητής 
περνάει σε μια λιγώτερο συμβατική αντίληψη του προβλήματος, όσο πιο πολύ 
βυθίζεται στον κόσμο των πολιτικών και κοινωνικών περιθωρίων. Επικρατούν 
οι έννοιες της ευτυχίας, της αγάπης, της πλήρωσης και της Ισχύος της Ηδονής. 
Και καταλήγει να κάνει τον αισθησιασμό του κινητήριο μοχλό της ζωής του. (Το 
πάθος είναι η μεγαλύτερη έκφανση της ζωής. Το να προσπαθεί κανείς να το πνί-
ξει είναι σαν να πνίγει την ίδια τη ζωή, στην πιο εκφραστική της εκδήλωση). Ο 
ήρωας συχνάζει τώρα στο νυχτερινό Ζάππειο, όπου ομοφυλόφιλοι καθισμένοι σε 
γωνιές δέντρων, εν είδει μυστικής οργάνωσης παράνομων, ή Φιλικής Εταιρείας, 
διηγούνται με τον φυσικότερο τρόπο, τις εμπειρίες τους. Απολαμβάνει, σε χα-
μαιτυπεία που σφύζουν από τα νιάτα του φυσικού κόσμου, μιαν ήσυχη και ξέ-
νοιαστη ακολασία.

Χωρίς να πολυνοιάζεται αν τον αποδοκιμάζουν ή τον ακολουθούν, αυτός ο 
ιδιόρρυθμος Αθηναίος, προχωρεί ανοικτά, χωρίς ενοχές αλλά και χωρίς ρητορεί-
ες, αρπακτικά και μαζί ανάλαφρα στον αρχαίο ηδονισμό, και σ’ αυτό το σημείο 
συναντά τον Καβάφη, αφού γίνεται με τη στάση του ένας ήρωας των σελίδων 
του («Οροφέρνης»,« Ίμενος», «Εν τη οδώ»).

Ο Λαπαθιώτης αναλώνεται κυριολεκτικά στη νύχτα, τη νύχτα των προπολε-
μικών δεκαετιών 1920-1930, στους δρόμους και στις συνοικίες της Αθήνας και 
του Πειραιά και σχεδόν πάντα, στα πάλκα και τα σκηνικά του έρωτα, που είναι 
λίγο-πολύ τα ίδια μέχρι σήμερα. Τα λαϊκά καφενεία, οι δρόμοι οι σκοτεινιασμέ-
νοι από το νύχτωμα, τα πάρκα, τα πέριξ των εργοστασίων, τα κακόφημα κέντρα 
όπου συχνάζουν νεανικές μορφές άγνωστες κι αμφίβολες, συνδυασμένα με την 
ίδια, γνώριμη πάντα, γόνιμη αλλά και άκαρπη αναζήτηση της Ηδονής, τις πι-
κρίες, τις απογοητεύσεις, την ελεγεία για τον χαμένο χρόνο και τον προδομένο 
έρωτα. Ο έρωτας είναι γι’ αυτόν το παν και τα πάντα είναι έρωτας. Μονάχα αυτό 
μπορεί να μέτρησει την τραγωδία των σπαταλημένων ζωών.
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Του Τάκη Σπετσιώτη

Ποιητής που έβλεπε την Τέχνη σαν απόσταγμα ζωής και όχι σαν υποκατάστατο 
της (εξ’ ου και ολιγογράφος, ερασιτέχνης), ο Λαπαθιώτης επεχείρησε το ριζο-
σπαστικό βήμα να ορίσει την δημόσια ζωή του σαν λογοτεχνία. Είχε εγγραφεί 
στην συνείδηση του κοινού σαν ποιητής μέσα από ένα θρύλο. Η εκκεντρική αμ-
φίεση, η νυχτόβια ζωή, οι ερωτικές και πολιτικές του προτιμήσεις, και η στυλι-
ζαρισμένη παρουσίαση του εαυτού του, τον είχαν κατατάξει δικαιωματικά στις 
ελάχιστες θρυλικές μορφές της λογοτεχνίας μας.

Πριν απ’ το γράψιμο στίχων, τον ενδιέφερε η ποιητικότητα της ύπαρξης του, 
ο τρόπος ζωής του σαν έργο τέχνης κι αυτό αποτελεί την καλλιτεχνική του ανορ-
θοδοξία και την ιδιαιτερότητα της δυστυχίας του. Είναι μια στάση ζωής πολύ 
επίκαιρη που οι φιλολογίζοντες, ακόμη και σήμερα στα 40χρονα αφιερώματα 
από τον θάνατο του, δεν έχουν καταλάβει. Αντί να εκτιμούν την γενναιότητα 
και την τόλμη της χειρονομίας του κάθονται με τη μεζούρα και μετρούν πόσους 
πόντους πιο ελάσσων είναι ο ποιητής απ’ τον Καρυωτάκη.

Παρ’ όλα αυτά η μορφή του Λαπαθιώτη άντεξε στο χρόνο και παραμένει αξε-
πέραστη, παρόλο που η ποίηση του είναι κάπως «εκτός κλίματος».

Μια μορφή ποιητική, αληθινό έργο τέχνης, που σαρκάζει, λες, όλους αυ-
τούς τους «συγγραφείς ποιημάτων» που προσπαθούν μανιωδώς να τρυπώσουν 
σε «σωματεία λογοτεχνών», «φιλολογικές παρέες» και να την βγάλουν κανα-δύο 
χρονάκια, πριν ο χρόνος εξαφανίσει μια για πάντα το ήδη πνευματικά πεθαμένο 
έργο τους. Η μορφή του Λαπαθιώτη παραμένει σύγχρονη, ίσως γιατί πραγμά-
τωσε όσο κανείς εδώ στον τόπο μας το αίτημα του Νίτσε για την αναγκαιότητα 
του «αισθητικώς ζην»:

«Έχει μεγαλύτερη σημασία να ζεις και να φέρεσαι σαν γνήσιος Ποιητής, παρά 
να γράψεις ποιήματα στα πλαίσια μιας κάποιας εργασιοθεραπείας της νεύρωσης 
σου, ίσα-ίσα γιατί δεν ξέρεις να πλέκεις ή να κεντάς». Τέχνη και ζωή λοιπόν, και 
οι αντιφάσεις τους. Αυτήν την σχέση επιχειρεί ν’ απεικόνισει η ταινία «Μετέωρο 
και Σκιά» μέσα από μια σειρά χαρακτηριστικών στιγμιότυπων από την ζωή του 
Ποιητή, όπως τα έζησαν οι συνοδοί του στις τρεις-τέσσερις προπολεμικές δεκα-
ετίες που ο Λαπαθιώτης φλογίστηκε απ’ τον πόθο να λάμψει, έλαμψε κι έσβυσε, 
όπως ένα βεγγαλικό, ένας διάττων.

Το σενάριο στηρίχτηκε στις μαρτυρίες των φίλων του ποιητή και το τελικό 
υλικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν η προσωπική ανάπλαση όλης αυτής 
της βιβλιογραφίας γύρω απ’ τον Λαπαθιώτη. Δεν προστίθενται φανταστικά πε-
ριστατικά και για λόγους αλήθειας και εγκυρότητας και για καθαρά αισθητικούς 
λόγους. Μέσ’ απ’ τα κενά, την αποσπασματικότητα, προβάλλει ολοκάθαρη η 
μορφή του Ποιητή, χωρίς να χρειάζεται επεξηγήσεις.

Οι στίχοι του Καβάφη: «Κάθομαι και ρεμβάζω/επιθυμίες κι αισθήσεις/εκόμι-
σα εις την Τέχνην/κάτι μισοειδωμένα/πρόσωπα ή γραμμές/κάτι αβέβαιες μνή-

Μετέωρο 
και σκιά
Η αθέατη πλευρά του 
Λαπαθιώτη
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Του Αλέξη Μπίστικα

Φορούσε παλιές άσπρες μπότες και στις ζάρες το χρώμα είχε ξεφτίσει. Τα βλέφα-
ρα του γυριστά και τα μαλλιά του χτενισμένα προς τα πίσω θυμίζανε αμφισβη-
τίες σταρ σε αφίσες άδειων Κυριακάτικων δρόμων. Έδινε τις συμβουλές του με 
την άνεση του ειδικού, μιλώντας μια καθαρή και νευρώδη αργκό.

Ο άλλος αποτύπωνε τη διάλεξη σε μια χαρτοπετσέτα. Ονόματα χαπιών, απα-
ντήσεις που μπερδεύουν τους στρατιωτικούς, εξομολογήσεις που πείθουν τους 
γιατρούς, συνταγές για απλανές βλέμμα, κάθε λογής πολύτιμες συμβουλές, 
στριμώχνονταν νευρικά στη χαρτοπετσέτα.

Υπήρχαν δυο ακόμη άτομα στο τραπέζι: η φίλη μου Γωγώ κι εγώ. Τη Γωγώ – ή 
Γιώργο – την είχα γνωρίσει το προηγούμενο βράδυ στο πάρκο. Τώρα οι δυο μας 
συντηρούσαμε μια αόριστη κουβέντα για τον καιρό που άλλαξε ή για τις εντυ-
πώσεις μου από την πόλη, ανακατεύοντας ροφήματα από αφρό και λάσπη. Στην 
πραγματικότητα κρυφακούγαμε με αγωνία τη διάλεξη. Ιδίως η Γωγώ, γιατί το 
παιδί με την αγωνιώδη χαρτοπετσέτα και τα ανορθόγραφα μάτια κοιμόταν στο 
σπίτι της τα τελευταία βράδια. Έτσι λοιπόν, παρά την προσποίηση μας, η φίλη 
μου κρεμόταν από τα χείλια του σκοτεινού συμβουλάτορα καθώς αυτός επαγγέ-
λονταν την απόδραση του καλού της από το στρατόπεδο της πατρίδας.

Δέκα λεπτά πριν βολτάριζα άσκοπα πάνω στις πλάκες της παραλίας. Από απέ-
νταντι ήρθε η φωνή της Γωγώς να μου θυμίσει πως στην αλητεία δε μένεις ποτέ 
μοναχός. Έλα να κάτσεις μαζί μας. Τον ένα απ’ τους φίλους της, φυσιογνωμία 

Σκληρός σαν 
άσπρες μπότες
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ΦΩΤΟ: Πάολα

Τα τρία κύρια ερωτηματικά πριν σκηνοθετήσω:
1) Πώς να παρουσιάσω ένα θέμα τόσο ιδιαίτερο και μη συμβα-

τικό, μη συμβατικά;
2)  Πώς ν’ αναπαραστήσω μιαν εποχή τόσο απομακρυσμένη από 

μένα, από την οποία δεν είχα επιπλέον κανένα προσωπικό βίω-
μα;

3) Πώς να διδάξω ένα ηθοποιό στο ρόλο ενός ήρωα, όπου το τε-
χνητό, το θεατρικό στοιχείο καθόριζε την καθημερινή συμπεριφο-
ρά του, όταν ήξερα ότι «ακόμη και στο θερμό σφίξιμο του χεριού, 
εμάντευες τον άνθρωπο που εύκολα δεν έφτανε στην οικειότητα», 
όπως περιγράφει ο Κλέων Παράσχος τον Λαπαθιώτη.

«Η σύντομη συντροφιά του Λαπαθιώτη ήταν κι εκείνη ένα μικρό 
έργο τέχνης. Το ύφος του ήταν το πολύ λεπτό, του κουρασμένου 
ερασιτέχνη. Δεν θυμούμαι ν’ άκουσα ποτέ υψωμένο τον τόνο της 
φωνής του, ποτέ, έστω κι ελάχιστα, να την αιστάνθηκα πιο νευρι-
κήν ή πιο επίσημη από το συνηθισμένο...» (Τέλλος Άγρας).

Στους δρόμους της αφαίρεσης, που είχε ήδη ακολουθήσει το 
σενάριο, έπρεπε να κατευθυνθεί και η σκηνοθεσία. Όπως το σε-
νάριο απέφυγε την σκανδαλοθηρική εκμετάλλευση της ζωής του 
ήρωα, με μιαν πιστήν αναφορά στα ντοκουμέντα, η σκηνοθεσία 
έπρεπε ν’ αποφύγει τα «κλισέ» της κλασικής κινηματογραφικής 
θεαματικής βιογραφίας.

Όπως η αναπαράσταση, με οξύτητα και διαβρωτικότητα, της 
«Ύπαρξης σαν έργου τέχνης» του Λαπαθιώτη, οδήγησε στην ανά-
γκη να παραλειφτούν οι στίχοι από το έργο του, έτσι με τον συν-
δυασμό μορφής και περιεχομένου έπρεπε να δοθεί αυτό που για 
μένα αποτελούσε την ουσία του Λαπαθιώτη: Τολμώ να πω, όχι ο 
χαρακτήρας του, όσο το προσωπείο, ο μύθος του. Όχι οι ψυχολο-
γικές, όσο οι ιδεολογικές του συγκρούσεις. Ο δημόσιος, δηλαδή 
ο πολιτικός Λαπαθιώτης και οι συγκρούσεις του με την κοινωνία, 
την εποχή, τη ζωή και την τέχνη, είναι η πλευρά αυτή του ποιη-
τή που αφορά και σήμερα και κάτι που παρουσιάζεται στο φιλμ. 
Αυτή τη διαχρονική διάσταση πήρε και η σκηνογραφική-ενδυμα-
τολογική αναπαράσταση του προπολεμικού κόσμου. Όχι νοσταλγι-
κή αναπαράσταση, αλλά υπολανθάνουσα συγκίνηση, που βρίσκει 
τις αναλογίες του «τότε» με το «τώρα». Όχι μόνο η δράση, αλλά ο 
στοχασμός πάνω σ’ αυτήν. Όχι τόσο η εξωτερικευμένη συγκίνη-
ση, όσο ο υποβόσκων σπαραγμός. Όχι η ψεύτικη, κωδικοποιημέ-
νη μίμηση της ζωής, όσο η ουσία του περιεχομένου μέσα απ’ την 
γλώσσα της Τέχνης.

Όχι ο τρόπος της ομιλίας των ανθρώπων σήμερα, και μάλιστα 
όπως ψεύτικα παρουσιάζεται στο σινεμά, αλλά ένας τρόπος εκ-
φοράς του λόγου που υπηρετεί το περιεχόμενο, αφού πρόκειται 
για χαρακτήρες που χειρίζονται μ’ ένα ξέχωρο τρόπο το λόγο, που 
υπάρχουν μέσα απ’ το λόγο.

Όλα στην υπηρεσία μιας εκπληκτικής λιτότητας. Αν παρομοία-
ζα τα υλικά που μου προσφέρονταν για να φτιάξω το έργο, μ’ ένα 
πλούσιο τραπέζι γεμάτο εδέσματα, να μην διάλεγα αυτά για να εκ-
φραστώ, αλλά τα ψίχουλα και τα υπολείματα, που θα περίσσευαν 
μετά το δείπνο.

Πολλές φορές το κοινό είναι προκατειλημμένο. Συνδέει την 
αναπαράσταση της εποχής με το πλούσιο, βαρύ θέαμα, λησμο-
νώντας πως η εποχή είναι κυρίως μια εσωτερική ατμόσφαιρα σε 
συνδυασμό με μερικές καλοδουλεμένες, εξωτερικές λεπτομέρειες, 
που αρκούν να την δείξουν πολύ καλύτερα από τόπια βελούδου ή 
νταντέλλας. Μιλάει για «στυλιζάρισμα» στο παίξιμο των ηθοποι-
ών, λησμονώντας ότι πρόκειται για ρόλους ηρώων που πρέσβευαν 
το στυλ πάνω απ’ όλα, ή ότι «στυλιζαρισμένο» είναι μια ετικέττα, 
που ο καθένας εύκολα μπορεί να κόλλησει παντού, ακόμη και στον 
τρόπο που μιλούν οι σημερινοί νέοι: «καράφλιασα», «την βρήκα», 
«δικέ μου». Μιλάει για αισθητική, εικαστική γοητεία της εικόνας, 
χωρίς ν’ ακούει το λόγο, και χάνοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος της 
ουσίας. Σαν να βλέπει μόνο το μπαστούνι και το γάντι στα χέρια 
του Λαπαθιώτη, αγνοώντας το στιλέτο που κρύβεται από κάτω.

Οι απεσταλμένοι της Ουγγρικής τηλεόρασης, που ήρθαν πριν 
μια εβδομάδα στην Αθήνα, πάντως, φαίνεται παραείδαν το στι-
λέτο. Είδαν έναν μεγάλο αριθμό ελληνικών ταινιών για να αγορά-
σουν για την τηλεόραση τους. Στους καταλόγους που είχαν, έλειπε 
παντελώς το «Μετέωρο και Σκιά». Σ’ ερώτηση κάποιου αρμόδιου, 
που τους υπέδειξε να δουν την ταινία, απάντησαν «ναι, ξέρουμε, 
αλλά δεν θέλουμε να τη δούμε… λόγω θέματος…! Ομοφυλοφιλία 
και κομμουνισμός… δεν θα το επιτρέψει η λογοκρισία…»

Αυτά εις απάντησιν των όσων αισιόδοξων βρεθούν να θεωρή-
σουν το «Μετέωρο και Σκιά» ταινία εποχής. Καγχάζοντας.
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Στήλη λογοτεχνικής κριτικής το «Κράξιμο» δεν είχε ποτέ, ούτε 
και σκοπεύει να εγκαινιάσει. Αυτό που κατά καιρούς σκεφτόμα-
σταν και μας ενδιέφερε, αλλά από αμέλεια δεν πραγματοποιήσα-
με, ήταν μια κριτική ανθολόγηση κειμένων (πεζών και ποιημάτων) 
γύρω απότην ομοφυλοφιλία. Βέβαια, τα κείμενα που αναφέρονται 
στην ομοφυλοφιλία είναι στη χώρα μας ελάχιστα – πόσο μάλλον τα 
«αμιγώς» ομοφυλόφιλα βιβλία. Ακόμα όμως και μ’ αυτά, το αφι-
έρωμα πρέπει να γίνει και θα γίνει από το περιοδικό το συντομό-
τερο δυνατόν.

Προς το παρόν, το «Κράξιμο» σχεδόν οφείλει να παρουσιάσει, 
έστω και με τον άχαρο και εύκολο τρόπο των αποσπασμάτων «Τα 
ποιήματα του δολοφόνου μου» του Ανδρέα Αγγελάκη, που εκδό-
θηκαν το 1986 και δεν τους δόθηκε η προσοχή που τους αξίζει.

Βέβαια, θα ξανάρθεις. Όλοι οι δολοφόνοι μαγνητισμένοι
επιστρέφουν να πάρουν πίσω το μαχαίρι τους,
να εξαφανίσουν κάποιο ίχνος, να μαζέψουν
το νόμισμα που τους έπεσε στην πάλη,
να ξαναδούν, ν’ αγγίξουν τη σκηνικό του φόνου
που καλειδοσκοπικά πλησιάζει ή φεύγει, μες στον ύπνο τους,
στο κρύσταλλο παγιδευμένοι του βραχνά τους.

(Από το Η επιστροφή του δολοφόνου)

Κακά τα ψέματα — το κορμί πληρώνεται. Λένε οι παλιότεροι πως 
τάχα πρόφτασαν εποχές που σε παρακαλούσαν κι άφριζαν και 
κάτι τέτοια, χρυσούς αιώνες του Περικλέους να πούμε, που με 
μια βόλτα σου να, οι κατακτήσεις να, τα τηλέφωνα ή τα ραντε-
βού. Μπορεί. Εμείς πάντως δεν τα ζήσαμε, ούτε τα είδαμε καν 
στ’ όνειρο μας.

(Από το Οικονομικά ζητήματα)

Όμως η ποίηση είναι αφηρημένη, χαρτιά
και κουραφέξαλα,
δεν είναι κορμί, δεν είναι στόμα,
σπάνια, πολύ σπάνια, την άκουσε να τον παρηγορεί,
εγωίστρια, τα θέλει όλα δικά της
χωρίς αυτή να δίνει τίποτα. Σου ‘ρχεται να την πνίξεις.

(Από το Φόβοι για το μέλλον)

Τον γέρο εκείνο δεν τον ήθελε κανένας (στη σκοτεινιά, πίσω απ’ 
το τοιχαλάκι) τραβιόνταν όλοι στο άγγιγμα του, κάποιος τον κλώ-
τσησε σχεδόν καθώς τον έκοψε στο ρούφηγμά του. Πάνω η Άρκτος 
ανελέητη. Ακούστηκε κάτι σαν βλαστήμια, κάτι ειπώθηκε για τα 
γερατειά. Ξανά σιωπή.

(Από το Τρία ποιήματα για τη Μύκονο - Παραπορτιανή)

Το άγνωστο κορμί, λοιπόν, είναι πιο δύσκολο,
καθόλου αδιάφορο, μην ξεγελιέστε,
γιατί δεν έχει πια τι άλλο να χάσει,
άλλα δεν έχει να του πάρουν.
Γι’ αυτό και παραδίνεται σα να ’ναι η τελευταία φορά,
με μάτια ερμητικά κλεισμένα,
σε προσφορά ολοκληρωτική χωρίς αναστολές,
χωρίς να περιμένει ανταπόδοση.

(Από το Άγνοια)

Η ποίηση του 
Ανδρέα Αγγελάκη
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σκληρή, προσφέρθηκα να τον κεράσω εγώ. Αυτή ήταν η μόνη επαφή μας, μέχρι 
που αργότερα με περιεργάστηκε με κάποια λάμψη στην ανακάλυψη της απλής 
συνωνυμίας μας. Τώρα όμως ίσως η αλλαγή του καιρού μα τα χέρια του η αγωνία 
μου μεγάλωνε μέσα στις τόσες εξηγήσεις του σπασμωδικά τα χέρια του μοιρά-
ζανε περιθωριακές φιγούρες μια αόρατη τράπουλα. Δεν ήθελα να προδοθώ: κι 
όταν οι δύο συζητήσεις, η τεντωμένη δικιά τους και η δική μας η χαλαρή, έτυχε 
προς στιγμή να μπλέξουνε τα νήματα τους, φρόντισα ν’ αδράξω τον αργαλειό 
με αδιάφορη αυτοπεποίθηση.

Τα σύννεφα έφευγαν κυνηγημένα, τα αμπαζούρ στα μέσα του μαγαζιού ζού-
σαν κρυφά κάποιο μεσοπόλεμο, όταν τελικά, αισθάνθηκα πως ο σκληρός με είχε 
προσέξει. Οι συμβουλές του είχαν εξανληθεί και τώρα ξοδευότανε σε ενθαρρυ-
ντικές παρατηρήσεις και προτροπές. Τους κοίταξε και με μιας τους βαρέθηκε. 
Σηκώθηκε και τεντώθηκε αυθάδικα μέσα στα σκουρόχρωμα ρούχα του. Πάει να 
δει για μια δουλειά. Θα έρθω μαζί του λίγο παρακάτω; Λίγο παρακάτω δεν κάνει 
διαφορά· σηκώθηκα, μάζεψα τα τσιγάρα μου και άφησα τη Γωγώ με το παιδί της 
στη θέρμη της ελπίδας τους.

[Προχωράμε στις πλάκες της παραλίας. Το κύματα κουκουλώνονται σε κρύα 
σεντόνια. Ο αέρας παίρνει ένα τσαλακωμένο χαρτί που ψιλά ανατυπώνεται σε 
αυριανές εφημερίδες θυέλλης. Παρελαύνει ο αντρισμός με τα χαπάκια του τις 
σκόνες και τις σύριγγες. Στο χωματόδρομο στρίβουμε και μας ορμάει ο αέρας 
που προελαύνει. Γυρνάμε τα νώτα και τότε εγώ κουρνιάζω στο λαιμό του. Δε 
μιλάμε. Ο αέρας κοπάζει σε χάδια νωχελικά, όπως χαϊδεύουν οι πρόσκοποι κάτω 
απ’ τους ευκαλύπτους.]

Μου μιλούσε για μια μηχανή καθώς στη στροφή αντικρύζαμε το δρόμο με 
τις κίτρινες δεντροστοιχίες. Δούλευε μεροκάματο κολλώντας αφίσες για τα δύο 
θέατρα της πόλης, και μάζευε χρήματα για μια μηχανή που θα ήταν πολύ γρήγο-
ρη, όπως με άφηνε να καταλάβω. Αφηνόμουν κι εγώ να καταλάβω, καταλάβαινα 
πως ίσως σ’ αυτήν την πόλη μπορώ και πάλι να ονειρευτώ, να λατρέψω πέρα από 
κάθε λογική ή ιδεολογία, να λύσω στην πλάτη μου μαλλιά και να χυθώ στους 
δρόμους κολλημένος στην πλάτη ενός αδιόρθωτου καβαλάρη, να κυλιστώ στο 
βάλτο για ένα παιδί με πληγιασμένα μπράτσα, να τρέξω το πρωί για ζεστό ψωμί, 
να λούσω, να χαστουκίσω, να περιθάλψω με γάζα και μπαμπάκι, να κολλήσω, 
τέλος, στους δρόμους της καινούργιας μου πόλης τον εαυτό μου σε χιλιάδες θε-
ατρικές αφίσες διαλαλώντας στους πάντες πως ένας αδίστακτος θ’ ανακαλύψει 
για χάρη μου την αγάπη.

Έξω απ’ το μεγάλο κρατικό θέατρο ο δυσλεξικός φύλακας του αρνήθηκε κάθε 
ελπίδα για δουλειά κι εγώ πάλευα μ’ ένα πρότυπο. Στους φυλλωμένους διαδρό-
μους του κηποθέατρου η ανεργία τον υποδέχτηκε μ’ ένα δίσκο τσιπς και ζεστές 
τυρόπιττες, κι εγώ νικιόμουν από ένα πρότυπο. Στο πεζοδρόμιο ένας διαβάτης 
μας χλεύασε κι εγώ αγαπούσα ένα πρότυπο.

Βρεθήκαμε μπροστά στην πόρτα του ξενοδοχείου, ενός ξενοδοχείου ειδικού, 
που δεν απαιτούσε διατυπώσεις. Η σκάλα ήταν βρώμικη και το δωμάτιο μουντό 
μα ένα παράθυρο έδινε γαλάζια την εντύπωση του καιρού. Μέσα στη φρεναπάτη 
της προσδοκίας μου για ένα σφιχταγγάλισμα σκληρό και άτσαλο, δεν πρόσεξα 
το βλέμμα του που ήταν ικετευτικό, κι ούτε την απαλή δειλία του χαδιού του. 
Όλες μου οι αισθήσεις ακουμπούσαν σε κείνα τα σκουρόχρωμα του ρούχα, που 
θα πέταγε, και στις δυό άσπρες μπότες με τις ζάρες.

Τα χέρια του τραβήξανε τη μπότα και το πόδι του ακουμπάει στο κρύο πλα-
κόστρωτο. Το βλέμμα μου πέφτει και τσακίζεται εκεί κάτω. Οι άσπροι ρόμβοι 
του πατώματος. Στα βρώμικα του δάχτυλα γυαλίζουνε τα πέντε κατακόκκινα 
βερνικωμένα νύχια.
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Η ερωτική ζωή το υ Σαλβαδόρ Νταλί

η Γκαλά, δε δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα. Διότι, όπως μου επιβεβαίωσε η 
Αμάντα και όπως ο ίδιος διαπίστωσα στη συνέχεια, ο Νταλί δεν άγγιζε ποτέ τους 
ανθρώπους. Του έφερνε φρίκη».

«Πραγματικά, το κλειδί που μου επέτρεψε να εισχωρήσω στην ιδιωτική 
ζωή του Νταλί, υπήρξε ένας κοινός φίλος που γνώριζα πολύ πριν γνωρίσω την 
Αμάντα και που ονομάζεται Ζαν Κλωντ Ντυμπαρύ. Κατά το διάρκεια που διηύ-
θυνε ένα πρακτορείο μοντέλων εφοδίαζε τον Νταλί με νέους οι οποίοι του πρό-
σφεραν τίς υπηρεσίες τους… Αυτό βέβαια, δε σημαίνει σκηνές συνουσίας μετα-
ξύ αγοριών και κοριτσιών. Σας μίλησα ήδη για την αποστροφή του Νταλί όσον 
αφορά τις επαφές. Ξέρετε, τον βασάνιζε πολύ ο πρωκτός, η σοδομία. Μερικές 
φορές έλεγε στον Ζαν-Κλωντ: «Στείλτε μου ένα φορτίο». Φορτίο σήμαινε, οχτώ 
ή δέκα αγόρια και κορίτσια από είκοσι έως εικοσιπέντε ετών, που έμεναν σ’ ένα 
ξενοδοχείο στο Καντακέ ή έρχονταν στο Μερίς, με έξοδα του Νταλί, για να συμ-
μετάσχουν σε σκηνές γυμνού. Αυτές οι σκηνές πάντα σκηνοθετούνταν όταν η 
Γκαλά απουσίαζε».

«Να σε τι μπόρεσα να παρευρεθώ, το Δεκέμβριο του 1979, περίοδο κατά την 
οποία έβλεπα συχνά τον Νταλί, δεδομένου ότι είχε εγκατασταθεί στο Παρίσι 
με την ευκαιρία της ενθρόνισης του στην Ακαδημία των Καλών Τεχνών. Ένα 
απόγευμα οδηγήθηκα από τον Ζαν-Κλωντ Ντυμπαρύ σε μια άλλη σουίτα του 
ξενοδοχείου Μερίς, νοικιασμένη για την περίσταση από τον Νταλί. Εκτός από 
το ζωγράφο κι εμένα, παρευρισκόταν και ο φωτογράφος του και άνθρωπος της 
εμπιστοσύνης του, ο Ρομπέρ Ντεσάρν. Σε μια στιγμή δυο πανέμορφα αγόρια 
φτάνουν. Αφού μας χαιρέτησαν, χώθηκαν πίσω από το παραβάν. Εκεί ξεντύθη-
καν σεμνά για να ξαναεμφανιστούν μπροστά μας ολόγυμνοι. Κάτι που ήταν και 
λίγο αστείο. Νομίζω ότι αυτό αποτελούσε μέρος των φαντασιώσεων του Νταλί: 
δημιουργούσε το δικό του κόσμο, φτιαγμένο με απόλυτη ελευθερία, με σεβασμό 
πάντα στις αστικές συμβάσεις».

«Ακολουθώντας τις οδηγίες, το ένα αγόρι ξάπλωσε στο κρεβάτι, ενώ το άλλο 
ξάπλωσε στα πόδια του πρώτου, γυρίζοντας του την πλάτη (η οποία ήταν πολύ 
όμορφη), αλλά με το κεφάλι γυρισμένο για να το κοιτάζει. Ο Νταλί, με το ξα-
κουστό του μπαστούνι διηύθυνε τις επιχειρήσεις. Θυμάμαι ότι ήταν σοκαρισμέ-
νος, ερεθισμένος γιατί το αγόρι που ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι πρόσφερε τη 
θέα των τεράστιων αρχιδιών του. Τον πρόσταξε λοιπόν να τα κρύψει ανάμεσα 
στα μπούτια του. Η σκηνή κράτησε αρκετή ώρα. Υπήρχε μια ατμόσφαιρα εξαι-
ρετικού ερωτισμού, ένα είδος παρτούζας αλλά χωρίς εκπλήρωση. Ήταν καθαρά 
θεωρητική. Όλη την ώρα, ο Ντεσάρν φωτογράφιζε για να ανταποκριθεί στις δι-
ανοητικές ηδονές του κυρίου του. Αυτή η σκηνή είχε σκοπό την ερμηνεία του 
Αγίου Σεβαστιανού. Αλλά ο πίνακας δεν τέλειωσε ποτέ. Φαίνεται εξάλλου ότι ο 
Νταλί αποκαλούσε όλα τα αγόρια, του «Αγίου Σεβαστιανού».

«Άκουσα επανειλημμένα να λένε πως ο Νταλί ήταν ανίκανος. Μερικοί μά-
λιστα απέδιδαν και την εκκεντρικότητά του σ’ αυτή την οργανική ανεπάρκεια. 
Πιστεύω ότι είναι ψέμα, και ότι προτιμούσε μάλλον τη μαλακία. Μετά τις πραγ-
ματοποιημένες φαντασιώσεις του, αποσυρόταν στο μπάνιο όπου αυτοϊκανοποι-
ούνταν. Πολύ συχνά, έβαζε γυμνά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, το ένα απέναντι 
στο άλλο, σε διάφορες πόζες. Η μεγάλη του ευχαρίστηση ήταν όταν κάποια 
στιγμή το αγόρι παρουσίαζε μια οφθαλμοφανή επιθυμία. Στην περίπτωση αυτή, 
ο Νταλί κατενθουσιασμένος αποχωρούσε. Ένα από τα κορίτσια είπε μια μέρα 
στον Ζαν-Κλωντ Ντυμπαρύ ότι τον είχε δει σε μια σκοτεινή γωνιά του δωματίου, 
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Η ερωτική ζωή του 
Σαλβαδόρ Νταλί ήταν 
τόσο εκκεντρική όσο 
και οι πίνακες του. Ο 
Roger Peyrefitte σε 

αποκλειστικότητα 
για το «Gai Pied» 

διηγείται μερικές από 
τις παραδοξολογίες του 

πιο τρελού από τους 
σουρεαλιστές.

Του Roger Peyrefitte

Εδώ και εικοσιπέντε χρόνια ο Roger Payrefitte κατοικεί στο ισόγειο ενός διαμε-
ρίσματος (από τα λίγα εναπομείναντα από τη δεκαετία του ’30 στο Παρίσι), δί-
πλα από το δάσος της Βουλώνης. Ο μαιτρ δέχτηκε να με δει μια Δευτέρα στις 12 
η ώρα. Ως συνήθως, με την ακρίβεια που χαρακτηρίζει εκείνους που δεν έχουν 
ρολόι, έφτασα πέντε λεπτά νωρίτερα. Αφού άργησε να μου ανοίξει, ο υπηρέτης 
με οδήγησε σ’ ένα μικρό σαλόνι, με επένδυση ξύλου στους τοίχους, παραφορτω-
μένο με χαλιά και βαριά σκούρα έπιπλα. Τα μόνα φανταιζί αντικείμενα σ’ αυτό 
το δωμάτιο ήταν οι πολλαπλοί πίνακες και οι τοιχογραφίες με θέματα παιδοφιλί-
ας, υπογεγραμμένα από τον Γκορ και μια πρωτοφανή ποικιλία από κουκουνάρια 
και φύλλα ξερά από δέντρα! Πάνω στα τραπέζια, γύρω από την καμινάδα, στα 
ντουλάπια, παντού. Πρόκειται μάλλον για τη συγκομιδή της εποχής, η οποία 
έγινε κατά τη διάρκεια καθημερινών περιπάτων στο δάσος!

Μόλις που πρόλαβα κι έριξα μια ματιά γύρω γύρω, και είδα να μπαίνει μέσα 
στο δωμάτιο γυμνός τυλιγμένος με μια γυναικεία ρόμπα με γαλάζιες και άσπρες 
ραβδώσεις ο επιφανής συγγραφέας. «Συγνώμη, είχα προβλέψει να είμαι έτοιμος 
για το μεσημέρι. Μόλις γύρισα από τον περίπατό μου». Και με μιας εξαφανίζεται 
στην απέναντι αίθουσα που μοιάζει να είναι το υπνοδωμάτιό του. Πολύ γρήγορα 
θορυβώδεις αναστεναγμοί φτάνουν στ’ αυτιά μου. Μ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο 
Roger Payrefitte καλλιεργεί την έμπνευση του;

Δέκα λεπτά αργότερα, ντυμένος μ’ ένα σακάκι με κόκκινη επένδυση από 
μέσα, ο συγγραφέας των «Ιδιαίτερων φιλιών» κάθησε δίπλα μου στο μοναδικό 
καναπέ που υπήρχε, κρατώντας ένα ποτήρι νερό στο χέρι του. Η συνέντευξη 
μπορεί ν’ αρχίσει. Εν τω μεταξύ, είχαμε συνεννοηθεί στο τηλέφωνο να μου μι-
λήσει για την ερωτική ζωή του Νταλί. Φάνηκε χαρούμενος που θα μπορούσε να 
εκφραστεί γι’ αυτό το θέμα και μου υποσχέθηκε: «Θα σας κάνω αποκαλύψεις. 
Ξέρετε ότι τελειώνω τις διορθώσεις των «Μυστικών Νο 3» που θα εκδοθούν τον 
Απρίλη. Αναφέρομαι βέβαια στον Νταλί. Είμαι ευτυχισμένος που μπορώ να μιλή-
σω στο «Gai Pied» το οποίο θα έχει πρώτο και κατ’ αποκλειστικότητα πληροφο-
ρίες, που δεν υπάρχουν σε πολλά άρθρα που δημοσιεύτηκαν μετά το θάνατο του 
ζωγράφου!» Έτσι, βάζοντας μπρος το μαγνητόφωνό μου, τον άφησα να μιλά: 
«Μάθετε ότι πριν έρθω εδώ, κατοικούσα για είκοσι χρόνια στη λεωφόρο Hoche. 
Ενδιάμεσα, έμεινα για ένα χρόνο στο ξενοδοχείο Μερίς. Όπως ξέρετε, ο Νταλί 
ήταν η βεντέτα. Κρατούσε την πιο όμορφη σουίτα. Εκεί τον συνάντησα πολλές 
φορές στο ασανσέρ, με το μπαστούνι του, περιτριγυρισμένο από πρόσωπα λίγο 
πολύ περίεργα. Αλλά δεν είχαμε ποτέ σχέσεις. Πολλά χρόνια πριν, εφτά ή οχτώ 
χρόνια μετά το ντεμπούτο μου στη λογοτεχνία, ήταν μοιραίο να συναντηθούμε 
με αφορμή μια εκπομπή σχετικά με το σκάνδαλο. Νομίζω πως ήταν ο Ντεγκρώπ 
που μας έπαιρνε συνέντευξη. Εγώ αντιπροσώπευα το σκάνδαλο στη λογοτεχνία 
και ο Νταλί συμβόλιζε το σκάνδαλο στην τέχνη. Αλλά κι εκεί ακόμα δε συναντη-
θήκαμε, γιατί οι συνεντεύξεις πάρθηκαν ξεχωριστά».

«Οι σχέσεις μου με τον Νταλί χρονολογούνται από την εποχή που η Αμάντα 
Ληρ παντρεύτηκε το φίλο μου Φιλίπ Μαλανιάκ. Πάει περισσότερο από δέκα 
χρόνια. Από εκείνη τη στιγμή αναπτύχθηκε μια σχέση οικειότητας αναμεταξύ 
μας, εξαιτίας της στοργής που έτρεφε για την Αμάντα. Ξέρετε ότι έζησε δέκα 
χρόνια κοντά του· υπήρξε η μούσα του, το μοντέλο του για πολλούς πίνακες. 
Χρειάστηκε εξάλλου αρκετή επιδεξιότητα για να επιβάλει την παρουσία της δί-
πλα από τη Γκαλά, που ήταν μια σύζυγος πολύ ζηλιάρα. Αλλά μια και ο Νταλί με 
την Αμάντα δεν είχαν ποτέ «ιδιαίτερες» σχέσεις, για το οποίο βέβαια ανησυχούσε 
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να κάνει παλινδρομικές κινήσεις με το χέρι του μέσα στην τσέπη του παντελο-
νιού του. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ποτέ δεν υπήρξε κάποια ερωτική σχέση 
μεταξύ του Νταλί και των μοντέλων του. Αυτό συνέβαινε μόνο στις φαντασιώ-
σεις του».

«Με την Αμάντα κράτησε αρκετό καιρό γιατί ακριβώς τίποτε δεν υπήρχε με-
ταξύ τους. Για μένα δεν υπάρχει πια καμιά αμφιβολία ότι η ευαισθησία του 
ήταν αποκλειστικά αρσενική και κατά συνέπεια ότι ήταν ένας καταπιεσμένος 
ομοφυλόφιλος. Τι συνέβαινε όμως με την Γκαλά; Κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να 
ξεδιαλύνει το μυστήριο. Ο Νταλί είχε ίσως όταν ήταν νέος ερωτική σχέση με το 
Λόρκα. Φράσεις όπως «μωρό μου» που χρίουν με σμάλτο την αλληλογραφία τους, 
μοιάζουν να μαρτυρούν μια σχέση ιδιαίτερης οικειότητας. Οι φωτογραφίες της 
εποχής είναι εξάλλου ευφράδεις. Σε άλλες συγκεντρώσεις που πραγματοποιούσε 
ο Νταλί έβαζε τα νεαρά αγόρια να κάθονται στα τέσσερα και απόθετε στην πλάτη 
τους ένα αλφάδι. Έπρεπε η φυσαλίδα να μένει ακίνητη, κάτι καθόλου εύκολο! 
Αλλά, σύμφωνα με τον Νταλί, τις στιγμές εκείνες η τρύπα του κώλου έπαιρνε τις 
πιο μεγαλειώδεις αλλά φευγαλέες διαστάσεις! Συγκεκριμένα, υπήρχε για κείνον 
από τη μια μεριά ο γεωμετρικός έρωτας, αυτόν που έκανε πράξη, και από την 
άλλη ο ρομαντικός έρωτας».

Ποια είναι τα αγαπημένα σας φαγητά;
Καραβίδα και άγριες φράουλες.
Οι επιθυμίες σας λοιπόν με μια λέξη πώς θα μπορούσαν να αποδοθούν;
Σεμνότης.
Ολοκληρωτική;
Όχι, όχι ολοκληρωτική. Μερικές φορές αυτοϊκανοποιούμαι. Στο παρελθόν μάλ-
λον, γιατί δεν κάνω πια ούτε αυτό. Διότι για τη δημιουργία απαραίτητη προϋ-
πόθεση, ως γνωστόν, είναι η καταπίεση της λίμπιντο. Τώρα είμαι περισσότερο 
ηδονοβλεψίας και μερικές φορές θα ήθελα οι σκηνές να διαρκούν περισσότερο. 
Ο έρωτας, στις μέρες μας, είναι όπως οι ραπτομηχανές. Είναι αηδιαστικός, μη-
χανικός. Αδύνατον!
Πιστεύετε ότι είστε προικισμένος μ’ ένα ψυχολογικό σαδισμό (σύνοδος Άρη 

- Ποσειδώνα - Ήλιου);
Όχι. Μάλλον μαζοχιστής είμαι. Για παράδειγμα, όταν βρίσκω δυο πραγματικά 
όμορφους νέους και τους πείθω να πλαγιάσουν μαζί, δεν επιτρέπω στον εαυτό 
μου να γίνει ηδονοβλεψίας. Αυτό που μόλις πέτυχα μ’ ενδιαφέρει τόσο πολύ, 
ώστε τους αφήνω στην πόρτα του δωματίου, τους χαιρετώ, και πηγαίνω να χαζέ-
ψω τις βιτρίνες. Οι βιτρίνες φαντάζουν έξοχες όταν ξέρεις ότι δύο πρόσωπα την 
ώρα εκείνη πηδιούνται. Ενώ όταν παρευρίσκεσαι, υπάρχουν πολλοί ανασταλτι-
κοί παράγοντες, προπαντός είναι αντιαισθητικό – η ραπτομηχανή που μίλησα 
πρίν, τα πιπιλίσματα, όλα αυτά. Είναι πολύ καλύτερα να ξέρεις ότι το κάνουν 
και να μην είσαι εκεί.
Ποιος είναι ο ορισμός που δίνετε στον όρο ηδονοβλεψία;
Η δική μου ηδονοβλεψία δεν συνίσταται στο να βλέπω δυο νέους να κάνουν 
έρωτα. Συνίσταται στο να βλέπω το σάλιο να εκκρίνεται τη στιγμή που θέλω να 
το προκαλέσω. Είναι ηθικό.
Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι ο άνθρωπος μόνος μπορεί να δημιουργήσει ένα 
καλλιτεχνικό έργο;
Εξαιτίας των Αγγέλων. Και οι Άγγελοι βρίσκονται μέσα στ’ αρχίδια. Πρόκειται για 
πνεύματα που δε συλλαμβάνει ο νους μας, κι έτσι με τ’ αρχίδια κάνουμε έργα 
τέχνης. Παρόλο που οι γυναίκες διαθέτουν μια κλειτορίδα, που είναι όπως ενα 
πέος, λιγότερο ή περισσότερο αναπτυγμένο, δεν έχουν αρχίδια. Και γι’ αυτό το 
λόγο εγώ προτιμώ τον κώλο από το μουνί – γιατί δεν θα δείτε ποτέ ένα παιδί να 
βγαίνει από τον κώλο.

Αποσπάσματα από μια 
«Αστροσυνέντευξη» 

που δόθηκε στον 
Μίκαελ Ντέλμαρ, για το 

περιοδικο «Façade», 
στα 1980
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νούσαν από γενιά σε γενιά με την προφορική παράδοση. Και κάθε φορά που η 
μητέρα μου, μετανιωμένη που είχε κάνει παιδιά, απειλούσε να μας πνίξει, την 
αδελφή μου κι εμένα, η γιαγιά μου της έλεγε: «Τι σου έκαναν τα κακόμοιρα, 
Μήδεια;»

«Η γιαγιά μου, όπως η Εκάβη του μυθιστορήματος (η Εκάβη και η Νίνα, η 
γιαγιά και η μητέρα του συγγραφέα, αναθεωρημένες από τον ίδιο, είναι οι δύο 
ανεκδιήγητες ηρωίδες του «Τρίτου Στεφανιού»), είχε μια μανία που την κληρο-
νόμησα κι εγώ: να διηγείται τη ζωή της. Στα δέκα μου χρόνια ήξερα απ’ έξω την 
ιστορία της οικογένειας, όπως ο Ευριπίδης γνώριζε τη μυθολογία των Ελλήνων. 
Φυσικά, η γιαγιά δεν έλεγε ποτέ όλη την αλήθεια. Έπαιρνε γεγονότα από την 
πραγματικότητα και τα παρουσίαζε όπως τη βόλευε. Και όταν έφτασε η επο-
χή όπου εγώ είχα αποκτήσει συνείδηση του εαυτού μου και του κόσμου γύρω 
μου  – το ανάλογο του ιστορικού χρόνου, μιλώντας για την αρχαία Ελλάδα – και 
μνημόνευε γεγονότα των οποίων διατηρούσα την ανάμνηση, ένιωθα σαν ήρωας 
μυθιστορήματος».

Ο καλός και ο κακός θείος

«Ανάφερα ήδη ότι μεγάλωσα στην Αθήνα με μια γιαγιά τσακισμένη από τη ζωή 
και μισότρελη. Όπως ακριβώς η ηρωίδα του μυθιστορήματος, είχε δύο γιους, 
τον «καλό» και τον «κακό». Ο «καλός» ήταν δημοσιογράφος. Χάρις σ’ αυτόν, 
ήρθα από πολύ νωρίς σε επαφή με τον κόσμο των γραμμάτων και των τεχνών. 
Αλλά εκτός απ’ αυτό, δεν έδινε σε τίποτε το καλό παράδειγμα. Το γεγονός ότι 
ήταν δεξιός δεν είχε ίσως τόσο μεγάλη σημασία· αλλά έδειχνε επίσης σεβασμό 
στους νόμους κατά τρόπο ενοχλητικό και στο σπίτι φερόταν τυραννικά· αυτή 
του την πλευρά έβλεπα όταν ήμουν παιδί. Είχε ανάμεσα σ’ άλλα τη μανία να με 
βάζει να κοιμάμαι μετά το γεύμα. Έμενε όρθιος από πάνω μου για να βεβαιωθεί 
ότι είχα αποκοιμηθεί. Αλλά άδικα έκανα τον κοιμισμένο γιατί τα βλέφαρα μου 
τρεμόπαιζαν, και εκείνος θύμωνε, με περιέλουζε με βρισιές, και προέβλεπε για 
μένα το πιο σκοτεινό μέλλον.

Ο «κακός» γιος της γιαγιάς μου ήταν στον αντίποδα του αδερφού του. 
Αριστερός, με πλατιές ιδέες, ριψοκίνδυνος. Χάρη σ’ αυτόν, άκουγα ιστορίες του 
κόσμου που γνώρισα από κοντά (όπως αυτόν των γραμμάτων και των τεχνών) 
όταν το τρομερό παιδί της γιαγιάς μου βρέθηκε στη φυλακή και πήγαμε να τον 
επισκεφτούμε. Όταν έμαθε ότι κρεμόμουν στο πίοω μέρος των τραμ, με χτύπη-
σε χωρίς θυμό, σχεδόν επαγγελματικά: δεν ήθελε να γίνω σαν κι αυτόν. Φυσικά 
ήταν μια πράξη που δεν ήμουν σε θέση να εκτιμήσω τότε. Και αυτοί οι δύο θείοι, 
οι τόσο διαφορετικοί, οι οποίοι έγιναν τα αρσενικά πρότυπα της παιδικής μου 
ηλικίας, οδήγησαν την προσωπικότητα μου σε έναν καταστρεπτικό διχασμό».

Η προφητεία

«Τρία χρόνια αργότερα η γιαγιά μου, πάλι σαν την ηρωίδα του μυθιστορήματος, 
ξανασυνάντησε μια από τις παλιές της γνωριμίες που διάβαζε το μέλλον στο κα-
τακάθι του καφέ. Δυο τρεις φορές, περίεργος να μάθω τι με περίμενε, ξέσπασα 
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Το κείμενο που 
ακολουθεί και που 

μεταφράστηκε από τα 
γαλλικά, περιλαμβάνει 

αποσπάσματα της ομιλίας 
του Κώστα Ταχτσή 
από την τελευταία 

δημόσια εμφάνιση του, 
στην εκδήλωση που 
διοργανώθηκε προς 

τιμή του στο Baubourg 
τον Απρίλιο του 1988. 

Ο συγγραφέας, με 
το χειμαρρώδη λόγο 

που τον χαρακτήριζε, 
αυτοβιογραφείται.

Ο Κώστας Ταχτσής 
αυτοβιογραφείται

«Δεν θα είχε η ζωή μου εξελιχθεί με τον ίδιο τρόπο εάν οι γονείς μου δεν είχαν 
χάσει το πρώτο τους παιδί, που ήταν αγόρι, και αντί να έχω μια μικρή αδελφή, 
είχα ένα μεγάλο αδελφό που θα μπορούσα να θαυμάζω ή να σέβομαι. Κατά την 
παιδική μου ηλικία βασάνιζα πολύ την αδελφή μου που ήταν τρία χρόνια μικρό-
τερη μου, γεγονός που μάλλον έθεσε σε κίνηση αργότερα τις πρώτες οιδιπόδειες 
κρίσεις μου και τις πρώτες τύψεις».

«Τα πάντα για μένα προέρχονταν από μια σειρά συμπτώσεων, χωρίς τις οποίες 
δεν θα είχα γίνει αυτό που είμαι και ίσως δεν θα είχα γράψει τίποτε. Οι γονείς 
μου είχαν πάρει διαζύγιο. Αποχωρίστηκα απότομα τον πατέρα μου και τη γε-
νέθλια πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσα στην Αθήνα, μια ψευτοκλασική 
πόλη, με μια γιαγιά τσακισμένη από τη ζωή, μισότρελη, που καθόρισε κατά τρό-
πο σχεδόν οριστικό τον ψυχισμό μου. Η εφηβεία μου συνέπεσε με τα δύσκολα 
χρόνια του πολέμου και της Κατοχής. Είδα παιδιά της ηλικίας μου να πεθαίνουν 
από την πείνα. Αποφάσισα υποσυνείδητα να μην κάνω παιδιά, γιατί θα διακιν-
δύνευα να τα δω να πεθαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Τα μόνα βιβλία που είχαμε 
στο σπίτι μας ήταν ένα Ευχολόγιο, ένας τσελεμεντές κι ένας ονειροκρίτης. Αλλά 
κατά τύχη, δίπλα από μας καθόταν ένα βιβλιοπώλης. Έχοντας κερδίσει τη φιλία 
του, διάβασα πολύ νωρίς την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρόνια αργότερα και πάλι 
χάρη σε μια ολόκληρη σειρά περιστάσεων, βρέθηκα στην Αυστραλία. Είχα την 
εντύπωση ότι προσγειώθηκα σ’ έναν άγνωστο πλανήτη, όπου οι γήινοι νόμοι 
δεν είχαν πια εφαρμογή, και τόλμησα να κάνω πράγματα τα οποία δεν θα είχα 
διανοηθεί εάν έμενα στη Ευρώπη. Τελικά είδα την Ελλάδα από απόσταση. Της 
συγχώρεσα το κακό που μου είχε κάνει και, σαν παιδί που απλώνει το χέρι για 
να πιάσει τογγάρι, άπλωσα το χέρι κι εγώ για να το χαϊδέψω, με τον τρόπο που 
διέθετα για να χαϊδέψω ή για να χτυπήσω: γράφοντας».

Φαντασία και αυτοβιογραφία

«Με σκοπό να αμφισβητήσουν την αξία του έργου μου, με ρωτούν συχνά στην 
Ελλάδα, εάν, και μέχρι ποιου σημείου είναι αυτοβιογραφικό. Πρώτα απ’ όλα 
νομίζω πως θα κοινοτυπήσω εάν πω ότι δεν υπάρχει έργο τέχνης που να μην εί-
ναι, με την πλατιά έννοια του όρου, αυτοβιογραφικό, μ’ άλλα λόγια που να μην 
αντικατοπτρίζει τον δημιουργό του, την εποχή του, τη γλώσσα του, κτλ. Επίσης, 
και όταν μιλάμε για αυτοβιογραφία με τη στενή έννοια (ο συγγραφέας δανείζεται 
από την πραγματικότητα – λες και ήταν δυνατό να δανειστεί από αλλού), είναι 
επίσης κοινοτοπία να πω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία γι’ αυτόν είναι να οργανώ-
σει το υλικό που έχει στη διάθεση του, να μεταποιήσει την πραγματικότητα σε 
φαντασία, να αποφασίσει τι μπορεί να κρατήσει και τι πρέπει να παραμερίσει. 
Απ’ αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι όσο περισσότερο ένα έργο είναι αυ-
τοβιογραφικό, τόσο πιο δύσκολο είναι να γραφτεί».

Η γιαγιά μου η Αθήνα

«Η γιαγιά μου δεν είχε ποτέ δει (ήταν εξάλλου αδύνατο στην εποχή της) τραγωδία 
στο θέατρο. Ήξερε απλά μερικά στοιχεία από την αρχαία μυθολογία, που περ-
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την αηδία μου γι’ αυτό το μαυροζούμι. Κρατούσε το φλιτζάνι, τέ-
ντωνε το χέρι της για να δει καλύτερα και έβγαζε κραυγές έκπλη-
ξης και θαυμασμού. Δεν είχε ποτέ δει στη ζωή της τόσο καθαρό 
φλιτζάνι. Θα γινόμουν ένα σπουδαίο πρόσωπο. Όλος ο κόσμος θα 
μιλάει για μένα. Όπως λέγεται στην Ελλάδα «θα περνούσα από 
μεγάλες πόρτες».

«Κολακευόμουν αλλά τη χαρά μου αμαύρωνε η αμφιβολία: τι 
είδους «μεγάλες πόρτες»; Αυτές που περνούσα, όταν ο «καλός» 
θείος με συνόδευε στις δεξιώσεις ή τις άλλες, όταν επισκεπτόμα-
σταν τον «κακό» θείο στη φυλακή; «Κι εγώ, όταν κάθε μέρα του 
λέω το ίδιο πράγμα», πρόσθετε η γιαγιά μου. «Εάν θέλει να πετύχει 
στη ζωή πρέπει να μορφωθεί, όπως ο μεγάλος μου γιος». Εγώ, δεν 
ήθελα να μοιάσω ούτε στον ένα, ούτε στον άλλον. Τελικά, βάλθη-
κα να μοιάσω λίγο στον ένα και λίγο στον άλλο· αλλά περνώντας 
πρώτα από μια σεξουαλική αίρεση, που απέκλειε κάθε ταύτιση μ’ 
κείνους».

«Στα 1953 άρχισα να ταξιδεύω έξω από την Ελλάδα, ταυτιζόμε-
νος – τι ξετσιπωσιά! – με τον Rimbaud. Εξάλλου υπήρχε ένα κοινό 
σημείο ανάμεσα μας: κάθε φορά ήμουν εξαναγκασμένος να επι-
στρέφω στην Ελλάδα, και στη συνέχεια αποφάσισα να εγκαταλεί-
ψω πάλι την Ελλάδα και να αφιερωθώ στην πρόζα. Έλαβα, χωρίς να 
ψάξω πολύ, μια βίζα για την Αυστραλία. Λοιπόν, γιατί όχι; Μόνο 
που δεν είχα χρήματα για το εισιτήριο. Μια μέρα θυσίασα την τε-
λευταία μου δραχμή για να τηλεφωνήσω σε μια φίλη μου. «Σε ψά-
χνω εδώ και τρεις μήνες» μου είπε. Μου βρήκε μια πολύ καλή δου-
λειά: βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία «Σκιές πάνω στη θάλασσα», η 
πρώτη μεγάλη ταινία της Σοφίας Λόρεν.

Σχεδίαζα να φύγω για την Αυστραλία μόλις τελείωνε το γύρι-
σμα, αλλά στο μεταξύ συνέβησαν τα γεγονότα του Σουέζ. Η διώ-
ρυγα είχε κλείσει και δεν είχα πολλά λεφτά για να ταξιδέψω με το 
αεροπλάνο. Τελικά αγόρασα ένα εισιτήριο τρένου για την Ελλάδα 
και σταμάτησα δυο τρεις μέρες στη Θεσσαλονίκη, όπου έπεσα 
πάνω σ’ ένα φίλο μου. Ήταν πιανίστας και έφευγε για μια τουρ-
νέ στην Αφρική. Μου πρότεινε να πάω μαζί του, ως μάνατζερ. 
Επιστρέψαμε μαζί στην Αθήνα, βρήκαμε διπλωματικά διαβατή-
ρια και φύγαμε. Στο Ναϊρόμπι όμως ξέσπασε η κρίση που υπέβο-
σκε μεταξύ μας από καιρό. Έτσι, ξαναθυμήθηκα την Αυστραλία. 
Τηλεγράφησα στην αδερφή μου, και συνέβη ένα καινούριο θαύμα. 
Ποτέ της δεν έμαθε να μ’ εξυπηρετεί σωστά και ποτέ δεν το ξα-
νάκανε από εκείνη τη μοναδική φορά αλλά ευτυχώς, τρεις μέρες 
αργότερα είχα στα χέρια το διαβατήριο μου με την αυστραλέζικη 
βίζα. Το άνοιξα. Η βίζα έληγε σε δέκα μέρες. Πήρα το πρώτο αε-
ροπλάνο για το νησί Μαυρίκιος, και ακριβώς την ημέρα που έληγε 
η βίζα βρισκόμουν στο Σίδνεϋ».

Πού είναι τα καγκουρό;

«Είχα γνωρίσει στο Λονδίνο πολλούς Αυστραλούς, κυρίως καλλι-
τέχνες. Είχα διαβάσει επίσης το βιβλίο του D. H. Lawrence. Και 
όμως, επέμενα να σκέπτομαι την Αυστραλία σαν μια μεγάλη έρη-
μο που διέσχιζαν τα καγκουρό, με μερικές φάρμες, πρόβατα, αγε-
λάδες και καουμπόυς. Σε μια από αυτές τις φάρμες, θα εύρισκα 
δουλειά. Θα ζούσα κοντά στην εξοχή και θα περνούσα τις μέρες 
μου κοπιάζοντας. Και στο λυκόφως, ενώ οι καουμπόυς θα ξεκου-
ράζονταν από τον κάματο της μέρας παίζοντας πάντζο, εγώ θα 
κατέφευγα σε μια ήσυχη γωνιά για να γράψω.

Κατεβαίνοντας από το λεωφορείο στο κέντρο του Σίδνεϋ έμει-

να με το στόμα ανοιχτό. Μου θύμισε το Λονδίνο και λίγο τη Νέα 
Υόρκη όπως την ήξερα από το σινεμά. Αλλά υπήρχαν επίσης και 
πολλοί όμορφοι καουμπόυς, ανοιχτοί σε κάθε είδους ηδονή».

Πώς έγινα σιδηροδρομικός υπάλληλος

«Χωρίς να λογαριάζω τα κοροϊδευτικά σχόλια των φίλων μου, έψα-
ξα για μια ξεκούραστη δουλειά και έγινα σιδηροδρομικός υπάλλη-
λος. Εφοδιασμένος με μια πράσινη σημαία, έδινα σινιάλο για να 
φεύγουν τα τρένα, άλλαζα ένα διαφημιστικό πανό και το υπόλοιπο 
της ώρας διάβαζα στην αποβάθρα, σε μια μικρή αίθουσα αναμο-
νής. Ήταν η πρώτη φορά μετά την εφηβεία μου που διάβαζα τόσο 
πολύ. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγνοούσα τη ζωή, δηλαδή 
τον έρωτα.

Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Στα 1952, ήμουν γραμματέας 
του αμερικάνου διευθυντή των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων 
στην Ήπειρο. Ο ανάδοχος ήταν μια γαλλική εταιρία, η Omnium-
Lyonnais. Ήμασταν υποχρεωμένοι να επιθεωρούμε – δηλαδή δεν 
κάναμε τίποτα. Κάθε βράδυ πήγαινα στα Γιάννενα. Εκεί γνώρισα 
τον απεσταλμένο της αμερικάνικης αποστολής, έναν άντρα καλ-
λιεργημένο που ερχόταν από το Παρίσι, φέρνοντας μαζί του δυο 
τόμους του οίκου Gallimard, τα έργα του Genet και τα δοκίμια 
του Sartre. Τα διάβασα με πάθος αλλά δεν δυσκολεύτηκα να το 
ομολογήσω: αυτό που έπαιξε για μένα απελευθερωτικό ρόλο ήταν 
το θέμα. Το ύφος του Genet δεν μου άρεσε. Το εύρισκα πολύ προ-
σποιητό, υπερβολικά πολύτιμο και φορμαλιστικό για το ελληνικό 
μου ταμπεραμέντο.

Όπως όταν διάβασα τον «Καβγατζή της Βρέστης» πήδηξα ανυ-
πόμονα πολλές σελίδες από το ημερολόγιο του καπετάνιου. Απ’ 
την ταινία του Fassbinder έμαθα, εδώ και μερικά χρόνια, ότι αυ-
τός ο μαζοχιστής και διεστραμμένος ήρωας έκανε graffiti πάνω 
στους τοίχους των τουαλετών, και έσκασα στα γέλια. Διότι το ίδιο 
ακριβώς έκανα στους τοίχους της αποβάθρας. Μόνο που εγώ δεν 
αρκούμην σε ζωγραφιές φαλλών και σε συνηθισμένες χοντράδες: 
έγραφα επίσης ολόκληρες ιστορίες γεμάτες από ερεθιστικές λε-
πτομέρειες. Στη συνέχεια κρυβόμουν πίσω από μια μικρή καλύβα 
και παρακολουθούσα το γύμνασμα των αλόγων από τους νεαρούς 
Αυστραλούς που, ενώ έμπαιναν με άλλες προθέσεις, κατέληγαν να 
κάνουν άλλα πράγματα… Συχνά, όλο και συχνότερα, επωφελούμην 
κι εγώ… Στο τέλος, κουρασμένος απ’ αυτές τις εύκολες λείες, έψα-
ξα να βρω τρόπους να συλλάβω ένα θήραμα, που μέχρι τότε μου 
φαινόταν απρόσιτο».

Πώς έγινα πόρνη

«Συγχρόνως αγόρασα ένα διαμέρισμα, του οποίου η εσωτερική 
αυλή έβλεπε – άλλη διαβολική σύμπτωση – στην αυλή ενός μπουρ-
δέλου. Και ήμουν σε τέτοιο σημείο αθώος που χρειάστηκαν μήνες 
πριν το καταλάβω γιατί αυτές οι νέες γυναίκες δε σταματούσαν να 
βγαίνουν στην αυλή με μια μικρή κανάτα για να χύσουν το νερό. 
Όταν κατάλαβα κατέβηκα στον κήπο μας. Ήταν ανύποπτα χρό-
νια και αυτές οι γυναίκες άφηναν την πόρτα μισάνοιχτη ή τελείως 
ανοιχτή. Κάθε βράδυ περιφρονώντας τις εκθέσεις, τις δεξιώσεις 
και άλλες κοσμικές εκδηλώσεις, παρακολουθούσα αυτό που συ-
νέβαινε μέσα σ’ αυτά τα δωμάτια: τα κορίτσια που αρνιόντουσαν 
να τους χαϊδεύουν τα στήθια ή τους μηρούς, τις γκριμάτσες των 
πελατών που, όταν έμεναν μόνοι τους, κοιτάζονταν μέσα στον 
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εποχή εκείνη».

Το μυθιστόρημα γεννιέται χάρη στη βοήθεια της ψυχανάλυσης

«Ξαναγύρισα στο Σίδνεϋ αλλά δεν μπορούσα να ξαναγυρίσω στα τρένα και πολύ 
περισσότερο στην Τράπεζα. Μέσα σε τρία χρόνια η ζωή είχε αλλάξει. Έτσι την 
εποχή που ο Genet άρχισε να ζει από τα βιβλία του, εγώ άρχισα να κατεβαίνω 
κοινωνικά και αυτή τη φορά κατ’ επάγγελμα. (Σημ.: την εποχή εκείνη ο Κώστας 
Ταχτσής εκπορνευόταν παριστάνοντας επιδέξια τη γυναίκα). Ώσπου που ένα 
βράδυ, το χέρι του Νόμου έπεσε βαρύ στους ώμους μου. Τι ένιωσα; Σε κάθε 
περίπτωση πάντως όχι ένα βάραθρο ν’ ανοίγεται κάτω από τα πόδια μου, όπως 
ανακοίνωσε ο Genet σε μια συνέντευξη, μερικούς μήνες πριν το θάνατο του. 
Είχε τραφεί με το μίσος, που είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη. Εγώ δεν μπό-
ρεσα ποτέ να μιλήσω. Εκείνος δε γνώρισε την οικογένεια του. Εγώ, περισσότε-
ρο απ’ όσο έπρεπε για να διατηρήσω την ψυχική μου υγεία. Εκείνος υπέφερε 
πρώτα και έμαθε μετά. Εγώ, όπως ο Οιδίποδας, πρώτα έμαθα και στη συνέχεια 
άρχισα να υποφέρω.

Εκείνη τη φορά ξεμπέρδεψα μ’ ένα πρόστιμο, αλλά φοβήθηκα πολύ και απο-
φάσισα να προσφύγω σε έναν ψυχαναλυτή. Ακόμα μια σύμπτωση: ήταν ένας 
Εβραίος από τη Βιέννη. «Ποιο είναι το πρόβλημα σας;» με ρώτησε. Απάντησα 
πολύ αυθόρμητα: «Έχω γράψει ένα μυθιστόρημα, αλλά δεν ξέρω πώς να το τε-
λειώσω». Συζητήσαμε λίγο και στη συνέχεια του περιέγραψα το άλλο πρόβλημα. 
Με συμβούλεψε απλά να ηρεμήσω λίγο καιρό, για να αποενοχοποιηθώ και να 
συμβιβαστώ με την κοινωνία. Σε μια εβδομάδα τελείωσα το «Τρίτο στεφάνι» και 
σταμάτησα να τον επισκέπτομαι. Ήξερα πολύ καλά ότι είχα γράψει ένα μοντέρνο 
μυθιστόρημα και εντούτοις εθνικό, ούτε καλύτερο ούτε χειρότερο από μερικά 
άλλα, αλλά που τα τελευταία χρόνια έδωσαν το βραβείο Νόλμπελ στους συγγρα-
φείς τους. Είναι αλήθεια ότι αυτοί είχαν την τύχη να μην είναι Έλληνες. Όσον 
αφορά την ψυχαναλυτή, ένα πράγμα ήταν σίγουρο: δεν τον είχα πια ανάγκη».

Η καφετζού είχε δίκιο

«Για να κερδίσω κατέβαλα έναν τεράστιο κόπο και υπέφερα πολύ και υπέφερα 
πολύ επίσης αφού κέρδισα, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την απουσία διάθεσης 
όλα αυτά τα χρόνια για μια παρόμοια επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, ο σιβυλλι-
κός χρησμός της καφετζούς αποδείχθηκε σωστός. Όπως φαίνεται, πέρασα από 
διάφορες «μεγάλες πόρτες».

…Και από τη μεγάλη πύλη του θανάτου! Η Αθήνα κήδεψε τον ποιητή της, ο 
οποίος έλαβε τα πιο διακεκριμένα και πένθιμα σέβη απ’ όλες τις πλευρές: από 
την Ορθόδοξη Εκκλησία, ως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
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καθρέφτη. Με λίγα λόγια κατέληξα στο συμπέρασμα ότι κάτω από το διακριτι-
κό φωτισμό, θα μπορούσαν να κάνω κι εγώ αυτό που έκαναν εκείνες και ίσως 
ακόμα καλύτερα.

Μ’ αυτή την ευκαιρία δεν κανόνισα τους λογαριασμούς μου με τη Γυναίκα. 
Αυτό είναι λάθος. Με τους άντρες κανόνισα τους λογαριασμούς μου. Παρατήρησα 
τα τρωτά τους σημεία και ένιωθα οίκτο, όπως ακριβώς πριν ένιωθα οίκτο για τις 
γυναίκες – δηλαδή για την ανθρώπινη φύση».

Ο άντρας-γυναίκα εμπνέεται την αρχή ενός μυθιστορήματος.

«Δε θα καθυστερήσω μ’ αυτές τις λεπτομέρειες. Θα πω απλά ότι προβληματιζό-
μουν με το «Τρίτο στεφάνι», γράφοντας το στην αρχή, στο τρίτο πρόσωπο. Οι 
περιστάσεις μ’ έκαναν ομοφυλόφιλο. Αλλά η φύση μου αναζητούσε την ένωση 
του άντρα με τη γυναίκα, όχι του άντρα με τον άντρα. Κι αυτό πραγματοποιήθη-
κε σε ένα μοναδικό σώμα: το δικό μου. Παρόλ’ αυτά το μυθιστόρημα δεν προ-
χωρούσε. Έγραφα, έσκιζα απελπισμένος, ξανάρχιζα απ’ την αρχή.

Απέδιδα αφελώς αυτές τις δυσκολίες στο γεγονός ότι τρία χρόνια στο εξωτε-
ρικό, άρχιζα να ξεχνώ τα ελληνικά μου. Εγκατέλειψα την Εθνική Τράπεζα της 
Αυστραλίας, όπου δούλευα εν τω μεταξύ ως υπάλληλος στις δημόσιες σχέσεις, 
και ανέβηκα σ’ ένα ατμόπλοιο. Η Αθήνα, μετά τρία χρόνια απουσίας, υπήρξε μια 
αποκάλυψη. Έσκισα τις ατέλειωτες σελίδες που είχα στοιβάξει μέχρι τότε και άρ-
χισα το μυθιστόρημα στο πρώτο πρόσωπο, με μια φανταστική ηρωίδα, τη Νίνα, 
να αφηγείται, για την οποία θα μπορούσα να πω, για περισσότερους λόγους από 
τον Flaubert, ότι είμαι εγώ».

Η συνάντηση με τον Ζαν Ζενέ

«Τότε γνώρισα τον Genet. Με σύστησε σ’ εκείνον ένας φίλος, ο Γιώργος Μακρής. 
«Κύριε Genet, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον πρώτο Έλληνα αναγνώ-
στη σας».

Μερικές μέρες αργότερα έφευγα με μια βέσπα για την Ευρώπη: Ρώμη, Νάπολη, 
Τσι-βιτά Βέκια, Ζεν, Γκολφ Ζουάν, η οποία έσφυζε από Αμερικάνους ναυτικούς, 
αθώους και γενναιόδωρους. Παρίσι, Λονδίνο, Μάντζεστερ, και σε κάθε ένα απ’ 
αυτούς τους σταθμούς έγραφα ένα-δυο κεφάλαια. Στο Εδιμβούργο τελείωσα το 
κεφάλαιο όπου πεθαίνει η ηρωίδα. Είχε στερέψει η έμπνευση μου, ήμουν απέ-
νταρος, και πήρα το δρόμο του γυρισμού, σταματώντας στην Τουλών και στη 
Βιλφράνς, πόλεις που ήταν γεμάτες από ναυτικούς, όχι μόνο Αμερικάνους αλλά 
και Γάλλους (οι Γάλλοι δεν ήταν λιγότερο αθώοι αλλά οπωσδήποτε λιγότερο γεν-
ναιόδωροι). Στη συνέχεια πέρασα από την Κέρκυρα και εκεί όλως κατά τύχη 
– ακόμα μια σύμπτωση – έπεσα πάνω στο Genet. Είχε συναντήσει ένα όμορφο 
αγόρι εκεί. Αλλά δεν καταλάβαινε ο ένας τον άλλον και μου ζήτησε να κάνω τον 
διερμηνέα. «Ρωτήστε τον τι σκοπεύει να κάνει τώρα που τελείωσε το σχολείο». 
Ο νεαρός απάντησε ότι θα έμπαινε στην αστυνομία. Όταν του το είπα, ο Genet 
χλώμιασε, και το πρόσωπο του συσπάστηκε από τη φρίκη. «Ρωτήστε τον, πώς 
συμβιβάζει το γεγονός να έχει κοιμηθεί με άντρες και να θέλει να γίνει μπάτσος». 
Απάντησα: «Ξέρω τι θα μας πει: Εμείς οι Έλληνες μείναμε πολύ ειδωλολάτρες, 
ηδονιστές και κυρίως χωρίς καμιά αίσθηση ενοχής. Αλλά θα ρωτήσω τον ίδιο». 
Και η απάντηση του υπήρξε αυτή που περίμενα: «Και λοιπόν, οι αστυνομικοί 
δεν είναι ανθρώπινα πλάσματα;».

Ειδωθήκαμε πιο συχνά όταν επιστρέψαμε και οι δυο στην Αθήνα. Μια μέρα, 
λίγο πριν την αναχώρηση μου για το Σίδνεϋ, φάγαμε μαζί και μόλις είχα γυρίσει 
σπίτι μου όταν χτύπησε το τηλέφωνο. «Τη στιγμή που φεύγατε, μου είπε, δη-
μιουργήθηκε η διαίσθηση ότι δεν είχατε χρήματα. Μάντεψα σωστά;» Του είπα 
πως είχε μαντέψει σωστά. «Πάρτε ένα ταξί και ελάτε να με βρείτε στου Zonar’s. 
Θα σας πληρώσω εγώ τη διαδρομή». Μου έδωσε πέντε χιλιάδες δραχμές, την 
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Γιώργο. Μου χάρισε τα «ΡΕΣΤΑ» με μια 
πολύ θερμή αφιέρωση και στη συνέχεια πή-
γαμε σε μια ταβέρνα στο Κολωνάκι.

Τα τελευταία εφτά χρόνια βρισκόμασταν 
σχεδόν κάθε βράδυ: για ένα διάστημα στη 
λεωφόρο Συγγρού, κοντά στον Ιππόδρομο, 
κι αργότερα στην οδό Αθηνάς και Καλαμίδα 
γωνία. Τ’ απογεύματα τον επισκεπτόμουν 
στο σπίτι του ή ερχόταν αυτός στο δικό 
μου και μου συμπαραστεκόταν πάρα πολύ 
σ’ ό,τι δυσκολίες αντιμετώπιζα. Ήταν από 
τους λίγους ανθρώπους που είχε κάνει, αλλά 
και εξακολουθούσε να κάνει τόσο έντονη 
σεξουαλική ζωή. Από τις 9 το βράδυ μέ-
χρι τις 6 το πρωί περιφερόταν ανάμεσα στο 
σπίτι που είχε νοικιάσει κοντά στην πλα-
τεία Βάθης, και τα στενά της Σωκράτους. 
Κυρίως όμως στην οδό Αθηνάς.

…Μερικοί δεν μπορούν ακόμα να φα-
νταστούν πώς, αυτός, ένας απ’ τους καλύ-
τερους λογοτέχνες που έχει βγάλει ο τόπος, 
επί δεκαετίες κέρδιζε τα προς το ζειν με το 
να εκδίδεται.

Μόνο τα τρία τελευταία χρόνια, που δεν 
τον ενδιέφερε και τόσο να βγάζει λεφτά, 
πάνω στην επίμονη αναζήτηση της ηδονής, 
γινόταν δυστυχισμένος, γιατί λόγω της ηλι-
κίας του καταλάβαινε ότι το παιχνίδι που 
έπαιζε τόσα χρόνια έφτανε στο τέλος του. 
Νιώθοντας ότι σαν τραβεστί είχε παρακμά-
σει, μεθούσε πολύ και γινόταν επιθετικός, 
μαλώνοντας με πάρα πολύ κόσμο – είχα-
με και μεταξύ μας φτάσει στο σημείο να 
συμπλακούμε άσχημα στη μέση της οδού 
Αθηνάς – και μερικές φορές έπαιρνε και χά-
πια… Δεν ήθελε ποτέ να τελειώσει τη ζωή 
του πίσω από μια γραφομηχανή παίζοντας 
το ρόλο του διανοούμενου και συγγραφέα. 
Το γράψιμο ήταν το τελευταίο πράγμα που 
τον απασχολούσε…

Στο σπίτι που είχε νοικιάσει στην πλα-
τεία Βάθης, για αρκετά χρόνια μπαινόβγαι-
νε πολύς κόσμος. Συνδύαζε το τερπνόν 
μετά του ωφελίμου: και λεφτά και σεξ. 
Θυμάμαι την πλάκα που είχε κάνει στον 
Γιώργο Ιωάννου. Ενώ, λοιπόν, ο Ταχτσής 
παιρνόταν μ’ έναν φαντάρο, είχε κρυμμένο 
τον Ιωάννου πίσω από μια ντουλάπα για να 
βλέπει· και για να κάνει πλάκα γυρνάει και 
του φωνάζει: «Χάλασέ μου, Γιώργο μου, το 
χιλιάρικο για να δώσω ρέστα στο παιδί!…»

Κολακευόταν πάρα πολύ με τις νυ-
χτερινές του περιπέτειες, και όχι άδικα. 
Απέφευγε στην πιάτσα να συναντιέται με 
ανθρώπους που τον έβλεπαν σαν συγγρα-
φέα. Όχι γιατί φοβόταν να δείξει ότι ήταν ο 
Ταχτσής, αλλά γιατί ήξερε ότι περισσότερο 
τον ήθελαν με το παιχνίδι που έπαιζε εκεί-
νος. Μια μέρα κάποιος του είπε: «Ξέρω 
γιατί χρησιμοποιείς το όνομα Νίνα…» (σε 
μερικούς συστηνόταν με το όνομα Νίνα), 
«…το ’χεις δανειστεί απ’ το βιβλίο που έχεις 
γράψει». Ο Ταχτσής απορημένος τον ρώτη-
σε: «Με ξέρεις και συνεχίζεις να έρχεσαι;» 
Ήταν πελάτης του αρκετόν καιρό μάλιστα. 
«Από την πρώτη στιγμή», του απάντησε ο 
άλλος. Το επεισόδιο αυτό μού το είχε ανα-
φέρει πολλές φορές, επειδή είχε κολακευ-
τεί πάρα πολύ, όσο περίεργο κι αν του φαι-
νόταν. (Μάλιστα, τον τελευταίο καιρό, τον 
φώναζα «Φιλουμένα», λόγω της θεατρικής 
μετάφρασης, και νευρίαζε...).

Ο Ταχτσής διάλεξε να κάνει πεζοδρόμιο 
διότι ήξερε ότι σαν τραβεστί, ή σαν γυναί-

κα όπως παρουσιαζόταν, θα γνώριζε άντρες 
που θα τον επιθυμούσαν και θα τον πλή-
ρωναν κιόλας. Το να είσαι τραβεστί στην 
Ελλάδα του σήμερα μπορεί να αποτελεί μια 
διέξοδο, γιατί άτομα που δε θα μπορούσες 
να διανοηθείς ότι θα έρθουν μαζί σου, σε 
πλησιάζουν και σε θέλουν· μέσα απ’ αυτή 
τη σχέση νιώθεις ότι υπάρχεις. Η εικόνα 
ενός στρατιώτη ή ενός πολύ όμορφου αγο-
ριού που σε πλησιάζει και ερεθισμένος σου 
λέει «παίδαρε, πόσα θέλεις;» και στη συνέ-
χεια μετράει με άγχος σε κατοστάρικα τα 
λεφτά του μη τυχόν και δεν του φτάνουν, 
όπως και να γίνει, είναι ένας μεγάλος πει-
ρασμός. Όσοι πέρασαν στα άκρα, βλέπουν 
ότι είναι ανόητο να ζει κανείς συμβατικά 
και καθόλου ερωτικά, στα πλαίσια ενός πε-
παλαιωμένου μικροαστισμού. Ακόμη και η 
βία, η βαρβαρότητα και η φρίκη μιας δολο-
φονίας, όπως συνέβη στην περίπτωση του 
Κώστα Ταχτσή, αντισταθμίζεται από την 
πλήρωση της επιθυμίας και τέλος από την 
επαφή με τον ίδιο τον έρωτα. Ας ευχηθού-
με μόνο, τα πράγματα να γίνουν περισσό-
τερο ανθρώπινα…

Ο συγγραφέας, που όπως έγραψα και 
παραπάνω, έβλεπε να τελειώνει το όμορφο 
θέατρο που έπαιζε τόσα χρόνια και που τον 

είχε κατακυριεύσει, θέλοντας να ρουφήξει 
λίγη ακόμη απ’ τη ζωή, προσπαθούσε να 
κλέψει στιγμές κι απ’ τη δική μου.

Βλέποντας με πολύ νεότερή του – είχα 
τα μισά του χρόνια – προσπαθούσε να κά-
νει επιθέσεις στ’ αγόρια που με πλησίαζαν. 
Μεθυσμένος όπως συνήθως ήταν, έκανε 
φοβερούς καυγάδες ξεπερνώντας τα όριά 
του, και ευτυχώς που μπήκα στη μέση 
πολλές φορές, γιατί θα τον χτύπαγαν πολύ 
άσχημα. Όταν ήταν πολύ πιωμένος, συ-
νήθιζε να μ’ ακολουθεί με το αυτοκίνητο 
του μόλις μ’ έβλεπε να παίρνω πελάτη, και 
προσποιούμενος ότι περνάει η αστυνομία 
(είχαμε συμφωνήσει να γίνεται έτσι για να 
μπαίνει στο αυτοκίνητο με πελάτες μου), 
φώναζε «Φύγε, μωρή, εσύ να κρυφτείς! 
Θα τον πάρω σπίτι μου». Αν ο νεαρός μού 
άρεσε και δεν τον άφηνα να μπει στο αυ-
τοκίνητο, άρχιζε ν’ αναβοσβήνει τα φώτα 
του αυτοκινήτου και να φωνάζει, ίσα-ίσα 
για να μου κάνει χαλάστρα. Θυμάμαι ένα 
βράδυ που έφευγα για το σπίτι μου πάνω 

σ’ ένα μηχανάκι, παρέα με δυο νεαρούς, 
και μας πήρε από πίσω με τ’ αυτοκίνητο: 
χωθήκαμε μεσ’ στην κρεαταγορά… κατέ-
βηκε κι αυτός απ’ τ’ αυτοκίνητο και μας 
κυνηγούσε, πλέον, ξυπόλητος, και φω-
νάζοντας… Μ’ εκτιμούσε και μ’ αγαπού-
σε πάρα πολύ, άσχετα αν τσακωνόμασταν 
άγρια καμιά φορά για τα επεισόδια που 
μου δημιουργούσε, κι όταν μια μέρα του 
μίλησα άσχημα, έπεσε επάνω μου κλαίγο-
ντας και μου είπε: «Δεν καταλαβαίνεις ότι 
είναι το κύκνειο άσμα μου; Εσύ έχεις όλη 
τη ζωή μπροστά σου...». Προσπαθούσα να 
είμαι πιο ήπια μαζί του, παρόλο που είχα 
προβλήματα οικονομικά και ήθελα να δου-
λέψω – είχε όμως προηγηθεί και ένα πολύ 
σκληρό επεισόδιο ανάμεσα στο συγγραφέα 
και τον Κώστα, το παιδί με το οποίο συζώ 
τα 3 τελευταία χρόνια (…τώρα, δυστυχώς, 
είναι φαντάρος).

…Έτυχε κάποτε ο Κώστας να έρθει να με 
πάρει απ’ τη δουλειά, μόνο που εγώ έλειπα 
με πελάτη, οπότε έκατσε να με περιμένει. 
Τον πλησίασε ο Ταχτσής (δεν γνωρίζονταν 
ακόμη, μόνο στο τηλέφωνο είχαν μιλήσει) 
και του πρότεινε να μπει στ’ αυτοκίνητό 
του. Ο Κώστας αρνήθηκε πολύ ευγενικά 
και πρόσθεσε ότι «περιμένει την Πάολα». 

«Η ευτυχία βρίσκεται πάντα στο 
απέναντι πεζοδρόμιο»
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Η γνωριμία μου με τον Κώστα Ταχτσή άρ-
χισε πριν δεκαπέντε χρόνια, όταν ήμουν 15-
16 χρονών. Εκείνη την εποχή μόλις με είχαν 
διώξει από μία στρατιωτική Σχολή – όπου 
ήδη είχα φοιτήσει τρία χρόνια – κι έμενα 
σ’ ένα από τα φτηνά ξενοδοχεία της οδού 
Σωκράτους, που τα χρησιμοποιούσαν κυ-
ρίως πόρνες.

Τότε δεν είχα καμιά σχέση με την πορ-
νεία – δούλευα πλασιέ και συζούσα μ’ ένα 
όμορφο παιδί, τρία χρόνια μεγαλύτερό μου, 
το Γιώργο.

Κάποια μέρα ο Γιώργος εξαφανίστηκε για 
πολύν καιρό, και όταν ήρθε να με βρει, μου 
εξήγησε ότι μένει στο σπίτι της Γεωργίας. 
«Γεωργία» ήταν ένα από τα ονόματα που 
χρησιμοποιούσε ο Κώστας Ταχτσής την 
περίοδο εκείνη που εργαζόταν ως πόρνη. 
Είχαμε πιάσει αρκετές φορές τη συζήτηση 
στην είσοδο του ξενοδοχείου και δεν είχα 
καταλάβει ότι ήταν τραβεστί. Νόμιζα πως 
ήταν γυναίκα, και μάλιστα, θυμάμαι, μου 
είχε κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μου μι-
λούσε ευγενικά, κι έδειχνε ενδιαφέρον για 
το πώς βρέθηκα σ’ αυτό το ξενοδοχείο, δί-
νοντας μου και διάφορες συμβουλές.

…Επί χρόνια ο Κώστας πίστευε ότι δεν 
του το είχα συγχωρέσει που με χώρισε απ’ 
το Γιώργο. Εμένα, όμως, δεν με είχε πει-
ράξει καθόλου, διότι, στο κάτω-κάτω, τι 
έφταιγε ο Ταχτσής αν ο Γιώργος βρήκε κάτι 
καλύτερο – το ήξερα ότι προσπαθούσε να 
βολευτεί. Ήταν από κείνα τα παιδιά που 
κοίταζαν περισσότερο απ’ όλα το συμφέ-
ρον τους… Ο Ταχτσής του πρόσφερε στέγη, 
τον βοήθησε να σπουδάσει και, ενώ στην 
αρχή η σχέση του με τον Γιώργο ήταν καθα-
ρά ερωτική, στη συνέχεια κατέληξε να γί-
νει πατρική. Ο Γιώργος, που πρέπει να του 
χρωστάει μεγάλη ευγνωμοσύνη, ήταν ένα 
από τα άτομα που σήκωσαν το φέρετρο του 
συγγραφέα την ημέρα της κηδείας του…

Συχνά, τα τελευταία χρόνια, ο Ταχτσής 
μού επαναλάμβανε ότι είχε μετανιώσει που 

όταν ήμουν πολύ μικρός δεν ενδιαφέρθηκε 
να με βοηθήσει, όπως το φίλο μου.

Ένα χρόνο μετά το περιστατικό με το 
Γιώργο, τον ξανασυνάντησα, τραβεστί πια 
εγώ, στην Ασφάλεια της οδού Μεσογείων, 
σε μια από τίς «επιχειρήσεις Αρετή» που 
έκανε η Αστυνομία. Εμένα με είχαν πάρει 
μαζί με άλλες τραβεστί από τη Συγγρού και 
τον Ταχτσή απ’ την οδό Σωκράτους. Μας 
έβαλαν σε κάτι άθλια κελλιά στο ισόγειο, 
και το πρωί θα μας περνούσαν για εξέτα-
ση από το Δημόσιο Υγειονομείο, εντελώς 
παράνομα. Ο Ταχτσής ήταν απομονωμένος 
από τις άλλες τραβεστί (φαινόταν μάλλον 
σοκαρισμένος που τον είχαν συλλάβει), και 
κάναμε παρέα όλο το βράδυ. (Αργότερα, 
σπάνια θα τον ενοχλούσε το Τμήμα Ηθών 
γιατί χρησιμοποιούσε τις γνωριμίες του, 
και εκτός αυτού άρχισε να γίνεται ευρύτε-
ρα γνωστός).

Θυμάμαι ότι στο διάδρομο υπήρχαν τέσ-
σερα κελλιά. Σ’ ένα μικρό κελλί είχαν έναν 
πολύ όμορφο νεαρό, 19-20 χρονών, για κά-
ποιο πολύ σοβαρό αδίκημα (μάλλον για 
φόνο), κι ενώ οι υπόλοιπες τραβεστί ήταν 
σ’ ένα κελλί και κουβέντιαζαν (τις τραβεστί 
σπάνια μας κλείδωναν…), ο νεαρός, αφού 
έπιασε την κουβέντα μαζί μου, θέλησε να 
κάνουμε έρωτα. Αλλά, κλειδωμένος όπως 
ήταν, το μόνο που μπορούσε να γίνει ήταν 
να κρεμαστεί απ’ τους τοίχους, και απ’ το 
μικρό παραθυράκι της πόρτας να βγάλει το 
όργανο του· ήταν και τεράστιο απ’ ό,τι θυ-
μάμαι… Ο Ταχτσής με βοήθησε με το να 
φυλάει τσίλιες μην έρθουν οι αστυνομικοί, 
και αν ο νεαρός ήθελε και τους δύο, θα 
φύλαγα με τη σειρά μου εγώ μετά. Ακόμα, 
όταν το σκέφτομαι, απορώ πώς αυτό το 
παιδί είχε σκαρφαλώσει κι άντεξε να κρα-
τιέται μια ώρα απ’ τους τοίχους…

Η πρώτη ουσιαστική επαφή μου με τον 
Κώστα Ταχτσή έγινε στα τέλη του ’77, όταν 
τον επισκέφτηκα με κάποιον εκδότη, φίλο 
του, στο σπίτι του, όπου και ξαναείδα τον 

Το κύκνειο άσμα του 
Κώστα Ταχτσή

Γράφει η Πάολα
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ΦΩΤΟ: Πάολα
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Τότε ο Ταχτσής, μεθυσμένος όπως ήτα-
νε, του λέει: «Με την τραβεστί θα πας;» 
Ο Κώστας του απάντησε: «Γιατί, εσύ τι εί-
σαι;» Ο συγγραφέας, σοκαρισμένος, μη 
ανεχόμενος να δεχτεί ότι τ’ αγόρια έχουν 
απελευθερωθεί τόσο που πάνε με τραβεστί 
γνωρίζοντάς το, κι όχι επειδή οι τραβεστί 
παριστάνουν τις γυναίκες, και βλέποντας 
ότι ο μύθος που είχε φτιάξει για το άτομο 
του είχε αρχίσει να καταρρέει, πέρασε πολύ 
σκληρά στην επίθεση μόλις επέστρεψα και 
με είδε να φεύγω με τον Κώστα. Μας ακο-
λούθησε, κι ενώ χωθήκαμε σ’ ένα στε-
νό όπου το αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε 
να μπει, βγήκε απ’ τ’ αυτό, μας πρόλαβε, 
και καθώς έδινε μια δυνατή μπουνιά στο 
πρόσωπο του Κώστα, μου φώναξε: «Αυτόν 
τον πούτσο του, μωρή, θα μου τον πληρώ-
σεις!». Ο Κώστας τον άρπαξε απ’ το χέρι 
και προσπαθώντας να τον συνετίσει τον 
έριξε κάτω, ενώ στο μεταξύ του είχε φύ-
γει κι η περούκα. Προσπάθησα με τις φω-
νές να τους κάνω να σταματήσουν και σε 
μια στιγμή φώναξα: «Ταχτσή, σταμάτα!», 
μπας και τ’ όνομα Ταχτσής τον συνεφέρει. 
Πράγματι, συνήλθε, κι αφού τον σήκωσα, 
τον βοήθησα να μπει στο αυτοκίνητο. Δεν 
είχα προλάβει, όμως, καλά-καλά να γυρίσω 
την πλάτη μου, και βλέπω το συγγραφέα 
να ορμάει μ’ ένα κατσαβίδι στον Κώστα… 
Εκείνος, για ν’ αμυνθεί, σήκωσε το πόδι 
και το κατσαβίδι του τρύπησε την μπότα. 
Από κει κι ύστερα δεν μπορούσα, πλέον, 
να ελέγξω την κατάσταση: ο Κώστας τον 
χτύπησε πάρα πολύ άσχημα στο πρόσωπο. 
Στενοχωρέθηκα αφάνταστα γιατί τον αγα-
πούσα τον Ταχτσή και γνώριζα γιατί έκανε 
αυτά τα πράγματα…

Το πρωί, κατά τις 7 η ώρα, χτυπάει το 
κουδούνι του σπιτιού μου κι ανοίγοντας 
την πόρτα αντίκρυσα μια θλιβερή εικόνα: ο 
Ταχτσής έμπαινε σπίτι μου κρατώντας την 
περούκα του στο χέρι, άσχημα χτυπημένος 
στο πρόσωπο, με τα μάτια του πασαλειμμέ-
να απ’ τις μπογιές, λέγοντας: «Ταράχτηκα 
με το κωλόπαιδο». Στη συνέχεια μου εξο-
μολογήθηκε: «...σε άλλον δε θα μπορούσα 
να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν μπο-
ρώ να γράψω πλέον, βλέποντας εσένα να 
ζεις».

Καθίσαμε μαζί πολλές ώρες ώσπου να 
ηρεμήσει. Προσπαθούσα να του εξηγήσω 
ότι είχε κάνει ήδη πάρα πολλά πράγματα 
στη ζωή του κι εξακολουθούσε να κάνει, 
μα εκείνος είχε συνέχεια στο μυαλό του την 
πίκρα που τον έπιανε όταν έβλεπε άλλες 
τραβεστί να τις ποθούν περισσότερο, άσχε-

τα αν οι ίδιοι άνθρωποι θα πήγαιναν και 
μαζί του. Καθώς συζητούσαμε για να βρε-
θεί κάποια λύση, μου ανέφερε πως οι πιο 
κοντινοί του συγγενείς, τους οποίους συ-
ντηρούσε τόσα χρόνια (και τώρα, μετά το 
θάνατο του, θα πλουτίσουν από την τόσο 
απερίσκεπτη και βιαστική έκδοση των βι-
βλίων του), του φέρθηκαν πολύ άσχημα και 
δεν ήξερε στα τελευταία χρόνια της ζωής 
του από πού να κρατηθεί…

Αργότερα, που αγόρασε κιόλας καινού-
ριο σπίτι και του είχε φύγει ένα μεγάλο βά-
ρος από μέσα του, είχε συνέλθει κατά πολύ. 
Τον θαύμαζα για τη ζωτικότητα του. Με ει-
δοποίησε μόνο ότι για 20 μέρες δεν ήθελε 
να τον ενοχλήσει κανείς, γιατί θ’ άρχιζε να 
γράφει. Πράγματι, δεν ειδωθήκαμε καθό-
λου – ούτε τα βράδια – και τότε ήταν που 
τον είδα στη φωτογραφία μιας εφημερίδας 
με γένεια. Εκείνες τις μέρες ήταν επίσης 
που είχα πάει στο Ηρώδειο για να παρα-
κολουθήσω τις «Εκκλησιάζουσες» σε μετά-
φραση δική του, και τον συνάντησα ξανά 
και συζητήσαμε λίγο.

Την επομένη, με πήρε τηλέφωνο να με 
καλέσει σπίτι του. Πήγα, και τον βρήκα 
πολύ χαρούμενο: είχε βρει τον τρόπο να 
βάλει σε τάξη την αυτοβιογραφία του, την 
οποία δεν σκεφτόταν να εκδόσει γρήγορα… 
«Γιατί αν την εκδόσω, θα πρέπει να στα-
ματήσω να βγαίνω τα βράδια, και τότε…», 
έτσι μου είπε. Μου ανέφερε κιόλας το γε-
γονός αυτών που χαρήκανε που άφησε μού-
σι και που σχεδόν όλοι ήταν γνωστοί του. Ο 
Ταχτσής ξέροντας ότι τον ζηλεύανε γιατί οι 
ίδιοι ήταν ανέραστοι, τους τάραζε περισ-
σότερο βγάζοντας και δείχνοντάς τους  «το 
άλμπουμ με τις πούτσες» (συνήθιζε να φω-
τογραφίζει τους άντρες που πήγαιναν μαζί 
του). Το ίδιο βράδυ άρχισε να ξαναβγαίνει 
στην Αθηνάς, να βγάζει μάλιστα και λεφτά, 
και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένος.

Από τότε, τσακωθήκαμε μόνο μια φορά, 
γιατί ήρθε σπίτι μου να γνωρίσει τον Κώστα 
– ο Κώστας, όμως, στενοχωρημένος από τα 
γεγονότα που είχαν συμβεί παλιότερα, εξα-
φανίστηκε απ’ το σπίτι κι όταν έφτασε ο 
Ταχτσής και είδε ότι έλειπε, άρχισε να φω-
νάζει ότι δεν τον αφήνω να μπει στη ζωή 
μου, ενώ εκείνος μ’ αφήνει, και ότι δεν 
έχω μάθει να ζω ποιητικά και ριψοκινδυ-
νεύοντας. Είχα σταθεί μπροστά στην πόρτα 
για να μη βγει έξω και προσπαθούσα να του 
εξηγήσω. Ξαφνικά έτρεξε προς το παράθυ-
ρο, απειλώντας: «Θα πέσω, μωρή, κάτω 
και θα ’χεις τύψεις». Κατόπιν ηρέμησε και 
φύγαμε μαζί για δουλειά. Όταν τον ρώτησα 

αργότερα γιατί επέμενε τόσο να γνωρίσει 
τον Κώστα, μου απάντησε: «Η ευτυχία βρί-
σκεται πάντα στο απέναντι πεζοδρόμιο»...

…Ο Κώστας Ταχτσής δεν είχε καλές σχέ-
σεις με τις υπόλοιπες τραβεστί γιατί είχε 
μαρτυρήσει από πολλές. Έξυπνος και καπά-
τσος όπως ήταν έπαιζε πολύ καλά το ρόλο 
της γυναίκας έχοντας για χρόνια φοβερές 
επιτυχίες. Αυτός ήταν και ο λόγος που πολ-
λές τον μίσησαν και τον κυνήγησαν ανελέ-
ητα. Επίσης, είναι γνωστή η βαρβαρότητα 
που του έδειξαν δυο απ’ αυτές – η μια, μά-
λιστα, θέλει να λέγεται και «αρχηγός των 
τραβεστί». Ο λόγος που καταφερόταν μερι-
κές φορές εναντίον τους ήταν αυτός, αλλά 
μετά το μετάνιωνε πάντα. Εξάλλου, το 
«Κράξιμο» το είχε βοηθήσει σημαντικά με 
το να παρίσταται σαν μάρτυρας υπεράσπι-
σης στις δίκες που είχα, κι ακόμη κάποιες 
φορές και οικονομικά.

Μια μέρα – ήταν ο καιρός που έκανε τη 
μετάφραση στις «Θεσμοφοριάζουσες» – με 
πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να του πω 
μερικές λέξεις από τα καλιαρντά. Εγώ από-
ρησα: «Τόσα χρόνια στην πιάτσα κι ακόμα 
δεν έμαθες καλιαρντά;» Η απάντηση του 
ήταν απρόσμενη: «Τα σνόμπαρα... Γιατί 
ποτέ δεν ήθελα να ταυτίζομαι με αδελφές. 
Εμένα μου άρεσε να με παίρνουνε σα γυ-
ναίκα. Οι άντρες σού φέρονται πιο εντάξει 
όταν τους αφήνεις να νομίζουν ότι είσαι 
γυναίκα...». Εγώ του αντέτεινα πως είναι 
λάθος αυτό, και το ότι οι άντρες, όπως έλε-
γε, «θέλουν μυστήριο», είναι μια μαλακία· 
η γενιά η δικιά μου είναι περισσότερο απε-
λευθερωμένη… Η αλήθεια είναι πως κά-
ποιες φορές είχε δίκιο, όχι γιατί οι άντρες 
σε θέλουν γυναίκα, αλλά γιατί όσο πιο γυ-
ναίκα είσαι στην εμφάνιση και τη συμπε-
ριφορά, τόσο περισσότερα αγόρια σε επι-
θυμούν, γνωρίζοντας, βέβαια, ότι είσαι 
τραβεστί. Του Ταχτσή του άρεσε να τους 
εξαπατά και έκανε σαν μωρό παιδί όταν 
μου διηγόταν πως πήγαιναν μερικοί μαζί 
του μη γνωρίζοντας ότι είναι άντρας. Μόνο 
τον τελευταίο καιρό είχε βγει απ’ τα ρούχα 
του γιατί όσοι πήγαιναν μαζί του του ζη-
τούσαν να φερθεί ενεργητικά αυτός.

...Ένα βράδυ που ήμουν σπίτι του, στην 
πλατεία Βάθης, μ’ έναν νεαρό στο διπλα-
νό δωμάτιο, ο Ταχτσής είχε κουβαλήσει 
δύο Γιουγκοσλάβους, 35-40 χρονών. Στην 
αρχή νόμιζαν πως ήταν γυναίκα. Ο ένας, 
όταν κατάλαβε ότι ήταν άντρας, του άρε-
σε περισσότερο… (Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
όταν ο άλλος ήθελε να φύγει, συνήθιζε να 
του λέει ο Ταχτσής: «Πιάστηκες μια φορά 
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μαλάκας. Θέλεις να πιαστείς και δεύτερη 
όταν φύγεις;» Φυσικά ο άλλος δεν έχανε 
την ευκαιρία να συνεχίσει με ακόμα μεγα-
λύτερο πάθος). Ο ένας Γιουγκοσλάβος, λοι-
πόν, πήγε μαζί του χωρίς καν να βγάλει τα 
ρούχα του και πολύ πρωτόγονα τον έριξε 
κάτω, ενώ ο Ταχτσής μου φώναζε: «Να τα 
λες, μωρή, πως με θέλουνε οι άντρες!» Ο 
άλλος Γιουγκοσλάβος όμως ζήταγε τα λε-
φτά του πίσω γιατί δεν μπόρεσε να τελειώ-
σει κι άρχισε να ορμάει με κακές διαθέσεις. 
Εγώ και το άλλο τεκνό, βγήκαμε στο μπαλ-
κόνι, με σκοπό όταν γίνουν πιο άγρια τα 
πράγματα, να βάλουμε τις φωνές.

Σε μια στιγμή βλέπω τους Γιου γκο-
σλάβους να τρέχουν στις σκάλες – μάλιστα 
ο ένας κράταγε τα παντελόνια του – και ξο-
πίσω τους τον Ταχτσή να τους κυνηγάει μ’ 
ένα μαχαίρι, φορώντας τα εσώρουχά του 
μόνο. Οι Γιουγκοσλάβοι εξαφανίστηκαν 
αμέσως κι ο Ταχτσής μου φώναξε: «Άντρες 
να σου πετύχουν, οι κλανιάρηδες! Φτου 
σας, κοπρόσκυλα!».

Σπάνια του Ταχτσή του δημιουργούσαν 
επεισόδια στο σπίτι που διατηρούσε τότε, 
αλλά ήταν κι αυτός αρκετά ανεκτικός κι 
υπομονετικός. Συνήθως το διασκέδαζε με 
όλους, γιατί όπως μου έλεγε: «Κάθε άντρα 
τον βλέπω σαν να είναι ο πρώτος μου». 
Φυσικά, εγώ δεν μπορούσα να κάνω όλα 
αυτά που έκανε αυτός γιατί ούτε υπομονή 
έχω, ούτε και κάθε άντρα τον βλέπω σαν 
να είναι ο πρώτος μου. Επίσης, του άρεσε 
υπερβολικά να πηγαίνει με αστυνομικούς, 
κι όταν εγώ τον ειρωνευόμουν για την προ-
τίμηση του στους μπάτσους – δικαιολογη-
μένα άλλωστε, γιατί πολύ έχω ταλαιπωρη-
θεί απ’ αυτούς – εκείνος μου απαντούσε: 
«Τους εξωθώ στην παρανομία. Νιώθω με-
γάλη ηδονή γι’ αυτό…»

Με τον συγγραφέα οι σχέσεις μας ήταν 
πάντα κάτι περισσότερο από μια απλή φι-
λία. Δεχόμουν κάποιες νύχτες τις υστερίες 
του γιατί ήξερα ότι τρεφόταν μ’ όλη αυτή 
την ένταση. Ξέρετε πολλούς ανθρώπους 
στην ηλικία του να κυκλοφορούν τόσο επι-
κίνδυνα τη νύχτα, να έχουν τόσο ξέχειλη 
ζωντάνια και να δείχνουν τόσο αξιοθαύμα-
στο θάρρος; Πολλοί με τα μισά του χρόνια 
θα τον ζήλευαν.

…Την τελευταία φορά που πήγα σπίτι 
του ήταν μερικές μέρες πριν τη δολοφονία 
του. Φαινόταν πολύ χαρούμενος και μου 
πρότεινε να φύγουμε μαζί για τη Λήμνο, 
όπου έχει πολλούς φαντάρους, αλλά εγώ 
θα έφευγα με τον φίλο μου τον Κώστα για 
τη Σάμο, όπως κι έγινε.

Στη Σάμο ανακάλυψα πως η τράπεζά 
μου δεν είχε εκεί υποκατάστημα και κα-
θώς χρειαζόμουν, άμεσα, λεφτά, πήγα να 
πάρω τον Ταχτσή τηλέφωνο για να μου 
στείλει. Την ώρα που σχημάτιζα τον αριθ-
μό, έστρεψα το βλέμμα, κι είδα τον τίτλο 
μιας εφημερίδας: «Το τελευταίο στεφάνι 
για τον Ταχτσή». Τρομοκρατήθηκα και στε-
νοχωρήθηκα φοβερά… Γύρισα άρον-άρον 
στην Αθήνα για την κηδεία, κι αμέσως η 
Αστυνομία με κάλεσε στην Ασφάλεια για 
ανάκριση. Αυτή ήταν η πρώτη διαδικασία 
που αντιμετώπιζα, ενώ είχα μόλις χάσει 
έναν άνθρωπο που μου είχε συμπαραστα-
θεί σαν πατέρας τα τελευταία χρόνια, που 
σε οποιαδήποτε δυσκολία ήταν πάντα δί-
πλα μου. Ήταν ο πιο κοντινός μου άνθρω-
πος τα τελευταία χρόνια.

…Ένα αγόρι απ’ αυτά που δουλεύουν στα 
γραφεία Τελετών, κρατούσε ένα στεφάνι. 
Πριν μερικές νύχτες, μόλις, είχε πάει με 
τον συγγραφέα, που τον είχε γνωρίσει στην 
οδό Αθηνάς. Πού θα μπορούσε να φαντα-
στεί τότε, ότι είχε γνωριστεί μ’ έναν συγ-
γραφέα που την ημέρα της κηδείας του 
έβγαζαν γι’ αυτόν λόγους υπουργοί κι άλλοι 
επίσημοι… Ο Γιώργος, πολύ στενοχωρη-
μένος, προσπάθησε να μου δημιουργήσει 
ενοχές που είχα αρνηθεί πεισματικά στον 
συγγραφέα να νοικιάσουμε ένα σπίτι μαζί 
(είχε αφήσει εκείνο που κρατούσε παλιά…), 
για διάφορους δικούς μου λόγους.

Ο Κώστας Ταχτσής κατάφερε να κά-
νει λογοτεχνία και τη ζωή του. Ήταν ένας 
σπάνιος άνθρωπος. Ευαίσθητος, τρυφε-
ρός, δραστήριος, ερωτικότατος, με μεγά-
λες αδυναμίες και πάθη. Τη ζωή του την 
έζησε έντονα: πέρασε πάρα πολλές ευτυ-
χισμένες στιγμές, αλλά και πληγώθηκε και 
ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Πριν γίνει γνω-
στός, πολλοί διανοούμενοι που απαρτίζουν 
τον πνευματικό κόσμο της χώρας, του φε-
ρόντουσαν πολύ ταπεινωτικά όταν τον συ-
ναντούσαν, κι αυτός ήταν ο λόγος που γι-
νόταν επιθετικός απέναντι σε μερικούς απ’ 
αυτούς. Ο Ταχτσής έζησε με τόλμη, διεκ-
δικώντας την πραγματοποίηση των επιθυ-
μιών του, και τα κατάφερε.

Ο θάνατός του ήταν το τίμημα μιας 
ζωής, που για να την κάνεις πρέπει «να 
ζεις ποιητικά και να διακινδυνεύεις», όπως 
ο ίδιος με συμβούλευε να κάνω και ’γω… 
Αλλωστε…

τί χρειάζονται οι ποιητές
σε τόσο μικρόψυχους καιρούς;
…Γυρίζοντας απ’ τη Σάμο, σοκαρισμένη 

απ’ το γεγονός της δολοφονίας, βρήκα κάτω 

απ’ την πόρτα μου μια κάρτα του Ταχτσή, 
από τις μέρες που ήταν στη Λήμνο:

«Χάνεις! Θα τα πούμε από κοντά...»



Ο ερωτικός του σύντροφος δεν θα μπορούσε να είναι παρά ένας 
άγριος γαμιάς. Καθόλου (!!!) ομοφυλόφιλος, μέχρι και η τσόντα που 
βλέπει ετερό. Αλλά οι ρόλοι συνεχίζονται. Ο Άγγελος είναι η καλή 
αδελφή-νοικοκυρά που πετάει στα σκουπίδια το πορνοπεριοδικό 
με τη γυμνή γυναίκα, διαιωνίζοντας έτσι την γνωστή εσφαλμένη 
αντίληψη ότι ο ομοφυλόφιλος μισεί τις γυναίκες. Ο ναύτης, κλα-
σικός άντρας-επιβήτορας που βασίζει την εξουσία του στο μυθικό 
φαλλό του. Έτσι ο Κατακουζηνός σκόπιμα διατηρήσει το πατρο-
παράδοτο τρίπτυχο άντρας - φαλλός - εξουσία, αποκρύβοντας την 
ομοφυλοφιλία του ναύτη και διατηρώντας την κυρίαρχη αντίληψη 
του άντρα-γυναίκα. Η εικόνα στη σκέψη του θεατή δεν αλλάζει. 
Προβάλλεται έτσι η αντίληψη ότι στα ομοφυλόφιλα ζευγάρια οι 
ρόλοι διατηρούνται αυτούσιοι. Η κατάληξη μετά γνωστή: Συγγρού. 
Μάλιστα, ο Άγγελος ο σκληραγωγημένος στρατιώτης ευαισθητο-
ποιείται στη θέα των γυναικείων εσώρουχων και οδηγείται από τη 
«φύση» του στη λεωφόρο της αμαρτίας. Έλα, κύριε Κατακουζηνέ 
μου. Τραβεστί δεν γίνεσαι έπειτα από επιταγή του γκόμενου, αλλά 
έπειτα από δικά σου βιώματα και ταυτίσεις με ρόλους που επιβάλ-
λει η εξουσία. Μια τραβεστί και μάλιστα συνειδητοποιημένη είναι 
μια βόμβα που γκρεμίζει και διακωμωδεί το ρόλο του άντρα-φαλ-
λοκράτη, όπου στηρίζεται η ανδροκρατούμενη καταπιεστική κοι-
νωνία, φανερώνοντας έτσι, την άλλη πλευρά του εαυτού μας, μια 
πλευρά που έντεχνα και πανέξυπνα η κοινωνία μας σκοτώνει.

Η ταινία παρουσίασε και μηχανόβιους νταβατζήδες. Τώρα που 
τους είδε ο σκηνοθέτης; Εγώ τόσα χρόνια στη Συγγρού σπάνια συ-
νάντησα. Φυσικά σεξ χωρίς βία και έγκλημα δεν πάει. Και ρίχνει 
βία ο Κατακουζηνός, σαν μπαχαρικό σ’ ανατολίτικη κουζίνα. Πως 
αλλιώς θα συγκινηθεί ο θεατής και θα ταυτίσει την ομοφυλοφι-
λία με το έγκλημα; Σκορπώντας τον πανικό στο θεατή, τρομο-
κρατώντας την ομοφυλόφιλη επιθυμία του, δημιουργώντας του 
επιπρόσθετες ενοχές. Ο μπαμπάς αυτοκτονεί μ’ άγριο τρόπο (τι δι-
εστραμμένη φαντασία, θεέ μου) μόλις μαθαίνει ότι ο γιος του είναι 
πούστης, πλαστογραφώντας την πραγματική ιστορία με μπόλικη 
σάλτσα μελό. Ξέρει ο κ. σκηνοθέτης πολλούς πατεράδες να αυτο-
κτονούν όταν μαθαίνουν την ομοφυλοφιλία του γιου τους; Έτσι ο 
ομοφυλόφιλος από θύμα γίνεται θύτης, τρομοκρατώντας τον θε-
ατή με την αυτοκτονία γονιού σ’ ενδεχόμενη εκδήλωση ομοφυλό-
φιλης επιθυμίας. (Ειλικρινά άκουσα φίλο μου να λέει: Πως θα το 
πω στον πατέρα μου. Φοβάμαι μη σκοτωθεί).

Και το άγριο φινάλε! Σοκ! Η κατάληξη ενός ομοφυλόφιλου 
δεσμού είναι η σφαγή και μάλιστα στον ύπνο. Το ειδύλλιο του 
Χρήστου Ρούσου και του Ανέστη Παπαδόπουλου το έζησα από 
κοντά πριν μερικά χρόνια, όταν είμαστε φίλοι με τον Χρήστο στο 
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Γράφει η Πάολα

Για την ταινία «Ο Άγγελος»

Η ομοφυλοφιλία και πάλι στο πανί. Βουίζει η Αθήνα, γεμίζουν οι αίθουσες, γε-
μίζουν και μερικά πορτοφόλια. Το θέμα έχει πολύ ψωμί. Πάθη, έρωτες, μητέ-
ρες πόρνες, αυτοκτονίες, εγκλήματα όλα μαζί στην κατάλληλη δόση και έχουμε 
τον «Άγγελο».

Καλογυρισμένη ταινία χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι ήταν και ποιοτική. 
Καλογυρισμένες ήταν και το «Ψωνιστήρι» και το «Η χρονιά με τα 13 φεγγάρια». 
Μόνο που η πρώτη δεν είχε ποιότητα (και γι’ αυτό έσπασε και τα ταμεία) ενώ 
η δεύτερη ήταν αριστούργημα. Και αυτό οφείλεται στο ότι ο σκηνοθέτης της, ο 
αξέχαστος Φασμπίντερ, δεν ήταν καθόλου άσχετος με το θέμα της ομοφυλοφι-
λίας. Αλλά, κ. Κατακουζηνέ, τη στιγμή που γυρνάς ταινία με το θέμα αυτό και 
συγχρόνως φοβάσαι μη σου βγει τ’ όνομα ας μη συζητάμε για ποιότητα. Τα ζη-
τήματα αυτά είναι λεπτά και χρειάζονται μεταχείριση από ειδικούς ανθρώπους.

Να σου λοιπόν ο κ. Κατακουζηνός. Σκηνοθέτης με πολλές φιλοδοξίες μα 
πάνω απ’ όλα μοντέρνος. Ξέρει λοιπόν ο Κατακουζηνός ότι ο καιρός που ο κό-
σμος γέμιζε τις αίθουσες για να δει μελό του στυλ «Αμάρτησα για το παιδί μου» 
ή «Μ’ αποπλάνησαν γιατί ήμουν φτωχιά» πέρασε πια. Τώρα ο κόσμος που μα-
ζοχίζεται με τον πόνο του άλλου, ζητάει καινούργια πράγματα. Θέλει απ’ αυτά 
τα περίεργα κοκτέιλ που λέμε παραπάνω. Το «πουστριλίκι» και το «τραβεστιλί-
κι» πουλάει. Όσο για σενάριο; Το αστυνομικό αρχείο γεμάτο παρόμοιες υποθέ-
σεις. Άσε που θα’χουμε και τσάμπα κομπάρσους. Ο Κατακουζηνός εκμεταλ-
λεύτηκε την απομόνωση κι αλλοτρίωση των τραβεστί που τους δημιούργησε η 
κοινωνία, βασιζόμενος στο γεγονός ότι οι τραβεστί κάπου θέλουν να δείξουν 
ότι είναι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν σε κάτι ή και να δημιουργή-
σουν, ικανοποιώντας βέβαια την επιβεβλημένη απ’ έξω μικροαστική φιλοδοξία 
τους. Ε, δεν είναι και μικρό πράμα από πουτάνα στη Συγγρού ξαφνικά να γίνεις 
σταρ και να σε θαυμάζουν στο πανί. Έτσι σκέφτηκαν και έμπλεξαν στο show 
business του Κατακουζηνού. Ψάχνουμε λοιπόν το αστυνομικό αρχείο και νάσου! 
Χρήστος Ρούσος. Δολοφόνος και πάνω απ’ όλα ομοφυλόφιλος. Άσχετα τώρα αν 
ο ίδιος ο Ρούσος διαμαρτύρεται για την ταινία, ποιος τον υπολογίζει. Τι είπατε; 
Εκμετάλλευση ανθρώπινου δράματος; Έλα τώρα! Κι αρχίζουμε. Πληρώνουμε 
μερικούς ηθοποιούς κοψοχρονιά για να μη τα θαλασσώσουμε και… πάμε. Με 
οδηγό την κυρίαρχη αντίληψη για τον κόσμο και τη ζωή των τραβεστί και ομο-
φυλόφιλων πλαστογραφούμε την αληθινή ιστορία του Χρήστου Ρούσου και η 
ταινία έγινε. Τ’ όνομα της «Άγγελος». Τονισμένο στο Α με χάρη, στο μυαλό του 
θεατή γίνεται αμέσως-αμέσως όνομα αδελφής. Δεν θα μπορούσε φυσικά να τον 
λέμε Μήτσο ή κάτι ανάλογο. Συνεσταλμένος, χωρίς παρέες, απογοητευμένος, 
απομονωμένος. Το περιβάλλον του πραγματική εξαθλίωση. Μια μάνα πόρνη, 
πατέρας μέθυσος. και μια αδελφή μουγκή κι ανάπηρη.

Και όλα αυτά στεγασμένα σ’ ένα άθλιο σπίτι. Ο ελεύθερος χρόνος σπαταλη-
μένος σε σκοτεινά πάρκα όπου γίνεται της… πουτάνας. Έτσι μια αστυνομική 
επέμβαση δικαιολογείται από τον θεατή.

Κορίτσια ο… 
Κατακουζηνός
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Ζάππειο. Την παραμονή μάλιστα του εγκλήματος ήμουνα μαζί 
του. Γνωρίζω την κατάσταση και μπορώ ν’ αναλύσω τι ώθησε τον 
Χρήστο στο έγκλημα. Αλλά σέβομαι την επιθυμία του φίλου μου 
να μείνει στη σιωπή για να μπορέσει να ηρεμήσει και έτσι δεν 
προτίθεμαι να φανερώσω την αληθινή του ιστορία. Αυτό όμως 
που μπορώ να πω είναι ότι δεν επιτρέπεται να κάνουμε γενικεύ-
σεις με την μοναδική και ιδιότυπη υπόθεση του Χρήστου Ρούσου. 
Καταντά σε τελική ανάλυση πολύ ύποπτο το γεγονός ότι μέσα από 

τις πολλές δεκάδες εγκλημάτων με ομοφυλόφιλους που έγιναν τα 
τελευταία χρόνια στη Ελλάδα, ο σκηνοθέτης διάλεξε την μοναδι-
κή περίπτωση όπου ο εγκληματίας ήταν ο ίδιος ανοιχτά ομοφυ-
λόφιλος. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Τους ίδιους τους 
ομοφυλόφιλους καθημερινά τους σκοτώνουν, τους δέρνουν, τους 
κλέβουν, τους συλλαμβάνουν χωρίς λόγο, τους ωθούν στην αυτο-
κτονία.

Η κουρτίνα λοιπόν της οθόνης κλείνει. ΤΕΛΟΣ. Τι τέλος, όμως, 
που τώρα αρχίζει και επενεργεί το χάπι προς τα έξω και προς τα 
μέσα μας. Και λέει ο τρομαγμένος θεατής: Για φαντάσου αν δείξω 
ποιος είμαι και τι πραγματικά θέλω. Τι έχω να τραβήξω! Χίλιες φο-
ρές να καταπιεστώ παρά να καταλήξω πόρνη και φονιάς.

Πονηρέ Κατακουζηνέ, ΠΟΣΑ;



μεταμφιεσμένος σε υπηρέτη ή σκαρφαλώνοντας σ’ ένα μπαλκόνι 
που βυθιζόταν στους κισσούς και τις μπουκανβίλιες. Ακολούθησε 
τα μονοπάτια του φεγγαριού στις παρυφές μιας ζωής δίχως νόη-
μα εκτός άπ’ το φυσικό νόημα του ν’ αναζητάς εκείνο το θαμμένο 
σπινθήρα της προσωπικότητας που μπορεί ν’ απελευθερώσει την 
Επανάληψη απ’ την Ανάγκη. Τι μεθύσι! Ήθελε ίσως ν’ απελευθε-
ρωθεί απ’ την έμμονη ιδέα του έρωτα για τις γυναίκες; Όλες οι 
σεμνές και έκφυλες ερωμένες που γνώρισε, ήταν άραγε αντανα-
κλάσεις ενός καθρέφτη; ήταν η ίδια γυναίκα; Ένας ψυχαναλυτής 
μπορεί να έλεγε χαμογελώντας: η Μητέρα του. Αλλά κανένας δεν 
μπορεί να μας διαβεβαιώσει γι’ αυτό.

Πόσες δυνάμεις σπατάλησε σ’ αυτή την προσπάθεια, πόσες φο-
ρές διέσχισε το χάρτη, πόσοι χοροί δόθηκαν προς τιμήν του μέσα σ’ 
αυτά τα παλάτια των ίσκιων, πόσες μαραμένες και παράλογες ευ-
καιρίες χάθηκαν σ’ εκείνο το μισόφωτο της θέλησης που η Ηθική 
αποσιωπά, σ’ εκείνη τη χαραμάδα ανάμεσα στο να κάνεις αυτό που 
θέλεις και στο να θέλεις να κάνεις αυτό που κάνεις! Ένας μεγάλος 
υποκριτής με μια περίφημη αίσθηση του ορίου όπου το Ψεύτικο 
αγγίζει το Αληθινό, άπληστος στην αναγνώριση όσο οι ηθοποιοί 
στο χειροκρότημα, διάλεγε μάσκες με ευκολία, και ήξερε τι σημαί-
νει το να μιλάς ωραία. Φρόντιζε πάντοτε ν’ αρωματίζει την ομιλία 
του με τα μπαχαρικά της ειρωνείας και του περίτεχνου στυλ, και 
να την διανθίζει με φράσεις που μάγευαν τον ακροατή όπως: «Τα 
νιάτα είναι ένα σφάλμα που διορθώνεται εύκολα», (αν ο ακροατής 
ήταν ένας καλοαναθρεμμένος αστός), ή (αν ο ακροατής ήταν ένας 
αμαξάς με μια όμορφη κόρη): «Επιτρέψτε μου να πληρώσω το λο-
γαριασμό». Οι άνθρωποι κρέμονταν απ’ τα χείλη του. Τον φαντά-
ζομαι να χειρονομεί: τα λεπτά κοκαλιάρικα δάχτυλα του γεμάτα 
δαχτυλίδια και οι δαντέλες που φύτρωναν απ’ τα βελούδινα μα-
νίκια του, διαγράφουν αρμονικά ημικύκλια κάτω απ’ το χρυσάφι 
των πολυελαίων.

Μου φαίνεται, άρα, παράλογο ένας τόσο εκλεπτυσμένος και 
ευγενικός χαρακτήρας, ένας τόσο χαριτωμένος και καλλιεργημέ-
νος νους, ένας τόσο θηλυκός και ευαίσθητος άντρας να ταυτίζεται 
με το πρότυπο του Θηριώδους Αρσενικού, του μοναχικού εκείνου 
βασανιστή με την Αιώνια Στύση. Ναι, ίσως εκεί να βρίσκεται το 
μυστικό του Τζιάκομο, στο σημείο όπου τα φύλα συγχέονται όπως 
στις κωμωδίες του Σαίξπηρ, σ’ έναν κόσμο από χειρονομίες και 
υλικά καθαρά γυναικεία, όπου ο άντρας είναι ένας παρείσακτος 
μάρτυρας γεγονότων μυστηριακών, στους απολιθωμένους κήπους 
των μπουντουάρ όπου τα κορίτσια κοιμούνται σαν ζωγραφιές κι 
όπου σε κάθε αρσενικό ον ανθίζει η επιθυμία να νοιώσει σα να 
βρισκόταν απ’ την άλλη μεριά του καθρέφτη. Ο Τζιάκομο άλλωστε 
άρχισε την καριέρα του με τρόπο παράδοξο: δεκατριών ετών συ-
νόδεψε σ’ ένα χορό την κόρη του οικοδεσπότη του ντυμένος κορί-
τσι. Ήταν ερωτευμένος μαζί της. Εκείνη όμως έβλεπε στην φυσι-
κή παθητικότητα του παιδιού, και κυρίως στην ομορφιά του, την 
ευκαιρία να ζήσει κάτι απ’ την χαύνωση και την μυστηριακή τρυ-
φερότητα των κρυφών λεσβιακών απολαύσεων: μαθαίνουμε πως 
φερόταν στον Τζιάκομο σαν να’ταν στ’ αλήθεια κορίτσι.

Στις σελίδες των Απομνημονευμάτων (όπου η αδιάκοπη ροή 
μιας κρυστάλλινης πρόζας μού αποκάλυψε στιγμές αληθινής γο-
ητείας).

Ξαναβρήκα αρκετές φορές τον έρωτα του Τζιάκομο γι’ αυτό το 
κορίτσι-που-είναι-αγόρι, το ναρκισσιστικό ταξίδι στο βάθος του 
καθρέφτη όπου το είδωλο αντιστρέφεται για χάρη της Ομορφιάς. 
Πληροφορήθηκα, χωρίς να εκπλαγώ, ότι ο καρδιοκαταχτητής επε-

δίωκε να κάνει έρωτα όχι μόνο με καμαριέρες, πόρνες, κυρίες επί 
των Τιμών, καλόγριες, κόρες και ανηψιές Βασιλέων, μαθήτριες 
αυστηρών κολεγίων, πολυάσχολες ράφτρες, εύσωμες μαγείρισσες, 
και εξωτικές καλλονές που ισχυρίζονταν πως ήταν μάγισσες, αλλά 
και με μερικά απ’ τα χαριτωμένα εκείνα παιδιά που έπαιζαν γυ-
ναικείους ρόλους στα θέατρα της Παπικής Ιταλίας, και με συμ-
φοιτητές του, και με τον 16χρονο ανηψιό ενός αξιωματικού της 
φρουράς του Τσάρου.

Όταν είχε ν’ αντιμετωπίσει τις επιρροές της Ομορφιάς, ο 
Τζιάκομο δεν δίσταζε μπροστά σε τίποτα. Ερωτεύτηκε ένα νεαρό 
ηθοποιό τον Μπελίνο κι έγραψε με τα σεμνά ιταλικά του πως ήταν 
«ωραιότερος κι απ’ το ωραιότερο κορίτσι». Μια άλλη φορά τρύπω-
σε στο κρεβάτι ενός συμφοιτητή του μόλις ο επιστάτης έσβησε τα 
φώτα, γεγονός που οδήγησε σε ασυνήθιστες περιπλοκές. Μια τρί-
τη κόντεψε ν’ απαγάγει τον ανήλικο γιο μιας ωραίας κυρίας που 
τον φιλοξενούσε στον πύργο της.

Οι ψυχολόγοι επιμένουν σήμερα ν’ αναγνωρίζουν στο λεγόμενο 
σύνδρομο του Καζανόβα, ή αλλιώς, σύνδρομο του Δόν Ζουάν, τα 
καλά κρυμμένα ίχνη της ενοχής μιας απωθημένης ομοφυλοφιλί-
ας («πάω με γυναίκες, άρα είμαι εντάξει») Μια ανάλογη ερμηνεία 
χρησιμοποιείται και στη διάγνωση του πάθους των επιδειξιομανών. 
Αυτή η εκλεπτυσμένη υπερβολή με αφήνει ασυγκίνητο. Προτιμώ 
να φαντάζομαι τις ερωτικές περιπέτειες ενός ευφυούς τυχοδιώ-
κτη της εποχής του τελευταίου Λουδοβίκου, σαν αυτό ακριβώς 
που ήταν: απ’ την αγάπη για τις γυναίκες ως την παιδεραστία δεν 
υπήρχε τίποτα περισσότερο από ένα κομψό παιγνίδι με τις ανταύ-
γειες, τα περίφημα, τις οφθαλμαπάτες. Η μεταμόρφωση είναι για 
την Ομορφιά (κι η Αναγέννηση πίστεψε σ’ αυτό το πνεύμα) ό,τι η 
Ειρωνεία για τη Λογική: ο Τζιάκομο υποψιαζόταν ότι η ζωή είναι 
μια γιορτή, και όλα επιτρέπονται, σαν όλα να ήταν λεπτοί τρόποι ν’ 
αγγίζουμε τη φλόγα της ηδονής, χωρίς να κάψουμε την άκρη των 
δαχτύλων: και η πολυτέλεια και οι ανήθικες διασκεδάσεις, και οι 
καλές τέχνες και οι αθόρυβες ίντριγκες, και οι δεξιοτεχνικές συ-
ζητήσεις και οι προσεχτικές μεταμφιέσεις. Αγόρι ή κορίτσι μοιάζει 
να μας λέει ο Καζανόβα στ’ Απομνημονεύματα του – αγόρι ή κο-
ρίτσι δεν έχει σημασία – διαφέρουν μόνο σε μια ασήμαντη ανατο-
μική λεπτομέρεια, εκείνο που μετράει είναι η ομορφιά, η τρυφε-
ρότητα, η ευγένεια των τρόπων, και η χάρη των αυτοσχεδιασμών 
πάνω στη Σκηνή Του Φλερτ. Όπως μας λέει πάλι, δεν έχει κα-
μιά σημασία το σεξ μπροστά στον αληθινό έρωτα. Τέτοιος άνθρω-
πος ήταν ο Τζιάκομο Καζανόβα, ένας Αναρχικός με μεθοδικότητα, 
ένας Συντηρητικός χωρίς προκαταλήψεις. Και, αν θέλετε τη γνώ-
μη μου, δεν είναι καθόλου κρίμα που το άγαλμα του Φοβερότερου 
Φαλλού Των Αιώνων αποδείχτηκε τελικά πως ήταν φτιαγμένο από 
γύψο κακής ποιότητας.
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Του Ευγένιου Αρανίτση

Είναι γνωστό σε όλους ότι ο Ενετός ευπατρίδης Τζιάκομο Τζερόλαμο Καζανόβα 
(1725-1798), πρώην ιερωμένος, διάσημος τυχοδιώκτης, και κάτοχος των μυστηρί-
ων της ποίησης, της πολιτικής, της αστρολογίας και, απ’ ό,τι λένε, της γυναικεί-
ας ψυχής, έζησε μια ζωή ασυνήθιστα έντονη, τόσο πλούσια σε συναισθηματικές 
διακυμάνσεις και ρωμαλέες ερωτικές εμπειρίες, τόσο πλούσια σε φιλοσοφικούς 
απόηχους και επικίνδυνες περιπέτειες, τόσο πλούσια σε υπερβολή, αισιοδοξία 
και κρίσεις αυτολύπησης, ώστε κι ο ίδιος αναγκάστηκε να ελπίζει, στο τέλος 
αυτής της ζωής, για μια θέση στις όχθες της τεμπελιάς και της κουρασμένης 
εκείνης αξιοπρέπειας που οι βιογράφοι του αποκαλούν ευγενικά «γαλήνη τής 
ψυχής».

Παρ’ όλα αυτά, τέτοια γαλήνη δεν υπήρξε ποτέ. Ο Τζιάκομο δεν είχε βρει 
εκείνο που ζητούσε και είναι φανερό πως μέχρι τη στιγμή που εγκατέλειψε το 
Βασίλειο Των Περιττών Αγαθών, ένιωθε ακόμα το άγγιγμα της φλόγας μιας ονει-
ροπόλησης που δεν εκπληρώθηκε, ένα ντροπαλό συναίσθημα που ζέσταινε προ-
καταβολικά το άγγιγμα του θανάτου, μια μικρή φυσαλίδα αγωνίας ανάμεσα στην 
καρδιά και τα πνευμόνια, στο μυστικό σημείο όπου η σάρκα καταλαβαίνει από 
μόνη της πως η ευτυχία δεν είναι ζήτημα πείρας. Φυσικά, σε αντάλλαγμα αυτής 
της αγωνίας, ο Τζιάκομο δέχτηκε τη φήμη και τα επακόλουθα της. Πέθανε σε 
ηλικία 73 ετών, στις 4 Ιουνίου του 1798, στο Ντούξ της Βοημίας, όπου δούλευε 
σαν βιβλιοθηκάριος. Μέχρι το 1956, αν πιστέψουμε τον K. Rives Ghilds, είχαν 
γραφεί 1037 μελέτες για τη ζωή και το έργο του. Πριν λίγα χρόνια ο Φελίνι έφτια-
ξε μια ταινία εντελώς θεατρική και γεμάτη από φιγούρες κωμικών νευρόσπα-
στων, στην οποία ανάγκασε το φάντασμα του Τζιάκομο να κυνηγάει διάφορες 
παλλόμενες – από διέγερση – νοικοκυρές. Ο Μπουνιουέλ πήγε να δει το φιλμ 
και έφυγε λίγο πριν απ’ τη μέση. Ο Καζανόβας του Χόλιγουντ, όπως κι εκείνος 
του Λουίτζι Κομεντσίνι, παρέλειψαν επίσης, με τον δικό τους άδικο τρόπο, να 
φωτίσουν την ομοφυλοφιλία του Τζιάκομο, αυτή που καρποφορούσε μυστηρια-
κά στο πιο ακραίο σημείο της ευαισθησίας του. Ο τελειότερος Καζανόβας (πολύ 
λίγες αμφιβολίες έχω γι’ αυτό) ήταν ο Μαστρογιάνι στις Νύχτες της Βαρέν.

Οι συνήθειες του ήρωα μας είναι κατά κάποιο τρόπο γνωστές. Ο Τζιάκομο φε-
ρόταν σε κάθε γυναίκα σαν να ήταν το πλάσμα των ονείρων του, πολύ σύντομα 
όμως την εγκατέλειψε για χάρη κάποιας άλλης, στην οποία φερόταν με την ίδια 
ευγένεια, με την ίδια έμφυτη χάρη, με την ίδια συγκαλυμένη απελπισία. Καμιά 
δεν του χάρισε αληθινή χαρά, ευκαιρίες για υπεροψία, το είδος εκείνο της ικα-
νοποίησης που τα ναρκωτικά της δηλητηριάζουν όχι μόνο το μυαλό αλλά και το 
αίμα, κι έτσι προσφέρουν στη σάρκα μια δυνατότητα ν’ αναζητήσει οριστικά την 
ξεκούραση. Όχι, η ερωτική ζωή του Τζιάκομο ήταν ένα αίνιγμα. Τι ζητούσε; Ότι 
και να’ταν αυτό, δεν το βρήκε ποτέ.

Έκανε, όμως, προσπάθειες κι έδειξε ικανότητες που μας αφήνουν έκπλη-
κτους. Ταξίδεψε όσο λίγοι σύγχρονοι του κι έγινε μεθοδικά, με την άνεση ενός 
αληθινού ευγενή και την καλλιεργημένη χάρη ενός συνωμότη, ευνοούμενος 
όλων των βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Δεν δίστασε ποτέ ν’ αφεθεί σε πε-
ριπέτειες με αμφίβολο τέλος, γλιστρώντας σε μια γυναικεία κρεβατοκάμαρα 

Η ομοφυλοφιλία του 
Τζ. Καζανόβα
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και δημόσιου υπάλληλου. Αλλά, είπαμε, το «τυχαίον εμπόδιο»… 
Ας ελπίσουμε, τουλάχιστον, τις σημειώσεις του και τα ανέκδοτα 
κείμενα του να τα αναλάβουν υπεύθυνοι φιλόλογοι, κι όχι να τα 
κλείσουν σε βιβλιοθήκες ή να τα ξεχάσουν…

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Παρόλα αυτά, υπάρχει πάντα το «τελειωμένο» έργο. Υπάρχει ο 
μοναδικός και αριστουργηματικός «Επιτάφιος θρήνος», υπάρ-
χουν τα «πεζογραφήματα». Θα πρέπει απ’ την αρχή να τονιστεί: 
το βασικό στοιχείο του Γ. Ιωάννου είναι η ομοφυλοφιλία του. Κι 
ύστερα, το στοιχείο της Πόλης (Θεσσαλονίκη – Βεγγάζη – Αθήνα). 
Είναι χαρακτηριστική η ομοιότητα με τον Καβάφη, που και σ’ αυ-
τόν κυρίαρχα είναι τα στοιχεία της ομοφυλοφιλίας και της Πόλης 
(Αλεξάνδρειας). Πώς λειτουργεί η ομοφυλοφιλία στο έργο του Γ. 
Ιωάννου; Αναμφισβήτητα, σαν καταλύτης. Υπάρχει από τη μια ο 
συγγραφέας κι από την άλλη η γραφή. Κι αυτή η γραφή πραγ-
ματώνεται έτσι όπως πραγματώνεται γιατί υπάρχει ο συγκεκριμέ-
νος ερωτισμός του συγγραφέα. Ο συγγραφέας θέλει να μιλήσει 
για τον εαυτό του – και να πάει, βεβαίως, και πέρα απ’ αυτόν. 
Θέλει, μ’ άλλα λόγια, να λυτρωθεί, λέγοντας την Αλήθεια. Αλλά 
η αλήθεια «πολλαχώς λέγεται». Κι ο Ιωάννου διαλέγει το δικό του 
τρόπο. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα γράφει στο περιοδικό του 
«Φυλλάδια»: «Βαρέθηκα να μιλάω μόνο με το πάνω μέρος μου, με 
τη λαδιά της ψυχής μου. Θέλω ν’ ανακατώσω πια το καζάνι, να 
βγάλω στο φως τα κατακάθια, τις χοντράδες, ακόμα και τις κο-
τρόνες, που έχουν κατέβει στον πάτο. Δεν λέω ψέματα, βέβαια, 
ούτε στη ζωή ούτε στην τέχνη (…) αλλά δε λέω και όλη την αλή-
θεια – την αλήθεια μου. Δεν την περιγράφω επακριβώς, δεν την 
ξεσκίζω να της βγάλω τα εντόσθια, συνήθως την υπαινίσσομαι ή 
την διευρύνω, για να διαχέεται. Στα μάτια μου, εκείνη τη στιγμή, 
φαντάζει ότι τα λέω όλα…».

Ο λόγος του Γ. Ιωάννου είναι ένας λόγος καθαρός και συγχρό-
νως αφαιρετικός, ελλειπτικός. Η ελλειπτικότητα αυτή επιβάλλε-
ται τόσο από προσωπικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους, 
όσο και από λόγους αισθητικούς. Η καθαρότητα όμως του λόγου 
είναι τέτοια, ώστε αφήνει να φανεί και να υπονοηθεί ό,τι δεν λέ-
γεται ή λέγεται υπαινικτικά. Κι ακόμα, είναι ένας λόγος απλός, 
καθημερινός, αλλά που στοχεύει σε πράγματα βαθιά – άλλη ομοι-
ότητα με τον Καβάφη...

Κυρίως όμως στοχεύει στο να μιλήσει ο συγγραφέας για την 
αλήθεια του και να γνωρίσει συνάμα ο ίδιος αυτήν την αλήθεια 
καλύτερα. Κι εδώ έχει νομίζω θέση μια άποψη του Κώστα Ταχτσή, 
που διατυπώθηκε σε μένα λίγο μετά το θάνατο του Ιωάννου (τη 
μεταφέρω από μνήμης): «Ο Γιώργος Ιωάννου προσπαθεί γράφο-
ντας να αυτοαναλυθεί. Όσο όμως γράφει, τόσο περιπλέκεται στο 
μυστήριο». (Δεν είναι ακριβώς αυτά τα λόγια του Κ. Ταχτσή, αλλά 
αυτό νομίζω ήταν το νόημα). Μήπως λοιπόν, η γραφή δεν είναι για 
τον Ιωάννου, παρά μια αράχνη, που τον έχει αιχμαλωτίσει, αλλά 
και που ο ίδιος θέλει να είναι αιχμάλωτος; Και μήπως το φάρμακο 
της γραφής (η λυτρωτική της δύναμη) είναι από την άλλη μεριά και 
φαρμάκι; Αξιοσημείωτη είναι η ακόλουθη φράση, που υπάρχει στο 
οπισθόφυλλο της «Πρωτεύουσας των προσφύγων» και που κατά 
πάσα πιθανότητα γράφτηκε από τον Ιωάννου: «Η προσπάθεια για 
αυτογνωσία αφήνει συχνά, και στον συγγραφέα και στον αναγνώ-
στη, μια πικρή γεύση». Η πίκρα-πίκρα, όμως και το φάρμακο-φάρ-
μακο. Και με τα «πολύπτυχα» κείμενα του – όπως τα ονόμασε ο 

ίδιος – ο Γιώργος Ιωάννου αναζητά τη λύτρωση αφήνοντας ταυτό-
χρονα ένα σπουδαίο λογοτεχνικό έργο.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος αυτού του κειμένου, που παραπέμπει σε 
δυο καβαφικά ποιήματα. Ήδη, έγιναν αναφορές στη σχέση Κ.Π. 
Καβάφη-Γ. Ιωάννου, που νομίζω ότι είναι πολύ βαθύτερη απ’ ό,τι 
φαίνεται με την πρώτη ματιά. Για να αναλυθεί αυτή η σχέση θα 
χρειαζόταν ολόκληρη μελέτη – εδώ θα γίνουν μόνο μερικές νύ-
ξεις. Πέρα απ’ όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θέλω να επισημάνω 
το στοιχείο της ειρωνείας που κυριαρχεί στον Καβάφη και που έχει 
διδάξει αρκετά και στο Γ. Ιωάννου. Ακόμα, έχουν ενδιαφέρον οι 
αναφορές του Ιωάννου στον Καβάφη καθώς και οι φράσεις ή οι 
τρόποι του Ποιητή, που έχουν εισχωρήσει στο έργο του. Κι αυτό 
συνέβη από πολύ νωρίς. Ως μικρό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα, αναφέρω τη σχέση του ποιήματος «Σε επαρχία μακρινή» (από 
τη συλλογή «Τα χίλια Δέντρα») με το καβαφικό «Στο πληκτικό χω-
ριό». Είναι πολλά τα στοιχεία (ίδιος αριθμός στίχων, ίδιος εμπρόθε-
τος τίτλος, ίδιες καταστάσεις μ’ ένα κεντρικό πρόσωπο) που απο-
δεικνύουν ότι το ποίημα του Ιωάννου ξεκινά δημιουργικά από το 
καβαφικό. Αλλά και ως φιλόλογος ο Ιωάννου έχει μια ιδιαίτερη 
σχέση με τον Κ.Π. Καβάφη, που πρέπει ν’ αναφερθεί οπωσδήπο-
τε. Πρέπει να τονιστεί, δηλαδή, ότι ο Γ. Ιωάννου ήταν αυτός που 
το 1983 έθεσε απερίφραστα το ζήτημα του ερωτικού Καβάφη στο 
αφιέρωμα της «Ευθύνης». Ο Ιωάννου πάει παραπέρα από τον Τίμο 
Μαλάνο. Γιατί ο Μαλάνος θεωρούσε «κατώτερα» τα καθαρά ερωτι-
κά ποιήματα του Καβάφη. Τον ενδιέφερε ο ερωτισμός του Καβάφη 
μόνο ως μέσο ερμηνείας της ποίησης του. Ενώ τον Ιωάννου τον εν-
διαφέρουν τα ερωτικά ποιήματα «καθ’ εαυτά». Και τον ενδιαφέρει 
ο ερωτικός Καβάφης, ο ομοφυλόφιλος ποιητής ως ερωτικός και ως 
ομοφυλόφιλος. Πράγματα, που ούτε να φανταστεί θα μπορούσε ο 
ανυποψίαστος Μαλάνος. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η ενέργεια 
του Γ. Ιωάννου να θέσει το ζήτημα του ερωτικού Καβάφη ξανά. 
Και μόνο αυτό αρκεί για να χαρακτηριστεί ως άξιος μελετητής του 
μεγάλου Αλεξανδρινού – κι ας μην είναι μόνο αυτό.

Αλλά, βέβαια, ούτε μια αναφορά δεν έγινε για το θέμα αυτό σε 
όσα γράφτηκαν με την «ευκαιρία» του θανάτου του. Όπως, επί-
σης, επιμελώς αποσιωπήθηκε η ομοφυλοφιλία του σε σχέση με το 
έργο του αλλά και με τη ζωή του – μια ζωή ιδιαίτερα στερημένη. 
Κι από τη μια στην κηδεία τα όργανα του δήμου έπαιζαν, από την 
άλλη όμως… «Το έργο του είναι διαποτισμένο από το ερωτικό του 
πάθος και τα πάντα μέσα εκεί τοποθετημένα από αυτήν και μόνον 
την άποψη. Μόνο ερωτικός Καβάφης υπάρχει. Όλα τα άλλα είναι 
ποικιλίες του πυκνού αυτού πυρήνα.» Αυτά γράφει ο Ιωάννου για 
τον Καβάφη. Και θα μπορούσαν να ειπωθούν και για τον ίδιο. Έχω 
την αίσθηση ότι μιλώντας ο Ιωάννου για τον Αλεξανδρινό μιλούσε 
και για τον εαυτό του. Γράφοντας ότι ο Γιώργος Ιωάννου υπήρξε 
κυρίως ερωτικός και κυρίως ομοφυλόφιλος, αισθάνομαι πως εκ-
πληρώνω ένα χρέος απέναντι του.
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ΤΟ «ΤΥΧΑΙΟΝ ΕΜΠΟΔΙΟ»

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Ιωάννου υπήρξε ασφαλώς το «τυχαίον εμπό-
διο», όπως θα ’λέγε ο Κ.Π. Καβάφης, στη συνέχιση του έργου του. Όχι πως το 
έργο αυτό έμεινε ημιτελές· από το πρώτο ήδη βιβλίο του με πεζογραφήματα 
– είχαν προηγηθεί δυο ποιητικές συλλογές – το «Για ένα φιλότιμο» (1964) έγινε 
φανερό ότι καλλιεργεί ένα ιδιαίτερο πεζογραφικό είδος, ένα είδος ανάμεσα στο 
διήγημα και το δοκίμιο, που ο ίδιος το ονόμασε «πεζογράφημα». Το αποκορύ-
φωμα της καλλιέργειας αυτού του είδους το βρίσκουμε στην «Καταπακτή». Είχε 
λοιπόν, ο Ιωάννου δημιουργήσει ένα ιδιότυπο προσωπικό ύφος και πρόλαβε να 
γράψει αρκετά κείμενα ώστε να μιλάμε για «ολοκληρωμένο έργο». Ωστόσο, δεν 
πρέπει να παραβλέψουμε ορισμένα σημαντικά στοιχεία, που αποδεικνύουν ότι 
ο Γ. Ιωάννου είχε πολλά ακόμη να πει.

Πρώτα απ’ όλα, είχε κάνει λόγο για κάποιο μυθιστόρημα που σχεδίαζε να γρά-
ψει· είχε πει μάλιστα ότι θα υπήρχαν σ’ αυτό αναφορές στο βυζάντιο, γι’ αυτό 
μελετούσε βυζαντινά κείμενα. Σχεδίαζε ακόμα έναν τόμο με πεζογραφήματα 
για την Αθήνα – χώρια η συνέχεια των βιβλίων για τη Θεσσαλονίκη, την οποία 
επίσης είχε προαναγγείλει. Τέλος, ήθελε να γράψει κι απομνημονεύματα, μιλώ-
ντας «εις εαυτόν» στο τελευταίο βιβλίο του και τελειώνοντας τον απολογισμό 
των βιβλίων του, γράφει: «Ο χρόνος σου δεν δαπανήθηκε μόνο στη συγγραφή 
βιβλίων, υπάρχει πολλή άλλη δουλειά. Και υπάρχει πολλή άλλη ζωή, αλλά αυτή 
ας μένει για τα απομνημονεύματα – αν προφτάσεις». Θα πρέπει να τονιστεί ότι 
ο Ιωάννου ήταν από τους συγγραφείς εκείνους που – κάπως συμβατικά – θα 
μπορούσαμε να τους ονομάσουμε «συγγραφείς της ωριμότητας» εννοώντας με 
τον όρο αυτό τους λογοτέχνες που δημιουργούν στα ώριμα χρόνια τους, κυρίως. 
Τρανταχτό παράδειγμα, ο Κ.Π. Καβάφης· σκεφτείτε να πέθαινε σε ηλικία 58 χρο-
νών, όπως ο Γιώργος Ιωάννου, δηλαδή το 1921: δε θα προλάβαινε να δημοσιεύσει 
περισσότερο από το ένα τρίτο των 154 ποιημάτων, που αποτελούν το «κυρίως» 
έργο του! Σκεφτείτε, ακόμα, ότι το ωραιότερο, ίσως, ποίημα του, το «Μέρες 
του 1908» είναι το τελευταίο που δημοσίευσε, ένα χρόνο προ του θανάτου του… 
Αλλά το πιο αξιοσημείωτο είναι το εξής: αν χωρίσουμε το συγγραφικό έργο του 
Ιωάννου σε δεκαετίες, θα δούμε ότι στην πρώτη δεκαετία (1954-1963) ανήκουν 
μόνο δυο βιβλία του, οι ποιητικές του συλλογές. Στη δεύτερη (1964-1973) ανή-
κουν οκτώ βιβλία, από τα οποία τα έξι είναι επιμέλειες λαογραφικών κειμένων 
και η μετάφραση της «Ιφιγένειας» και μόνο δύο βιβλία με «πεζογραφήματα». 
Στην τρίτη και τελευταία δεκαετία (1974-1984) οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί: 
δεκατρία βιβλία, από τα οποία τα έντεκα είναι καθαρά λογοτεχνικά: διηγήματα, 
πεζογραφήματα, πεζά κείμενα (κείμενα που συγγενεύουν με τα πεζογραφήμα-
τα, αλλά έχουν και σχέση με το χρονογράφημα ή τη μελέτη) και το θεατρικό «Το 
αυγό της κότας». Είναι ολοφάνερο πως στα τελευταία δέκα χρόνια ανήκει το 
μεγαλύτερο μέρος του έργου του όπως είναι επίσης ολοφάνερο ότι αν συνέχιζε 
με τον ίδιο ρυθμό τα βιβλία του θα ήταν πολύ περισσότερα. Γράφει ο ίδιος «εις 
εαυτόν»: «Επομένως, δεν έχεις γράψει και πολλά πράγματα ως τώρα, ούτε έχεις 
κάνει ακόμα τις μεγάλες προσπάθειες σου. Να δούμε πότε θα τις κάνεις και τι 
θα κάνεις, να δούμε…». Μιλώντας για «μεγάλες προσπάθειες» ίσως να υπονοεί 
το σχεδιαζόμενο μυθιστόρημα. Πέρα όμως απ’ αυτό, δε θα γίνει ποτέ δυνατή η 
συγγραφή των απομνημονευμάτων, που επίσης σχεδίαζε και που θ’ αποτελούσε 
μια μοναδική μαρτυρία για τη ζωή ενός ομοφυλόφιλου συγγραφέα, φιλολόγου 

Γιώργος Ιωάννου
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Του Κυριάκου Ρηγόπουλου

Το «τυχαίον 
εμπόδιο» και το 

φάρμακο της γραφής



Του Κυριάκου Ρηγόπουλου

Στην ονείρωξη της χτεσινής νύχτας εμφανίστηκες πάλι εσύ. Ντυμένος αστυνό-
μος με συνέλαβες και με οδήγησες στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας. Πήρες 
τα στοιχεία μου κι ένας άλλος με πήγε στο κρατητήριο. Διέταξε όλους τους όρ-
θιους να καθήσουν. Ένας νεαρός, πήγε ν’ αντιδράσει, να πει «μα γιατί…» αλλά 
δεν πρόλαβε να τελειώσει το λόγο του κι ο αστυνόμος άρχισε να τον χτυπάει σ’ 
όλο του το σώμα, κυρίως στο κεφάλι, άγρια και δυνατά, ώσπου άρχισε να βγά-
ζει αίμα· τότε τον άφησε. Αυτός στην αρχή κάθησε, μετά σωριάστηκε κάτω, πέ-
φτοντας σαν ένα τσουβάλι γεμάτο χώμα που το ρίχνεις στο έδαφος. Δεν άντεξα, 
έβαλα τα κλάματα. «Σώπα, θα χτυπήσουν και σένα», μου είπε κάποιος που κα-
θόταν δίπλα μου. Σε λίγο μπήκε ένας αστυνόμος που φαινόταν ήρεμος, απλώ-
νοντας το χέρι του στο νεαρό, είπα «να κι ένας καλός», μα όχι, τον άρπαξε απ’ 
τα μαλλιά, του σήκωσε το κεφάλι και του ’δωσε δυο γερές γροθιές στο πρόσωπο. 
Αυτός μονάχα μούγκρισε, ένα μουγκρητό που ’μοιαζε να θέλει να φωνάξει και 
συνάμα να πνίξει όλα τ’ άδικα του κόσμου. Κρατώντας τον ο αστυνόμος συνεχώς 
απ’ τα μαλλιά, τον ανάγκασε να σηκωθεί και να καθήσει. Μόλις βγήκε πάλι έξω, 
βουβαμάρα επέσε στο θάλαμο.

Οι σκέψεις για τη ζωή και τον κόσμο άρχισαν να με βασανίζουν επικίνδυνα. 
Είναι πολύ οδυνηρό να το παίρνεις απόφαση κάποια στιγμή πως οι άνθρωποι 
δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουν στην αληθινή χαρά. Γιατί θα υπάρχουν πάντα 
οι διώκτες και οι διωκόμενοι, οι θύτες και τα θύματα. Και γιατί θα υπάρχει πά-
ντα αυτός ο πόνος που δε λέγεται, γιατί είναι βαθύς και ακατανόητος – κι όμως 
τόσο υπαρκτός…

Ύστερα από δίωρη κράτηση, ήρθες και διάβασες από ένα χαρτί τ’ όνομα μου. 
«Μπορείς να φύγεις», είπες. Σαν τρελός κατέβηκα τις σκάλες. Όταν έφτασα 
στην πόρτα, άκουσα τη φωνή σου πίσω μου. Σταμάτησα, με πλησίασες και μου 
είπες σιγά πως τέλειωσε η βάρδια σου, κι αν θέλω να πάμε σπίτι σου. Σου πρό-
τεινα να πάμε στο δικό μου και δέχτηκες. Επιτέλους, έβγαλες την απαίσια στολή 
κι αποκαλύφτηκε όλη σου η ομορφιά και η αληθινή σου δύναμη. Όχι η δύναμη 
του υπηρεσιακού περιστρόφου, αλλά η δύναμη του γυμνού, αγαλματένιου σώ-
ματος σου. Άρχισα να σε φιλώ πεινασμένα στο στόμα στα μάτια, στο λαιμό. Τα 
ιδρωμένα σώματα μας, αφημένα στον ερωτικό πόθο πάλευαν απεγνωσμένα να 
εισχωρήσει το ένα στο άλλο. Φτάναμε στο αποκορύφωμα της έξαψης κάνοντας 
69, όταν άρχισαν να χτυπάνε την πόρτα. Δυνατά και επίμονα χτυπήματα, έτριζε 
το σπίτι ολόκληρο, λες και χιλιάδες χέρια χτυπούσαν την πόρτα αυτή και μεις 
μπουκωμένοι τις καυλωμένες ψωλές μας χύναμε ο ένας στο στόμα του άλλου, τη 
στιγμή που το σπίτι απ’ τα χτυπήματα γκρεμιζόταν σαν χάρτινο.

Ξύπνησα και σηκώθηκα να πάω στο μπάνιο. Καθώς το νερό καθάριζε το σώμα 
μου από την αμαρτία της νύχτας, αναρωτιόμουνα πώς είναι δυνατό σ’ ένα όνειρο 
να επαναλαμβάνονται όλα, να τα ξαναζείς στον ύπνο σου όλα, όπως συνέβησαν 
στην πραγματικότητα: τους αστυνομικούς, την κράτηση, το ξύλο. Και μονάχα 
ένα πρόσωπο ν’ αλλάζει, στη θέση του φρικτού αστυνόμου, που με συνέλαβε, 
να μπαίνεις εσύ. Κι όχι μόνον αυτό, αλλά και να συνεχίζεις την αληθινή ιστορία 
με το ψέμα της ερωτικής μας συνάντησης. Έτσι, για να ξεχάσω κάπως το ζωντα-
νό βραχνά στο αστυνομικό τμήμα. Και για να έχει κάποια γοητεία το νυχτερινό, 
εφιαλτικό μου χύσιμο.

Ονείρωξη
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Καλή χρονιά, φίλε μου.
Εύχομαι το ’86 να ’ναι χρονιά ειρήνης, χαράς, αναζήτησης και φυσικά ελευ-

θερίας.
Πήρα το γράμμα σου και σ’ ευχαριστώ. Με χαρά είδα την προθυμία σου να 

μου απαντήσεις. Λοιπόν για τα βιβλία που λέγαμε, αν γίνεται να τα στείλετε 
ταχυδρομικώς, φυσικά καλά τυλιγμένα (γιατί καταλαβαίνετε το περιβάλλον το 
οποίο ζω – μάλλον – δεν τα σηκώνει αυτά) με αποστολέα ή τον κώδικά σας ή 
του βιβλιοπωλείου τη διεύθυνση και παραλήπτη φυσικά εμένα. Έλεγχος στην 
αλληλογραφία δεν γίνεται, οπότε μπορώ να φέρω ο,τιδήποτε βιβλίο, φτάνει να 
μην είναι εκτεθειμένο στη θέα των άλλων… Τώρα θα παρακαλούσα αν μπορείτε 
εσείς ή δια μέσου βιβλιοπωλείου να μου στείλετε σαν 1η δόση (και αρχίζω όλα 
ελληνικά) τα 2 βιβλία του Γ. Παλαμιώτη δηλ. (α) Το Πάρκο (β) Μετα ομοφυλο-
φιλικών επιδόσεων.

Σου στέλνω 2.000 δρχ. για τα βιβλία (ελπίζω να φτάνουν). Αν υπάρχει και τί-
ποτε καλύτερο… εσύ ξέρεις, στέλνε μου το, αναγράφοντας μέσα και την τιμή κι 
εγώ θα σου στέλνω τα χρήματα.

Στο θέμα αυτό ζητώ την βοήθειά σου κι ελπίζω ότι θα την έχω.
Στον αγώνα σας να ξέρεις συμπαραστέκομαι πάντα νοερώς, δυστυχώς μόνο 

έτσι μπορώ κι εδώ στο Όρος πάνω στο θέμα αυτό το θέμα είναι σ…α (συγγνώ-
μη για την φράση). Ενώ οι περισσότεροι έχουν πάνω τους κάτι το ομοφυλόφιλο 
(επιθυμίες δηλ.) εν τούτοις όλοι τους κάνουν τους αντιομοφυλόφιλους. Αν δουν 
κάποιον ντυμένο λίγο μοντέρνα, να μιλά και να κινείται ελεύθερα αλίμονο. Τον 
παίρνουν όλοι με στραβό μάτι και του κολλάν’ το… «αδερφή». Ιδίως οι γεροντό-
τεροι, αν μας δουν να μιλάμε με κανένα τέτοιο αμάν τη βάψαμε. Εξάψαλμο θα 
ακούσουμε, ειρωνίες και επιπλήξεις βροχή… Εγώ πάντως προσωπικά τον έρωτα 
μεταξύ δύο ανδρών δεν το βλέπω σαν αμαρτία, φτάνει να μην ενοχλεί κανένα 
άλλο και η ιδιοτροπία μου στο θέμα αυτό: την εξομολογούμαι.

Είμαι κατά των στιγμιαίων σχέσεων, ο έρωτας νομίζω ότι είναι κάτι όμορφο 
το οποίο βγαίνει μετά από έρωτα δύο ψυχών.

Σε φιλώ
(υπογραφή)

Το «Κράξιμο» δημοσιεύει 
κάποιο από τα γράμματα 

ενός ομοφυλόφιλου 
Αγιορείτη μοναχού. 

Κανονικά δεν έπρεπε να 
δημοσιευτεί με τη λογική 

ότι η ομοφυλοφιλία 
είναι διάχυτη παντού. 

Αλλά το δημοσιεύω σαν 
απόδειξη ότι η επιθυμία, 
όποια μορφή και να ’χει, 

δεν καταστέλλεται από 
θρησκείες, δόγματα και 
ιδεολογίες. Η επιθυμία 

θα βρει τον τρόπο της 
να έρθει στο φως, γιατί, 

κατά τον Αγιορείτη 
μοναχό, «ο έρωτας είναι 

κάτι το όμορφο όταν 
βγαίνει μετά έρωτα δύο 

ψυχών». Φυσικά, δεν 
δημοσιεύουμε ούτε τ’ 

όνομά του, ούτε τη μονή 
στην οποία ανήκει.

Γράμμα από 
το Άγιον Όρος
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Λυτρωνόσουνα τότε
Γράφει η Πάολα

Τους καιρούς εκείνους οι καταιγίδες της νύχτας μας 
χαράκωναν με τη σιωπή σου, και τα σύννεφα έντυ-
ναν με μίσος τις βροχές τους, ενώ αστραπές μας πε-
ρικύκλωναν.

Εκείνες τις νύχτες αίμα έβρεχε και μαστίγωνε τα 
κορμιά μας. Σεισμοί μας κυνηγούσαν να μας συντρί-
ψουν, ενώ χιλιάδες χέρια έβγαιναν από τη σχισμένη 
γη και μας πλησίαζαν, συνεχώς μας πλησίαζαν.

Παντού ουρλιαχτά, παντού αστραπές και σκοτάδι 
τη στιγμή που ρουφούσαμε ζωή ενώνοντας τα χείλη 
μας. Μουσικές απόκοσμες ακούγαμε, που έκαναν 
τ’ αυτιά να σπαρταρούν μαζί με την καρδιά μας, και 
σε άπλυτους όμορφους Αγγέλους καταφεύγαμε για 
ελπίδες, τις ώρες που χιλιάδες μάτια μάς πυροβο-
λούσαν με την ηθική. Στα σκοτάδια μας σαλπίσμα-
τα ηδονικά ακούγαμε, που σε στοές γεμάτες θάνατο 
και έρωτα μας παράσερναν, στοές πλημμυρισμένες 
με τις ενοχές σου. Έτσι τσακισμένοι και με δάχτυλα 
κόκκινα από το αίμα των βροχών ξεσκίζαμε τις σάρ-
κες μας, καρτερώντας ν’ αγαπήσεις τους αλυσοδε-
μένους σου πόθους.

Η προσμονή μας πιο σκληρή κι από τον πόνο, και 
θλιμμένη όπως η ζωή. Σου αφηνόμουνα τότε να με 
τσαλαπατήσεις μ ευλάβεια, αγόρι μου, και αμέσως 
θεά γινόμουνα στα μάτια σου να με λατρέψεις, με χέ-
ρια τρεμάμενα να μ’ αγκαλιάσεις κάνοντας προσευχή 
στο κορμί μου, κλαίγοντας μαζί μου που μ’ αγάπη-
σες. Και με τα κορμιά μας που πάσχιζαν να ενωθούν, 
φτάναμε εκεί που ο χρόνος σταματά στοργικά να μας 
ραντίσει μ’ αρώματα, να μας αγκαλιάσει προστατεύ-
οντας μας από τα μάτια, τις καταιγίδες, τις βροχές.

Για να έρθει ο Έρωτας νικητής και όλα τριγύρω 
ήρεμα με χιλιάδες όμορφες μυρωδιές, σπάζοντας τα 
τείχη της πόλης που μας φυλάκισε και υψώνοντας 
μας εκεί που η ζωή μόνο για λίγα λεπτά δεν είναι 
θλιμμένη, και συ τόσο όμορφος.

Λυτρωνόσουνα τότε…
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ΦΩΤΟ: Πάολα



της πόλης μας, μα και που μια παράφραση του ονόματος του – ο λόφος που δι-
αστρέφη – τον έφερνε συχνά στα αντικομφορμιστικά μας λογοπαίγνια. Προς το 
πρωί η βαρεμάρα και το κρύο λυσσομανούσαν κι αποφασίσανε ν’ ανάψουν μια 
φωτιά. Αδειάσανε τα δυο πακέτα κι άπλωσαν τα τσιγάρα τους σε κύκλο. Πρώτα 
ο αναμμένος θαυμασμός, ύστερα μια μικρή θερμότητα, κι αμέσως έπειτα οι φω-
νές, η σύλληψη, σπρωξίματα, το τμήμα, οι βρισιές, ο πάγκος κι η δικαστηριακή 
αναμονή. Χωρίς δικηγόρο κι υπεράσπιση, μ’ εμφάνιση και λέγειν που δύσκολα 
θα συγκινούσανε το δικαστή, σ’ επαγγελματικό τουλάχιστον επίπεδο, πήγαιναν 
φαίνεται για σίγουρη καταδίκη. Το δε θερμόμετρο του καύσωνα αντιστρατεύο-
νταν επίμονα τις αιτιάσεις τους. Όμως γιατί να θέλουν να κάψουν αυτόν ειδικά 
το λόφο, σκεφτόμουνα, και υπολογίζοντας και την παράλογη θυσία των τσιγά-
ρων τους, αντιστεκόμουν στα καλέσματα της λογικής. Ο έφηβος κατηγορούμε-
νος κι ο φίλος του έπρεπε να είναι αθώοι κι ακόμη έπρεπε να βοηθηθούν.

Δεν ήταν δα και δύσκολο. Στο καφενείο περίμενε σε πλήρη ετοιμότητα ο κα-
λοκουρντισμένος μας μηχανισμός. Χωρίς καμιά επιπλέον προσπάθεια, η ευκαι-
ριακή του ύπαρξη θα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά τους δυο μικρούς 
κατηγορούμενους. Πόσο άλλωστε μικρόψυχη μια εγωιστική αυτοκατανάλωση 
μπροστά στην έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης. Να τους δανείσουμε λοιπόν 
κανένα μάρτυρα. Σε κάποια τσάντα υπάρχουν παντελόνια να αλλάξουνε. Εσύ να 
χτενιστείς. Να τους δώσουμε περιοδικά να ‘χουν μαζί τους. Ξέρετε τι να πείτε; 
Λοιπόν. Θα πείτε πρώτα για το λόφο. Ότι είναι χώρος για συναυλίες και πολιτι-
στικές εκδηλώσεις και άρα γιατί να θέλετε να τον κάψετε. Θα πείτε πως είσαστε 
οικολόγοι – το θυμάστε; – και προστατεύετε το περιβάλλον. Να δείξετε τα πε-
ριοδικά και να πείτε πως ήτανε ανοησία σας να ανάψετε τα τσιγάρα και πως το 
μετανιώσατε, αλλά είσαστε οι τελευταίοι άνθρωποι που θα μπορούσανε να κά-
ψουνε το λόφο. Κι ακόμα να μη χάσετε τα λόγια σας και να δείξετε ψυχραιμία... 
Ξεσπάσαμε σε ιδέες, προτάσεις και σοφίσματα, παρασυρόμενοι απ’ τις αλληλο-
συμπληρώσεις μας κι από τη μπερδεμένη έκπληξη που έλαμπε στα μάτια των 
παιδιών. Μα εκεί που ήμασταν έτοιμοι ν’ ανακεφαλαιώσουμε αδρά τούτη την 
υπεράσπιση της έκτακτης ανάγκης, κατέφτασε παρατρεχάμενος αγγελιοφόρος 
με ένα διψασμένο μήνυμα για μας. Κάποια ασάφεια είχε προκύψει σε ένα νομι-
κό έγγραφο ουσιώδους σημασίας κι η δικηγόρος – που θα ήταν αναγκαστικά η 
πρώτη γυναίκα αεροπόρος αν τα αεροπλάνα τύχαινε να εφευρεθούν στην εποχή 
μας – απαιτούσε γρήγορα την παρουσία μας. Το πράγμα δε χωρούσε αναβολή. 
Δικαιολογηθήκαμε και απομακρυνθήκαμε φουριόζοι.

Στο καφενείο επικρατούσε ένα θριαμβικό κομφούζιο. Οι αντεγκλήσεις πετού-
σαν και συμπλέκονταν με τα λοφία, οι φάκελοι κατάπιναν τα χέρια που χειρο-
νομούσαν και κίτρινα ζαχαρώδη επιχειρήματα ξένιζαν καθώς ξεβράζονταν από 
στόμα σε στόμα. Η δικηγόρος επιχειρούσε κάθετους θεαματικούς ελιγμούς με 
το πηδάλιο ξεριζωμένο στα χέρια της, ενώ το έγγραφο κοιμόταν ήσυχο επάνω 
στο τραπέζι. Ο φίλος μου, με το υπερτροφικό αίσθημα της αυτοσυντήρησης που 
τον διακρίνει, αποφάσισε πως δεν είχε άλλη επιλογή από το να τους κατευνάσει 
συνετά και μεθοδικά και να τους προσγειώσει στο ελικοδρόμιο κάποιας ξερής 
νομικίστικης ερμηνείας. Μα πώς στ’ αλήθεια να κατασβεσθεί τόση απελευθε-
ρωμένη υστερία; Οι φιλότιμες προσπάθειες να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο 
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Του Αλέξη Μπίστικα

Η υπεράσπιση έπρεπε πάλι να στηθεί. Από τότε που ο φίλος μου αναδύθηκε 
από την αμαρτωλή λεωφόρο επαναστατικός, καταπιεστικός, καταδιωγμένος, τα 
πρωινά στα δικαστήρια ήτανε πάντα μέσα στο πρόγραμμα. Κάθε δίωξη και μια 
υπεράσπιση, κάθε τέτοιο άυπνο πρωινό και μια ευκαιρία για το διαολοσκορπι-
σμένο κύκλωμα ν’ ανεμομαζωχτεί.

Στοιχειοθετημένες εμπάθειες; Γνωστικές τηρήσεις αποστάσεων; Όχι σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις. Το άρρωστο στόμα της εξουσίας χαμογελούσε αποκρουστικά 
κι αυτό ήταν αρκετό για ν’ αρχίσει η συρροή από λοφία, καμπούρες, φακέλους, 
μαγνητόφωνα, αναλύσεις, επιφωνήματα και τη ζέστα της ευκαιριακής επανα-
σύνδεσης. Στο καφενείο των δικαστηρίων οι εκτιμήσεις, οι αντιρρήσεις και οι 
στρατηγικές μας παφλάζαν και λαμπύριζαν όπως τα κίτρινα ζαχαρώδη υγρά, 
αναμειγνύονταν χορευτικά όπως το γάλα με τ’ αξεδιάλυτα ύδατα των αφρω-
δών ποτηριών, και καταλάγαζαν σε πικρό κατακάθι. Απ’ έξω, ήταν το πλήθος. 
(Πάγκοι υπεξαιρέσεων, πηγαδάκια τραμπουκισμών, όμιλοι πρόχειρα ξεβαμμέ-
νων γυναικών, χαροκαμμένες γωνιές, σκαμνάκια της απελπισίας, απλανή μάτια 
και χέρια). Αν ρωτούσε εμάς, πάντως, ο πόνος που κατοικούσε το βρώμικο κτί-
ριο των δικαστηρίων ανήκε σε μια απρόσωπη και ανώνυμη μάζα.

Το καυσαέριο διαβρώνε μεθοδικά τις προσόψεις και το αγκομαχητό της πόλης 
εφορμούσε κάθετα στην αυλή, όταν και η τελευταία δανεική καρέκλα μπήκε στο 
σκιερό κύκλο του καφενείου. Το μείγμα από: δικολαβία, διεθνείς αντιδράσεις, 
φιλοσοφικές τοποθετήσεις, πολιτικές κορώνες και ανοιχτές καταγγελίες έδεσε 
σφιχτά και μοιράστηκε στους μάρτυρες. Τώρα ο φίλος μου έπρεπε να ηρεμήσει 
περιμένοντας τη δίκη, οπότε του πρότεινα να βολτάρουμε λιγάκι. Κρατημένοι 
απ’ το μπράτσο αρχίσαμε να διασχίζουμε την αυλή, όταν, ξαφνικά, η απρόσω-
πη και ανώνυμη μάζα μίλησε. Άρθρωσε με ορμή μια μόνο λέξη, το όνομα με το 
οποίο ο φίλος μου ποτέ του δε βαφτίστηκε, μα που το διατηρεί για να κρατήσει 
την ευαισθησία που τη σκοτώνει ο αντρισμός. Η λέξη τούτη άρκεσε για να λοξο-
δρομήσουμε. Πλησιάσαμε με κάποια περιέργεια.

Στα σκονισμένα του μαλλιά φούντωνε με αυθάδεια η παιδική του ηλικία. Στα 
ρούχα του δύσκολα θα βρισκόταν ένας λεκές καθαριότητας. Τα πόδια του κλει-
σμένα άκαλτσα σε ταλαιπωρημένα αθλητικά παπούτσια, σου δημιουργούσαν τη 
διάθεση να τόνε δεις ξυπόλητο. Όλος ο κόσμος αν τον κοίταζε στα μάτια του που 
μας χαμογελούσαν, θα έβλεπε μόνο την πονηριά να τρεμοπαίζει. Μα όχι εγώ. 
Γιατί έντρομος είχα ήδη διακρίνει πίσω απ’ αυτήν, και πιο βαθιά κρυμμένο, το 
απροσδόκητο γαλάζιο ενός πρωινού με αχνό φεγγάρι. Περασμένο στο άπληστα 
βρώμικο χέρι του ήταν το βραχιολάκι της διαπόμπευσης, συνδέοντας τον με το 
φίλο του που καθόταν δίπλα του στον πάγκο. Τα χάλια τους ήτανε τόσο τρομερά 
που σου ’φερναν γέλια. Είχαν, όπως έγινε γρήγορα κατανοητό, γνωρίσει το φίλο 
μου σε κάποια προχωρημένα νυχτερινά περπατήματα, από αυτά που αφήνουν 
συχνά συμπάθεια και παραδοχή. Καθώς λοιπόν περίττευσαν οι πιο πολλές πε-
ριγραφές, οι δυο μικροί υποψήφιοι ποινικοί άρχισαν να μας δίνουνε το στίγμα 
των λογαριασμών τους με τη Δικαιοσύνη. Και κάτω απ’ το υπερτασικό αυτί του 
συνοδού τους ξετυλίχτηκε η αυτόφωρη τους περιπέτεια.

Τους πιάσαν ξημερώματα γι’ απόπειρα εμπρησμού. Είχανε, λέει, βγάλει το 
βράδυ στο δασωμένο λόφο που στάθηκε ανέκαθεν η προτίμηση των κουρελιών 

Η υπεράσπιση έπρεπε 
πάλι να στηθεί. Από 

τότε που ο φίλος μου 
αναδύθηκε από την 

αμαρτωλή λεωφόρο 
επαναστατικός, 
καταπιεστικός, 

καταδιωγμένος, τα 
πρωινά στα δικαστήρια 

ήτανε πάντα μέσα στο 
πρόγραμμα. Κάθε δίωξη 

και μια υπεράσπιση, κάθε 
τέτοιο άυπνο πρωινό 
και μια ευκαιρία για 

το διαολοσκορπισμένο 
κύκλωμα ν’ 

ανεμομαζωχτεί.

Το αγοράκι με 
τα σπίρτα
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προσέκρουαν στο αδηφάγο πείσμα μιας απίστευτα εμπρηστικής 
ρητορικής. Απόμερα, στο τσίγκινο τραπεζάκι, με το κεφάλι χω-
μένο στα χέρια, απελπίστηκα συντροφιά με μια αγέννητη κραυγή 
που με απειλούσε μέσα απ’ το λαρύγγι μου. Όταν, εντέλει, η ώρα 
έφτασε να μαζευτεί ο συρφετός για να μετακομίσει στην αίθουσα 
της δίκης, εγώ δεν μπόρεσα να τους ακολουθήσω. Ήτανε από μια 
μεριά η πείρα μου που μου ’λεγε πως τους περίμενε ακόμη πολ-
λή ώρα αναδευόμενης αναμονής. Κι ήταν ακόμη ένα πιάσιμο στο 
στομάχι, που μου υπενθύμιζε πως μέσα στα αυτοϊκανοποιημενα 
αποκαΐδια τους, είχε χαθεί και ξεχαστεί η υποσχεμένη βοήθεια στα 
δυο αλυσσόδετα κουρέλια.

Τα πάντα πήρανε ένοχα την έκφραση της σκόνης: Περπάτησα 
μονάχος μου μες στην κουφόβραση των σκέψεων μου, κι ο ουρα-
νός είχε συννεφιάσει για να βρέξει λες φωτιά. Ποιος ξέρει πού θα 
με οδηγούσαν τα βήματα μου αν δε με διέκοπτε εκείνη η διστα-
κτικά υψωμένη φωνή. Ήταν η μάζα που ξαναμιλούσε, μα αυτή τη 
φορά είχε προφέρει το όνομα μου, κι ήταν στα μάτια μου που κα-
θώς γύρισα έπεσε η ματιά της. Εκείνη η ματιά που πάλι προσπα-
θούσε να καλύψει στις περιπαιχτικές της σπίθες τα αντιφεγγίσμα-
τα του κρυμμένου της τοπίου. Με είχε φωνάξει δειλά, μα τώρα η 
χειρονομία του να κάτσω πλάι του ήτανε πιο ξεθαρρεμένη, λες κι 
είχε ήδη τσεκάρει κάτι στο βλέμμα μου. Κάθησα στον πάγκο νιώ-
θοντας υποχρεωμένος να δικαιολογηθώ για την εγκατάλειψη τους, 
μα εκεί που οι λέξεις πήγαιναν να βγούνε αμετάκλητα από το στό-
μα μου υπακούοντας στο ευφράδες νεύμα που άρχιζε να κάνει η 
παλάμη μου, εκείνος μ’ έκοψε ανυπόμονα, κατεβάζοντας το χέρι 
μου με το δικό του και στυλώνοντας το αφοπλιστικό χαμόγελο του 
επάνω μου. Με ρώτησε μονάχα πού μπορούσε να με βρει. Κι εκεί 
που όλα κρημνίζονταν μέσα μου σε ενθουσιασμό, κι εγώ μάταια 
προσπαθούσα ακόμη να δικαιολογηθώ, το πονηρό φεγγαράκι στη 
ματιά του με απείλησε και πάλι να σωπάσω κι ο έφηβος κατηγο-
ρούμενος απαίτησε πια το τηλέφωνο μου. Δε χρειαζότανε να πω τί-
ποτε, γιατί αυτός με καταλάβαινε καλά. Μόνο αυτό ρωτούσε, πού 
θα μπορούσε να με βρει απόψε, να μου πει τι απέγινε με τη δίκη 
του. Σε κάποιον, άλλωστε, έπρεπε να τα πει. Κι αν όλα πήγαιναν 
καλά, γιατί να μην πίναμε μαζί κανένα ουζάκι, μου χαμογέλασε 
και πάλι πονηρά.

Ε, αφού είσαι οικολόγος, ψέλλισα με αυτοκυριαρχία, δίνοντας 
του το χαρτάκι με το τηλέφωνο των βραδινών που πέρναγα με το 
φίλο μου στο γραφειάκι, ανάμεσα σε στίβες από καρέκλες και πε-
ριοδικά. «Αν δε μας κλείσουν μέσα θα σε πάρω», μου είπε σοβαρά. 
«Θα περιμένω. Όλα θα πάνε καλά». Ύστερα, καλή τύχη κι έφυγα 
γρήγορα μην και ακούσω το παιδικό του ευχαριστώ.

Πέταξα μέχρι την αίθουσα κι η δίκη άρχισε. Ο μηχανισμός μας 
έλαμψε και κόρωσε αντιμέτωπος στη γκρίζα μετριότητα των δι-
καστών. Μας μίσησαν για τη λάμψη μας κι αποσύρθηκαν για να 
συσκεφθούν. Βγήκα και καντραρίστηκα σ’ ένα περβάζι του διαδρό-
μου να πάρω ανάσα. Διαγώνια πέφτοντας η ματιά μου, αντίκρυσε 
το μακρόστενο τζαμωτό της αίθουσας του αυτόφορου. Και έτσι 
αιωρούμενος ψηλά, μέσα απ’ το βιτράιγ της σκόνης, φύλακας άγ-
γελος αγκάλιασα με το βλέμμα μου τον κατηγορούμενο μου. Χωρίς 
χρονοτριβή οι ματιές μας συναντήθηκαν. Του έστειλα ένα σχηματι-
κό αρχαγγελικό φιλί, κι εκείνος γέλασε με την αλυσσοδεμένη του 
διαβολική αθωότητα.

Η καταδίκη που μαγείρεψαν οι δικαστές στη σύσκεψη τους χτύ-
πησε το θίασό μας κατακούτελα. Ζαλισμένα κοτόπουλα ασκήσαμε 
έφεση κι αφεθήκαμε ν’ ακολουθούμε τη σιωπή του φίλου μου στο 
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πεζοδρόμιο. Ήταν από τις αδικίες εκείνες που σε παραλύουν, απα-
γορεύοντας σου καν να οργιστείς. Καθώς χανόμασταν σιγά-σιγά σε 
καφετέριες και γαλακτοπωλεία, το χτεσινό ξενύχτι στοίχειωσε και 
με κατακυρίεψε. Δεν ήμουν παρά ένα ράκος δίχως σκέψεις, που 
όλο κι όλο νοσταλγούσε το κρεβάτι του. Ζήτησα συγνώμη από το 
φίλο μου, μα δε θα του κάνα παρέα απόψε στο βραδινό γραφειάκι 
με τα περιοδικά και τις καρέκλες.

Στο σπίτι ο ύπνος με μολύβωσε βαριά στο κρεβάτι. Το άλλο 
πρωί πια, με ξύπνησε το τηλεφώνημα του φίλου μου. «Επρεπε να 
χωνέψουμε την καταδίκη και μάλιστα να την εκμεταλλευτούμε. 
Είναι μια ευκαιρία να φωνάξουμε. Το λοιπόν να βρεθούμε απόψε 
και να γράψουμε γράμματα στις οργανώσεις στο εξωτερικό. Και 
ύστερα φεύγουμε για διακοπές. Επίσης χτες με πήρε κάποιο παιδί 
στα γραφεία. Ζήτησε το όνομα μου και σαν να στενοχωρέθηκε που 
δε με βρήκε. Δεν άφησε όνομα.

Έκλεισα το τηλέφωνο. Βγήκα στο μπαλκόνι, έκλεισα τα μάτια 
και πήρα ανάσα. Μα, ο αέρας μύριζε καμένο. Τινάχτηκα και κοίτα-
ξα τριγύρω στον ορίζοντα.  Σ’ ένα σημείο, πέρα μακριά, φούντωνε 
ο καπνός. Δεν έπαιρνα όρκο, μα μου φάνηκε πως ήταν η περιοχή 
του λόφου… Του δασωμένου λόφου που στάθηκε ανέκαθεν η προ-
τίμηση των κουρελιών της πόλης μας, μα και που μια παράφραση 
του ονόματος του – ο λόφος που  διαστρέφει – τον έφερνε συχνά 
στα  αντικομφορμιστικά μας λογοπαίγνια. 

ΦΩΤΟ: Πάολα



Απέναντι λοιπόν σ’ αυτόν τον καθημερινό θάνατο αυτός διάλεξε 
τη δική του αυτοκτονία κι αυτό ήταν από τα λίγα πράγματα πού 
μπορούσε να αποφασίσει μέσα στη τραγική του ζωή. Εκδικήθηκε 
έτσι μ’ έναν δικό του μοναδικό του τρόπο όλη τη κοινωνία όταν τη 
στιγμή πού πέθαινε, κοίταζε τον καθρέφτη και φώναζε:

«Σας την έφερα, πεθαίνω σαν τραβεστί όπως θέλω εγώ. Κάνω 
επιτέλους αυτό πού θέλω, επειδή δεν δέχονται πια τις σιχαμέ-
νες και απάνθρωπες σχέσεις όπως ζείτε σήμερα. Δεν υπάρχει 
καμιά σωτηρία αν δεν ψάξετε και σεις να βρείτε τι κρυμμένο 
έχετε μέσα σας και να μάθετε να αγαπάτε τους άλλους μέσα 
στις διαφορές τους. Κοιτάξτε δίπλα σας, είναι ο Θάνατος με-
ταμφιεσμένος σε ρούχα τελευταία μόδας, επίσημες τελετές, 
χαιρετούρες, θέση με μισθό, πολλά λεφτά, αυτοκίνητα, πλού-

σιες διακοπές. Εγώ αυτόν τον θάνατο δεν τον θέλω και διάλεξα 
έναν δικό μου, ωραίο. Φεύγω να σωθώ: η εξουσία δεν μπορεί 
να μου κάνει τίποτα πια.

Κατάφερα να φτάσω πολύ μακριά. Τη νίκησα.»
Σεις οι άλλοι όμως, ακούσατε τη φωνή του ή πάλι κλείσατε τα 

αυτιά;
Γεια σου ρε άντρα - γυναίκα - πούστη - πουτάνα - πρεζόνι, αυ-

θεντικέ, δυνατέ, γι’ αυτό όμορφε, που τόλμησες να σκοτώσεις τον 
καθημερινό θάνατο και να κερδίσεις την Αθανασία.
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Γράφει η Πάολα

Ήταν πρεζόνι - πούστης - πουτάνα - φτωχός - άσχημος σύμφωνα με τα πρότυπα, 
με έντονη όμως την επιθυμία να αγαπήσει, να αγαπηθεί, να ζήσει και να ερωτευ-
θεί. Κουβαλούσε στη πλάτη του όλη τη μιζέρια και τη σιχαμάρα που του είχαμε 
φορτώσει για να γίνει έτσι ή ζωή του ένα βασανιστήριο χωρίς τελειωμό.

Εσείς ξεσπάγατε πάνω του, το δικό σας θάνατο, το δικό σας νεκροταφείο που 
σας επέβαλλαν αυτά τα γουρούνια που μας ελέγχουν, μας εκμεταλλεύονται και 
δολοφονούν κάθε στιγμή την επιθυμία που έχουμε για μια ζωή χωρίς οικονομική 
και σεξουαλική καταπίεση. Έσκισε την ταυτότητα του δείχνοντας μ’ αυτόν τον 
τρόπο την αντίθεση του γι αυτή τη κοινωνία πού μεταμορφώθηκε σε φυλακή και 
μας αφαιρεί την προσωπικότητα κολλώντας μας ένα νούμερο κι έναν ρόλο. Με 
τη πρέζα πού έριχνε στις φλέβες του ξέφευγε για λίγο ενώ για να «ισορροπήσει» 
κατέφευγε μερικές φορές στη λεωφόρο Συγγρού όπου τον πλήρωναν οι «έντιμοι 
και υγιείς» πολίτες για να ξεχάσουν το δικό τους σεξουαλικό ακρωτηριασμό. Μ’ 
αυτό τον τρόπο αυτοεπιβεβαιωνόταν ότι υπάρχει και αρέσει ακόμη, ενώ συγ-
χρόνως τους εκδικούταν αφού τους αποσπούσε χρήματα. Απ’ αυτούς πού την 
ημέρα τον έλεγαν πούστη και τον αντιμετώπιζαν σαν υπάνθρωπο αρνούμενοι 
να τον δεχτούν να ντύνεται γυναίκα εφόσον έτσι ήθελε να βιώνει τον εαυτό του 
μετά από μια σειρά από ψυχολογικές διαδικασίες και ταυτίσεις με ρόλους πού 
επιβάλλει η εξουσία.

Μοναξιά, απομόνωση, γιούχα, ψυχολογικός πόλεμος ένοχη, μίσος για την 
κοινωνία, μίσος για τον εαυτό, μίσος για το σώμα, προσπάθεια να πιαστεί από 
κάπου – αποτυχία, προσπάθεια να βρει έναν σύντροφο έτσι για λίγο – εξαπάτηση, 
μια στιγμή να ηρεμήσει, αλλά η ψυχή γίνεται χίλια κομμάτια και σκορπάνε γύρω-
γύρω στην Ομόνοια και στη Συγγρού, το αντρικό σώμα, το γυναικείο σώμα, το 
τεκνό, ο πελάτης, τα γηρατειά, είμαι άσκημη, είμαι άσκημη είμαι άσκημη, εί-
μαι μόνος μου δεν με θέλουν, θέλω να φύγω μακριά – πού; ο θάνατος, θα βάλω 
λίγο μέϊκάπ – δε γίνεται τίποτα, ο θάνατος, είμαι άντρας δεν με θέλουν, είμαι 
γυναίκα ούτε τώρα με θέλουν, όχι να κάποιος με θέλει, να κάποιος με θέλει, με 
ποθεί, είμαι γυναίκα με ποθούν, είμαι ωραία, ψέματα, ο θάνατος.

Κάποια στιγμή το πράγμα δεν τραβούσε άλλο.
Βάφτηκε, ντύθηκε γυναίκα, κρέμασε ένα σκοινί στο ταβάνι, το πέρασε στον 

λαιμό ΤΗΣ κοιτάζοντας το σώμα ΤΗΣ στο καθρέφτη, ενώ το μαγνητόφωνο έπαι-
ζε ένα τραγούδι και κρεμάστηκε. Πέθανε με τη μορφή πού επιθυμούσε και που 
τής αρνιόταν η κοινωνία, η τελευταία της ερωτική επαφή: αυτή γυναίκα όπως 
ήθελε κι ο Θάνατος.

Έτσι λοιπόν, συμπληρώθηκε ο κύκλος της αργής δολοφονίας ενάντια σ’ ένα 
άτομο, τόσο τραγικά όμορφου. Ένα άτομο πού στο πρόσωπο του βλέπουμε την 
αληθινή φυσιογνωμία της κοινωνίας μας που κυνηγά και σκοτώνει όποιον δεν 
θέλει να αφομοιωθεί με το σύνολο, όποιον τονίζει την ιδιαιτερότητα του και 
αρνείται τους συμβιβασμούς και την υποκρισία. Ναι, την υποκρισία αφού ξέ-
ρουμε πια, πόσο ομοφυλόφιλη είναι όλη η κοινωνία, πόσο ανέχεται την κρυφή 
ομοφυλοφιλία που έχει γενικευθεί γιατί ο πόθος πρέπει κάπου να εκτονωθεί για 
να μπορέσει το άτομο να γίνει εργατικό και παραγωγικό. Οι πελάτες όμως της 
Συγγρού, οι σεβαστοί κύριοι πού περνούν φυσικά με το αυτοκίνητο τους για 
ψωνιστήρι, το μόνο πού καταφέρνουν είναι να βοηθούν το σύστημα. Η φανερή 
ομοφυλοφιλία, οι τραβεστί, το ανοιχτό ψωνιστήρι, η θηλυπρέπεια αυτά είναι 
πού δίνουν δυναμίτη στη δομή τής κοινωνίας. Η αντεπίθεση είναι γνωστή για 
όποιον αποφασίσει να ζήσει έτσι: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ.

Ένας άγιος
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φτίλιζε, εσάς και τους αναγνώστες σας, καθώς και την αστυνομία και τα κόμμα-
τα. Σας ξεφτίλιζε γιατί ΟΛΟΙ πηγαίνατε μαζί της είτε εκεί στη Συγγρού είτε μέσα 
στις φαντασιώσεις σας… Η Σόνια μπορεί να ήταν η Τάνια ή η Μαρίνα ή η Γωγώ, 
που από προλετάριους και αστούς, από φασίστες και κνίτες, από δεξιούς μέχρι 
«επαναστάτες», από φορτηγατζήδες μέχρι αριστοκράτες, από νέους μέχρι γέρους 
φιλοξενεί κάθε βράδυ, όταν ανάβουν τα μελαγχολικά λαμπάκια αυτού του δρό-
μου. Υποκριτές! Σεβαστοί και έντιμοι πολίτες, της μπουρδελοκοινωνίας μας! Οι 
δολοφόνοι του Σταύρου και της Σόνιας καθώς και του Αντριώτη, έστω κι αν βρε-
θούν και καταδικαστούν δεν αλλάζει τίποτε, γιατί μαζί τους πρέπει να κάτσουν 
στο ειδώλιο του κατηγορούμενου κι αυτοί που όπλισαν το χέρι τους: Η τηλεόρα-
ση που αποβλακώνει τον κόσμο και διαστρεβλώνει την πραγματικότητα, ο τύπος 
που ακολουθεί το δρόμο που χάραξαν οι Ναζί, όταν μας έκαιγαν ζωντανούς στα 
κρεματόρια, κολλώντας μας ένα ροζ τρίγωνο, και αποκαλώντας μας «ανώμαλους» 
και «διεστραμμένους», τα κόμματα που ποτέ τους δε μίλησαν ειλικρινά για την 
σεξουαλικότητα – με εξαίρεση την νεολαία του «Ρήγα Φεραίου», καθώς και η «σο-
σιαλιστική» κυβέρνηση που συνεχίζει με τρομοκρατικές μεθόδους να καταστέλλει 
την επιθυμία, συλλαμβάνοντας και διαπομπεύοντας καθημερινά τους ομοφυλόφι-
λους. Ποιοι λοιπόν δημιουργούν τους δολοφόνους, είναι γνωστό, δεν χρειάζεται 
να προχωρήσω σε θεωρητική ανάλυση. Έχω να τελειώσω μ’ αυτά τα λόγια:

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΔΕΝ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙΤΑΙ: κι αυτή η κοινωνία που μας σκοτώνει, 
μας ευνουχίζει και μας διαλύει, κάποτε θα πληρώσει για τα εγκλήματα της! Θα 
πληρώσει, όσο υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν στις φάμπρικες. Θα πλη-
ρώσει γιατί έχει δημιουργήσει πόρνες και απελπισμένους, εργάτες κι αφεντικά, 
μπάτσους και φυλακισμένους, δικαστές και κατηγορούμενους. Η επιθυμία θα 
ξεχυθεί στους δρόμους και θα σκεπάσει τη μπόχα από το πτώμα της κοινωνίας 
μας, και τα κάγκελα από τον ήλιο θα διαλυθούν, και οι αχτίνες του θα σκεπά-
σουν όλους εμάς που υποφέρουμε μέσα στην απελπισία μας, όλους εμάς τους 
νεκροζώντανους, όλους εμάς που η φρίκη μας έμαθε να αγαπάμε τη ζωή και 
τον έρωτα. Η ελπίδα θα γίνει πραγματικότητα, η φαντασία θα γίνει γιορτή και 
αγάπη, ας μην απελπιζόμαστε! ΘΕΛΟΥΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ.
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Γράφει η Πάολα

Ας ελπίσω μέχρι να βγει το επόμενο τεύχος, να μην ξαναγράψω τέτοια κείμενα: 
Φαίνεται θα το ’χει το ριζικό μου να γράφω για φίλους μου που είτε αυτοκτο-
νούν είτε δολοφονούνται, σκατά, γαμώτο, δε μπορώ άλλο ρε Κατερίνα, αυτά 
σου έλεγα και την άλλη φορά. Θέλω να γράψω ένα χαρούμενο κείμενο σ’ αυτή 
τη φυλλάδα, δεν αντέχω άλλο, όταν έπιασα το στυλό δεν πήγαινε το χέρι μου, 
ένα σφίξιμο στο λαιμό και μετά κρακ, η σκέψη σταματούσε και βούρκωνα… Το 
ξύλινο παλτό λοιπόν, Κατερίνα, που μας φόρεσαν και μας σφίγγει καθημερινά- 
«αν σκοτώνουν τα πτώματα, περίμενε να πεθάνεις» κάτι τέτοιο περίπου λέει ο 
Ρεμπώ, νεκρο-ζώντανη η γενιά μας, Κατερίνα.

Αμοιρη Σόνια! Σε θυμάμαι σε μερικές συνελεύσεις, κάποτε στο χημείο, που 
«ταλαιπωρούσες» τον κόσμο με τις ακαταλαβίστικες αγορεύσεις σου, που στ’ 
αυτιά μου ηχούσε η φωνή σου σαν ουρλιαχτό επιβεβαίωσης, ήθελες μ’ αυτό τον 
τρόπο να υποδηλώσεις την ύπαρξη σου, πόσο μόνη ήσουνα, ρε Σόνια! Τόσο, που 
εγώ όταν σ’ έβλεπα ένοιωθα να ανασταίνομαι! Η Σόνια κουβαλούσε στην πλάτη 
της βαρύ φορτίο έρωτα, που της το φόρτωσαν αυτοί που έκαναν τη ζωή της τρα-
γική. Η ψυχή της ήταν ανοιχτή στην εξαθλίωση και στη φρίκη… Όχι, η Σόνια δεν 
στραγγαλίστηκε εκείνο το βράδυ στη Συγγρού. Γεννήθηκε στραγγαλισμένη από 
την οικογένεια της, από το σχολείο, από τους μπάτσους, τους εισαγγελείς, τους 
παπάδες και τους ψυχίατρους, όταν την είχανε στο Δαφνί για να την αποτελειώ-
σουν με τα ψυχοφάρμακα. Ο Μανιώτης στο έργο του «Λάκκος της αμαρτίας» 
κάπου είχε πει με το στόμα της τραβεστί ηρωίδας του: «Με λένε Κίρκη, γιατί 
την ώρα που γαμιέμαι φωνάζω: γουρούνια, γουρούνια»…ίσως να είχε γνωρίσει 
τη Σόνια. Ψυχιατρείο - Συγγρού - Ασφάλεια «η ζωή της!»

Μα κατόρθωνε να γελάει και να κάνει πλάκα, σε όλους, κι ας της έλειπαν όλα 
τα δόντια, κι ας ήταν η «τελευταία» στην πιάτσα… Αυτή, σε πείσμα όλων, προ-
σπαθούσε να ζει έτσι, εξαθλιωμένη, σαλεμένη, στο δικό της κόσμο!

Έναν κόσμο στηριγμένο στην ελπίδα και στον έρωτα. Δημιούργησε στη φαντα-
σία της εραστές, έκανε έρωτα μαζί τους, είχε φτάσει στο σημείο να κλαίει για κά-
ποιο τεκνό που της έφυγε, κι ας μην υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα. Πόσο δυ-
νατός είναι ο άνθρωπος, πόσο μπορεί να αντέξει στη φρίκη! Η τρέλα για τη Σόνια 
ήταν ένα σωσίβιο για να μην πεθάνει, μια αυτοάμυνα ενάντια στην πραγματικό-
τητα. Οι εφημερίδες την ξαναδολοφόνησαν, με το να γράφουν σκανδαλοθηρικά 
γι’ αυτήν. Την ξανα-στραγγάλισαν όταν έγραφαν «σκότωσαν και τρίτο ανώμαλο»… 
Μα η Σόνια, αγαπητοί προστάτες της ηθικής σας και των αφεντικών σας, σας ξε-

ΣΟΝΙΑ
Μια ζωή στην 

κόλαση
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Λαδερά στο πλαστικό Ακομινάτου
έξω απ’ την πόρτα Αύγουστος
άσπρες σαν πανί οι πουτάνες
40 υπό σκιάν 4 η ώρα μεσημέρι.
Ανοίγουνε τα μπούτια μοναχά τους
σαν ψόφια μύδια
γέμισ’ ο κόσμος χρωματιστά βρακιά
Πακιστανούς ντετόλ κουτσές ρουφιάνες
κι αδερφές μ’ ενέσεις στα βυζιά
γεμάτες καρκινώματα.
Γέμισ’ ο δρόμος
ξετιναγμένες σάλπιγκες και πεταμένες μήτρες
τουμπάνιασε η κοιλιά
απ’ άχρηστα σπέρματα
– δεν πιάνονται παιδιά εδώ
δεν πιάνεται τίποτα από πουθενά
η Μαγδαληνή και η Βάνου τη γυρίσανε
οι δοσάδες κι ο άγιος της γειτονιάς είναι κολεγιά
πρώτα τα παίρνουνε και μετά σας καρφώνουνε.
Έτσι είναι.
Απλώσατε πουτάνες στο Μεταξουργείο
ντάλα μεσημέρι χωρίς δέντρο – πού θα σκαλώσετε
χωρίς τοίχο – που ’ρθατε εδώ να ακουμπήσετε
Αγανακτισμένοι πολίτες
και θρησκευτικοί παράγοντες τα βρήκανε. Οργανωθήκανε.
Αγόρασαν μπιτόνια.
Και βενζίνα.
Θα σας καταβρέξουν. Θα σας κάψουνε λέει.
Σα τυφλοπόντικες λέει.
Κλούβες με κωλομπαράδες αστυνομικούς
ματάκηδες ανίκανοι οι γιατροί των Ηθών
μουνόψειρες κάνουν σουλάτσο τη μέρα στο μυαλό σας
λευκόρροια στον ύπνο οι τσιλιαδόροι – ποιανού το μέρος παίρνουνε
Εδώ καίμε τις μάγισσες. Γαμάμε τις πουτάνες.
Η αφίσσα του Καραμανλή
τα μάτια σας καμμιά φωτογραφία
κλωστές από κεντήματα
περούκες καραφλές μελανιασμένες ρόγες
εξώσεις σφίγγουν τα μαλλιά και το λαιμό
δένουνε χέρια και πόδια στα κρεβάτια
εσάς κι εμάς μαζί
ο τρόπος κι η ταρίφα αλλάζει
ο τόπος και το όνομα αλλάζει
Στη Λάρισα 40 βαθμοί
εδώ στο σταυρό ο ήλιος.

Ένα ποίημα της 
Κατερίνας Γώγου για το 
«Κράξιμο»
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Του Θοδωρή Αντωνόπουλου

Τη δεκαετία του ’80 που διανύουμε, σίγουρα πολλά πράγματα 
έχουν αλλάξει στη ζωή και τη νοοτροπία των Ελλήνων ομοφυλόφι-
λων. Αναφέρομαι βέβαια εδώ για τους συνειδητά ομοφυλόφιλους 
γιατί ομοφυλόφιλες επιθυμίες και εμπειρίες έχει, ως γνωστό, όλος 
σχεδόν ο αρσενικός πληθυσμός αυτής της χώρας…

Οι μεγάλες κοινωνικές και πολιτιστικές μεταβολές που έγιναν 
εδώ στα χρόνια της μεταπολίτευσης – και που συνεχίζονται – έκα-
ναν πιο ευνοϊκές τις συνθήκες ζωής τους, ενώ κι ο κόσμος δείχνει 
ανεκτικότερος απέναντί τους – για αποδοχή είναι ακόμη νωρίς να 
μιλάμε όσο αφορά το μεγαλύτερο τμήμα του «άλλου» πληθυσμού. 
Όλ’ αυτά βέβαια για τα μεγάλα αστικά κέντρα· στην επαρχία το 
πράγμα προχωράει πολύ αργά όπως όλα.

Μ’ αυτές όμως τις προϋποθέσεις, θα περίμενε ότι οι ομοφυ-
λόφιλοι που «βγήκαν» και μεγαλώνουν τα χρόνια αυτά θα ήταν 
λιγότερο ενοχοποιημένοι, πιο απελευθερωμένοι και πιο συνειδη-
τοποιημένοι απ’ τους παλιότερους· είναι όμως έτσι τα πράγματα; 
Προσωπικές μου αλλά και γενικότερες παρατηρήσεις, εκτιμήσεις 
και βιώματα παρουσιάζουν, δυστυχώς, μια εικόνα αντίθετη, μια 
τάση πισωγυρίσματος, γκετοποίησης αλλά όχι προόδου… Οι ση-
μερινοί gays (μιλάω ειδικά για κείνους που αυτοποκαλούνται έτσι 
ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, είναι οι περισσότεροι, παρά 
ένα κακέκτυπο των ξένων που χρησιμοποιούν τον όρο αυτό και τον 
βιώνουν με εντελώς άλλη νοοτροπία), αυτοί που μεγάλωσαν μέσα 
σ’ αυτό το κλίμα της αρκετά μεγαλύτερης ανοχής και ελευθερίας 
από τους προηγούμενους, στη μεγαλή τους πλειοψηφία νιώθουν, 
ουσιαστικά, πιο καταπιεσμένοι από κείνους! Ο «αέρας της ελευθε-
ρίας» που συνοδεύει τις κινήσεις και την ομιλία τους, στην πραγ-
ματικότητα είναι μόνο επιφανειακές και οι ανασφάλειες που έχουν 
εξ αιτίας της ενοχής τους, τους κάνουν να θέλουν να δείξουν στους 
άλλους ότι «είναι κάποιοι»· εξάλλου, τα μέρη που συχνάζουν, ιδι-
αίτερα τα διάφορα μπαρ, ξεχειλίζουν από υποκρισία και προσπά-
θεια επίδειξης… προσωπικότητας και… οξύνοιας. Αποτέλεσμα, 
μια εντελώς αντιερωτική ατμόσφαιρα, κι αυτό είναι το χειρότερο 
απ’ όλα. Δεν ξέρω αν γενικά η εποχή μας θεωρείται αντιερωτική σε 
σχέση με τις αμέσως προηγούμενες του ’60 και του ’70 – μάλλον 
έτσι είναι – πάντως σίγουρα οι σημερινοί ομοφυλόφιλοι όσο πάνε 
γίνονται όλο και πιο αντιερωτικοί, όλο και λιγότερο αυθόρμητοι, 
και δυστυχώς στην Ελλάδα ο λόγος δεν είναι το Aids…

Παράλληλα, κάθε άλλο παρά έχει αναπτυχθεί κάποιο «δέσιμο» 
και κάποια συντροφικότητα μεταξύ τους, ακόμα και σε κοινά θέ-
ματα επιβίωσης! Οι ομοφυλόφιλοι παραμένουν στις σχέσεις τους 
με τους ομοίους τους επιφανειακοί, ψεύτικοι και ζηλόφθονοι, ενώ 
σε πολλούς από ενοχή υπάρχει κι ένα κρυφό υποσυνείδητο μίσος 
για τους άλλους του «χώρου». Κανένα αίσθημα αλληλεγγύης· έχω 
τύχει για παράδειγμα στο Κολωνάκι, σε σκηνές όπου ομοφυλόφι-
λοι έπεφταν θύματα ξυλοδαρμού από κάποιους κομπλεξικούς, και 
οι μόνοι που δεν κινήθηκαν να τους βοηθήσουν ήταν οι δεκάδες 
εκεί γύρω όμοιοί τους – κάτι αδιανόητο για ξένους gay!! Κι εί-

ναι φυσικό να συμβαίνουν όλ’ αυτά, όταν για τους περισσότερους 
ομοφυλόφιλους εδώ το επίπεδο συνειδητοποίησης της θέσης, του 
ιστορικού τους ρόλου και των δυνατοτήτων τους είναι ανύπαρ-
κτο… Χαρακτηριστικά, είμαστε σχεδόν η μόνη χώρα στην Ευρώπη 
πλήν των Ανατολικών χωρών, όπου δεν υπάρχει έστω μια συγκρο-
τημένη και δραστήρια ομοφυλόφιλη οργάνωση τη στιγμή αυτή! Οι 
λόγοι είναι πολλοί, αλλά η ανάλυσή τους αποτελεί θέμα ενός άλλου 
μελλοντικού κειμένου.

Στην επαρχία τώρα, σε κάποιο βαθμό και στη Θεσσαλονίκη, τα 
πράγματα είναι διαφορετικότερα. Το κύκλωμα μικρό και οι ομο-
φυλόφιλοι δεμένοι μεταξύ τους. Υπάρχει, ακόμη, μια πιο φιλική 
ατμόσφαιρα στα σχετικά στέκια· ταυτόχρονα το επίπεδο της συ-
νειδητοποίησης αλλά και της κουλτούρας είναι πιο ανεπτυγμένο· 
η μεγαλύτερη καταπίεση και η έντονη αίσθηση της στενότητας 
του περιβάλλοντος και των αντιλήψεών του φαίνεται ότι «ξυπνά-
ει», ενώ αντίθετα η κάποια «ευμάρεια» καλλιεργεί την αναισθη-
σία και την αλλοτρίωση, κύρια χαρακτηριστικά των πιο πολλών 
Αθηναίων gay.

Τα μόνα πράγματα που φαίνεται να πέτυχε η νέα γενιά, είναι 
ότι κατάφερε να βγει προς τα έξω, να κρύβεται λιγότερο από τις 
προηγούμενες και να επιβάλλει σε πολλά επίπεδα την αποδοχή της, 
πράγμα κατορθωτό παλιότερα μόνο απ’ τους «περιθωριακούς», λα-
ϊκούς ομοφυλόφιλους «του δρόμου». Ακόμη, άμβλυνε ακόμη πε-
ρισσότερο τη «γκάμα» των προτύπων στον ερωτικό τομέα· υπάρχει 
μια απελευθέρωση που είναι γενικότερη άλλωστε, απ’ τα κλασικά 
πρότυπα και τους μύθους γύρω από τον «πραγματικό» άντρα, τον 
«εκθηλυσμένο» κι όλα τα συναφή.

Αλλ’ η άσχημη γενική εικόνα και πρακτική πολλών σημερινών 
gays, συντελεί στη γκετοποίηση και το μεγαλύτερο διαχωρισμό 
μεταξύ «ομό» και «ετερό».

Αλλοτρίωση, ανωριμότητα, αφέλεια, αποξένωση, υποκρισία· οι 
χαρακτηρισμοί είναι βαρειοί αλλά αληθινοί για τους περισσότερους 
καινούριους gay. Κρίμα, γιατί ένας ομοφυλόφιλος θα ’πρεπε, ακρι-
βώς εξ αιτίας της ερωτικής του προτίμησης που πάει κόντρα σ’ 
έναν ολόκληρο πολιτισμό όπως ο σημερινός, να ’ναι πιο απελευθε-
ρωμένος, πιο ριζοσπαστικός και πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα 
σε σύγκριση με τον άλλο κόσμο.

Αν, τώρα, κάποιοι νομίζουν ότι προσβλήθηκαν, πειράχτηκαν ή 
διαφωνούν με το κείμενο αυτό, τους προκαλώ να το διαψεύσουν 
στην πράξη! Ποιος ξέρει, ίσως έτσι αρχίσουν ν’ αλλαζουν μερικά 
πράγματα.

Η νέα γενιά των gays
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Μόνο από την πορνεία των τραβεστί της 
λεωφόρου Συγγρού και της Σωκράτους 
(όπου υπάρχουν ελάχιστες), το κράτος είχε 
το 1986 ετήσιο τζίρο γύρω στα 30.000.000 
δραχμές! Ας λογαριάζουμε: Υπάρχουν περί 
τις 300 τραβεστί που συλλαμβάνονται και 
οδηγούνται στο αυτόφωρο για πορνεία· η 
καθεμιά απ’ αυτές θα δικαστεί περί τις 
δέκα φορές μέσα σ’ ένα χρόνο, και θα πλη-
ρώσει για την κάθε φορά που θα εξαγορά-
σει την ποινή της, το λιγότερο 10.000 δρχ. 
Μ’ αυτό τον τρόπο, πληρώνει… φόρους 
στο κράτος το λιγότερο 100.000 δρχ. ετη-
σίως, χωρίς να υπολογιστούν τα έξοδα για 
δικηγόρους, χαρτόσημα, παράβολα κ.λπ., 
που είναι σεβαστά ποσά. Αν λογαριάσου-
με και τα διάφορα μικροεπεισόδια που  γί-
νονται στη Συγγρού και που στέλνουν τις 
τραβεστί στα δικαστήρια με διάφορες άλ-
λες κατηγορίες, το ποσό μεγαλώνει σε με-
ρικά εκατομμύρια ακόμη!

Στη συνέχεια θα προσθέσουμε και 
τους «οίκους ανοχής», τις τραβεστί της 
Θεσσαλονίκης (περί τις 30), τα πρόστιμα 
που πληρώνουν η ρεπατζού και η πατρό-
να του μπορδέλου για «παραβάσεις» (π.χ. 
δε δούλευε η κάτοχος του «σπιτιού» εκεί, 
αλλά βάζει κάποια άλλη στη θέση της, 
κι έτσι πηγαίνουν τρία άτομα στο δικα-
στήριο: η πατρόνα, η πόρνη κι η υπηρε-
σία). Τα πρόστιμα αυτά είναι το λιγότερο 
70.000 τη φορά και τα μπουρδέλα, εκα-
τοντάδες! Προσθέτουμε και τις πόρνες 
που δουλεύουν Σόλωνος, Βουκουρεστίου 
και στο Καλαμάκι, στις οδούς Αθηνάς και 
Σωκράτους, στα γύρω από την Ομόνοια ξε-
νοδοχεία και αλλού· ανέρχονται κι αυτές σε 
πάνω από 700.

Κάντε μόνοι σας τις προσθέσεις, για 
να δείτε ότι το ελληνικό κράτος βγά-
ζει από 200.000.000 σε ήπιες μέρες έως 
400.000.000 τις μέρες που «κυνηγάει».

Νομίζω ότι δε χρειάζονται σχόλια.
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Ποιος είναι ο 
νταβατζής;



τα επιτεύγματα. Από την άλλη μεριά, όμως, κάθε σεξουαλική φαντασίωση μπο-
ρεί να γίνει και πραγματικότητα σε καθημερινή βάση. Αυτό το φαινόμενο είναι 
όντως πρωτοφανές μια και η σεξουαλικότητα (κυρίως στην ομοφυλοφιλική εκδο-
χή της), υπήρξε για όλες τις εξουσίες – είτε πολιτικές είτε θρησκευτικές – εμπό-
διο στην εφαρμογή της ηθικής και κοινωνικής τάξης τους αφού τα γεννητικά 
όργανα έχουν μια ανεξάρτητη «λογική», που δεν ακολουθεί τους κανόνες της 
κοινωνικής πειθαρχίας.

Αλλά ξεχνάμε μερικές φορές ότι αυτή η «επιτυχία» οφείλεται κυρίως στην 
ικανότητα του καπιταλιστικού συστήματος να μετατρέπει οτιδήποτε, ακόμη και 
καταστάσεις που στρέφονται εναντίον του, σε «προϊόν», σε καταναλωτικό είδος. 
Η «εξέγερση» του χτες καταλήγει σιγά-σιγά σε μια Ντίσνεϋλαντ για τους «περή-
φανους γκέι» του ’90 στη Νέα Υόρκη, το Σίδνεϊ, το Βερολίνο, το Λονδίνο και 
αλλού, όπου το σεξ για το σεξ είναι – παραείναι – το ζητούμενο.

Ήδη, πάντως, στο εξωτερικό υπάρχει μια αντίδραση στην τάση προς την 
ενσωμάτωση του ομοφυλόφιλου στην κοινωνία με τους δικούς της όρους. 
Εκφράζεται ενεργά από τις γνωστές οργανώσεις ACT UP (Δράσε Τώρα, ριζοσπα-
στική οργάνωση για την αντιμετώπιση της κοινωνικής αδιαφορίας για το AIDS), 
QUEER NATION ( Έθνος των Κιναίδων), OUTRAGE κ.ά. Για τα μέλη των τελευ-
ταίων η πάλη πρέπει να συνεχιστεί όχι για να φτάσουμε σε μια γνήσια αποδοχή 
από την κοινωνία, αλλά για να φτύσουμε στην κυριολεξία το κοινωνικό καθε-
στώς και να χαρούμε τη σεξουαλικότητα σε όλες τις εκδοχές χωρίς επιφυλάξεις.

Αυτή η σχεδόν ναρκισσιστική τάση ως προς την αντιμετώπιση οποιουδήπο-
τε συμβιβασμού με την «κοινωνία των ετεροφυλόφιλων», έχει ήδη προκαλέσει 
– όπως αναμενόταν – την οργή αρκετών «κονφορμιστών» γκέι, για τους οποίους 
οι ακρότητες των Queer χλευάζουν και απειλούν την ενσωμάτωσή τους στην 
κοινωνία.

Μετέωρο και σκιά

Η διαμάχη μεταξύ Gay και Queer εκφράζει θαυμάσια το διαχρονικό δίλημμα 
του ομοφυλόφιλου. Ναι μεν θέλουμε, και δεν θα σταματήσουμε να διεκδικού-
με την ελευθερία να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην ερωτική μας ζωή με την ίδια 
άνεση που λειτουργούν οι ετεροφυλόφιλοι. Αλλά η ομοφυλοφιλία έχει και μια 
υπόγεια πτυχή, μια σχεδόν υποσυνείδητη ροπή προς το απαγορευμένο, προς το 
περιθωριακό. Ο ομοφυλόφιλος, και γενικά ο άνθρωπος που ζει και αναζητεί τη 
σεξουαλικότητά του, πάντοτε έχει μέσα του επιθυμίες που κρύβουν τους σπό-
ρους μιας γλυκιάς αναρχίας, μιας ανατροπής του ορθολογιστικού φασισμού που 
κυριαρχεί σε αυτόν τον, πλήρως εξηγήσιμο πια, κόσμο. Θέλει να σκύψει και να 
ρουφήξει μια γουλιά από την πηγή του Πάνα, όχι για να χαθεί σε μια νεφελώδη 
ηδονή, αλλά για να ανακαλύψει και μετά να αποκαλύψει την ψυχή του. Τι γίνε-
ται λοιπόν όταν η ομοφυλοφιλία αναγνωρίζεται ως «κοινωνικό δικαίωμα», όπως 
έχει συμβεί σε πολλές χώρες της Δύσης; Ποια θα είναι η θέση του ομοφυλόφιλου 
στον κόσμο, μήπως έγινε πια ένα κομμάτι αυτού του κόσμου; Τι γίνεται, επίσης, 
όταν η απρόσκοπτη πραγματοποίηση των ιδιαίτερων σεξουαλικών επιθυμιών γί-
νεται μέρος της καθημερινής πραγματικότητας μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής 
ανοχής; Είναι όντως επιθυμητή η απλή πραγματοποίηση σεξουαλικών επιθυμιών 
όταν διαχωρίζεται πλήρως από την αναζήτηση για το τι κρύβεται πίσω από τον 
έρωτα και την ερωτική πράξη στη ζωή μας;

Ξεχνάμε ότι η παλιά θέση του ομοφυλόφιλου στην κοινωνία τού έδωσε, ακρι-
βώς γιατί ήταν δυσάρεστη θέση, την ικανότητα να εκτιμά σχεδόν με μια έκτη 
αίσθηση το περιβάλλον του και να νιώθει όσο κανείς άλλος την ομορφιά, την 
αγάπη και τον πόνο, έννοιες πάρα πολύ συνδεδεμένες. Ενώ πολλές φορές οι δυ-
σκολίες που αντιμετώπιζε ο ομοφυλόφιλος παλιά, τον οδηγούσαν σε απελπισία, 
δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου αυτές ακριβώς οι δυσκολίες ήταν η αιτία της 
αντίδρασής του στο κοινωνικό καθεστώς και μιας αντίληψης του κόσμου τόσο 
πραγματικής, που αποτελούσε κίνδυνο για την ευμάρεια του «καλού πολίτη». 
Εδώ δεν μιλάμε για δικαιώματα, αλλά για κάτι που δεν μπορεί καμία εξουσία 
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Στο δρόμο

Ένα από τα δεκατρία αυτά φεγγάρια το είδα μια νύχτα του Αυγούστου ψηλά 
πάνω από τις στέππες της Ουκρανίας, ταξιδεύοντας για την Οδησσό, στο προ-
τελευταίο στάδιο ενός ταξιδιού στην Ανατολική Ευρώπη. Δύσκολες εποχές και 
γι’ αυτούς. Δεν έχουν λεφτά ούτε για να κατεβάσουν τα κυκλώπεια αγάλματα 
και μνημεία των κομμουνιστών, που τους σκιάζουν τώρα σαν φαντάσματα του 
εφιαλτικού παρελθόντος ή μάλλον σαν εραστές που δε λένε να φύγουν εύκολα.

Από Κίεβο πέταξα για Βερολίνο, σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Είδα 
τα απομεινάρια του τείχους που τόσο πρόσφατα έγιναν μνημείο, τείχους φτιαγ-
μένου με πέτρες και σίδερα σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι νεοναζί σήμερα για 
να σαπίσουν στον ξύλο ξένους εργάτες, περιθωριακούς, ομοφυλόφιλους όταν 
τους πετυχαίνουν…

Βερολίνο, λοιπόν, μία πόλη που πράγματι εντυπωσιάζει με το μεγαλείο της, 
την αφθονία καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών, μια πόλη που για πολλά 
χρόνια στεκόταν σαν μια τεράστια μπομπονιέρα στην καρδιά της «αυτοκρατο-
ρίας του κακού». Όποιος θυμόταν το παλιό Δυτικό Βερολίνο θα ένιωθε την πα-
ρακμή, τώρα που η Βόννη ελέγχει απροσχημάτιστα την άλλοτε ξέφρενη πόλη-
βιτρίνα.

Όταν το σπέρμα γονιμοποιεί σκέψεις.

Βερολίνο… και το γερμανικό πάθος για τάξη και οργάνωση δεν λείπει κι από τους 
ομοφυλόφιλους. Για να βρεις ένα φθηνό δωμάτιο σε αυτή την πανάκριβη πόλη, 
απευθύνεσαι στο Man-o-Metre, ένα στέκι για τους γκέι όπου θα σου βρουν δω-
μάτιο σε ιδιωτικό σπίτι σε καλή τιμή (διευθ. Motzstrasse 5, 1000 Berlin, τηλ. 
216 80 08). Υπάρχουν μπαρ και ντίσκο κάθε είδους και για κάθε γούστο. Επίσης 
σάουνες, μπαρ με «σκοτεινό δωμάτιο» (dark room), gay πορνοσινεμά, μαγα-
ζιά με πληθώρα φετίχ που υπόσχονται να πραγματοποιήσουν κάθε φαντασίωση. 
Εδώ βουτά κανείς μεσ’ την κραιπάλη που τυλίγει έναν έρωτα ανώνυμο, βίαιο, 
ηδονικό αλλά και μάταιο.

Στο dark room του μπαρ New Action… Σάββατο, τρεις το πρωί. Μπαίνει 
ένας συμπαθητικός τύπος, αδύνατος, ψηλός, κοντοκουρεμένος. Σιγά-σιγά και 
με προσοχή γδύνεται εντελώς και βάζει τα τυλιγμένα ρούχα του πάνω στην κού-
νια που χρησιμοποιούν οι πιο «προχωρημένοι». Παρακολουθούν πέντε άλλα παι-
διά. Η ατμόσφαιρα υγραίνει περισσότερο. Πλησιάζει ένα άλλο αγόρι, φιλιόνται 
άγρια, και μετά σκύβει… Το πάθος βασιλεύει για δέκα, είκοσι λεπτά για να κα-
ταχωρηθεί στη μνήμη, με τα περασμένα και τα όνειρα… Ντύνεται και φεύγει.

Μπορεί κανείς να πει ότι για να έρθει η στιγμή αυτή χρειάστηκαν αγώ-
νες, χρειάστηκε η λεγόμενη απελευθέρωση της σεξουαλικής ζωής… και η gay 
liberation. Αλλά τι ακριβώς έχουμε κατορθώσει; Το οργιώδες σεξ, κάθε μορφής, 
το συναντάμε και σε παλιότερες εποχές. Άρα, τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη 
σημερινή κατάσταση από τη χτεσινή; Η απάντηση είναι πολύ απλή… η φαινο-
μενική ανοχή της κοινωνίας. Επιτέλους – θα έλεγε κανείς – ένα κράτος όπου οι 
ομοφυλόφιλοι έχουν τη δική τους κουλτούρα, μπορούν να κάνουν σχεδόν ό,τι 
θέλουν, επιτέλους ένας λαός που δείχνει να μην του καίγεται καρφί για το τι κά-
νει ο καθένας στο κρεβάτι… ή ακόμα στα μπαρ και δημόσια αποχωρητήρια. Για 
έναν έλληνα, η «γκέι σκηνή» του Βερολίνου έχει κάποια γοητεία… αλλά η γοη-
τεία αυτή, για μένα τουλάχιστον, γρήγορα μετατράπηκε σε προβληματισμό για 
τη θέση του ομοφυλόφιλου σε αυτό το «νέο» κόσμο που ζούμε.

Η «gay σκηνή» σήμερα και το νέο αίμα

Σήμερα αναμφίβολα το κίνημα των ομοφυλοφίλων έχει κατορθώσει πολλά σε 
Ευρώπη και Αμερική. Οι λέξεις-κλειδιά είναι «δικαιώματα», «ισότητα», «σεβα-
σμός», έννοιες που αποσκοπούν ουσιαστικά στην πλήρη αποδοχή του ομοφυ-
λόφιλου από την κοινωνία, κάτι που φυσικά δεν έχει πραγματοποιηθεί παρ’ όλα 

Μέρες 
του ’92

Τα δεκατρία φεγγάρια του 1992 λάμπουν πάνω από ένα κόσμο 
φανταστικό, έναν κόσμο που ζει την τελευταία φάση ενός 
φθίνοντος πολιτισμού πάσχοντας από τη χειρότερη αρρώ-
στια… την ανία.
Μέρες στην Ελλάδα απεργών, μέρες καυτές, μέρες ματ και 
μεα – κακομοίρηδες κι αυτοί –, γυμνοί εργαζόμενοι στο κέ-
ντρο της Αθήνας και καυτά μουνιά στον ΑΝΤ1 το βράδυ για 
να μην ξεχνάμε τι είμαστε.

Η απελπισία μιας κυρίας που δεν κέρδισε το ολοκαίνου-
ριο πλυντήριο σε ένα από τα ηλίθια τηλεπαιχνίδια για-
τί, η μαλακισμένη, δεν ήξερε ποια είναι η πρωτεύουσα της 
Βενεζουέλας.

Και οι νύχτες οι ζεστές και ατελείωτες με το μπουκάλι που 
όλο τελειώνει… και η μοναξιά… έλα να αλλάξουμε κανάλι, 
ζαπ… ζαπ… ζαπ…

Έτος από κτίσεως κόσμου 7501
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Του Δαβίδ Τέρνερ
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να χαρίζει: το γνώθι σαυτόν. Και είναι άραγε τυχαίο ότι με την εμπορικοποίηση 
της ομοφυλοφιλίας, με τη δήθεν ανοχή της κοινωνίας, εκλείπει ακριβώς αυτό 
το τόσο επικίνδυνο για τον «έξω κόσμο» στοιχείο στη ζωή μας; Η ομοφυλοφιλία, 
όταν αλλοτριώνεται από τη δύναμη που δίνει ο πόνος της καθημερινής ψυχικής 
πάλης, δεν γίνεται πια προωθητική δύναμη για ένα διαφορετικό αύριο. Χάνει σε 
ανθρωπιά και συνειδητότητα.

Το ερώτημα είναι λοιπόν: μήπως αυτό ακριβώς το μυστηριώδες, το πονεμένο, 
το επικίνδυνο στην αναζήτηση για τον έρωτα και την αγάπη, μήπως όλα αυτά 
επηρεάζουν σημαντικά τον χαρακτήρα του ομοφυλόφιλου, επιτρέποντάς του να 
βλέπει τον κόσμο και τον σύντροφό του – ερωτικό ή μη – με άλλα μάτια (μιλάμε 
βεβαίως για όσους έχουν αντίληψη αυτής της αλήθειας), να γνωρίζει κόσμο από 
κάθε δρόμο της ζωής κι από κάθε έθνος ή τάξη με μόνο κριτήριο τον έρωτα, την 
αγάπη μεταξύ δύο ανδρών ή γυναικών;

Δεν είναι καθόλου συμπτωματικό ότι με την άνθιση της σεξουαλικής ελευθε-
ρίας στη Δύση στις δεκαετίες του ’70 και ’80 παρατηρούμε την δημιουργία μιας 
υποκουλτούρας σαδομαζοχιστών και άλλων ακραίων ομάδων, που ψάχνουν μέσα 
στις ελευθερίες τους τον χαμένο κίνδυνο και τη μαγεία του κρυφού, του παρα-
νόμου που άλλοτε χαρακτήριζε τη ζωή του «ανώμαλου». Είναι ωραίο να είσαι 
ελεύθερος να απολαμβάνεις τον έρωτα, αλλά ο προβληματισμός και το ψάξιμο 
που θα μπορούσε άλλοτε να συνοδεύει την πραγματοποίηση αυτής της πράξης 
είναι εξίσου σημαντικά για τη στάση μας απέναντι στο σύντροφό μας. Με άλλα 
λόγια, τα ερωτικά ποιήματα του Καβάφη δεν θα μπορούσαν ποτέ να είχαν γρα-
φτεί στο Βερολίνο του ’92. Είναι σαν να ξεκινάς από το τέλος του παιχνιδιού χω-
ρίς να έχεις καταλάβει πώς έφτασες εκεί.

Αυτό ακριβώς το φαινόμενο μου έκανε εντύπωση στα μεγάλα γκέι κλαμπ 
του Βερολίνου, όπου οι περισσότεροι παίζουν το παιχνίδι με τους κανόνες που 
ορίζουν τα περιοδικά, οι διαφημίσεις, η μόδα – όλα τα σημεία της κοινωνικής 
αποδοχής. Όπου όλοι ντύνονται και κουρεύονται με βάση το κοινά αποδεκτό 
«ίματζ». Η εικόνα δεν μας είναι ξένη, αφού χρόνια τώρα στην Ελλάδα ζούμε τη 
δυτικοποίηση της «γκέι λάιφ». Ένας έχει μόνο να πάει στα διάφορα γκέι στέκια 
της Αθήνας ή της Μυκόνου, για να δει πώς έχει αλλάξει ο κόσμος και πόσο πιο 
κομψοί, «χάι» αλλά και μακρινοί είναι οι άνθρωποι. Είναι όντως τα πράγματα 
καλύτερα σήμερα από την εποχή του ’60 και του ’70; Και αν ναι, ποιο είναι το 
αντίτιμο;

Έρωτας καθολικός και ολοκληρωτικός

Τα πρώτα βήματα σε μία πραγματική απελευθέρωση είναι ο πόνος, ο προβλη-
ματισμός, τα βάθη του έρωτα στο κρεβάτι και στο νου, και η συνεχής αμφισβή-
τηση κάθε εξουσιαστικής ηθικής, αλλά ποτέ της αγάπης. Η σεξουαλική πράξη 
είναι ένα σύμβολο της πάλης αυτής, το επιστέγασμα της διαδικασίας, άλλα όχι 
το μόνο ζητούμενο της όλης ιστορίας. Εάν το να είσαι ομοφυλόφιλος σημαίνει 
απλώς έναν «in» τρόπο ζωής, τότε…

Δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από έναν άνθρωπο βολεμένο με τη δοσμέ-
νη θέση του στην κοινωνία. Και όποιος νομίζει ότι η σεξουαλική απελευθέρωση 
κατορθώνεται μόνο με νομοσχέδια και dark room είναι ηλίθιος. Η απελευθέρω-
ση κάθε είδους προέρχεται κατ’ αρχήν εκ των έσω και όχι με νομοθετικές ρυθ-
μίσεις ή την εμπορική εκμετάλλευση της σεξουαλικότητας. Η φοβερή ειρωνία 
είναι, ότι λόγω της εξάπλωσης του AIDS και του επακόλουθου προβληματισμού 
για το θάνατο, τη μεταφυσική του έρωτα και τη θέση μας σε αυτό τον κόσμο, στη 
Δύση βλέπουμε μια τεράστια αλλαγή στην αντιμετώπιση από τους ομοφυλόφι-
λους θεμάτων που αφορούν την αλληλεγγύη απέναντι στην κοινωνική εχθρότη-
τα: καλλιεργείται μια βαθύτερη συνειδητοποίηση της θέσης του ομοφυλόφιλου 
στην κοινωνία. Εκεί υπάρχει από δεκαετίες βέβαια η κουλτούρα και η υποδομή 
ενός ολόκληρου γκέι κινήματος που, ευτυχώς, δεν είναι εντελώς στα χέρια των 
«κονφορμιστών».

Όλ’ αυτά μπορεί να φαίνονται κάπως ρομαντικά, αλλά μερικές φορές απο-
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φεύγουμε κάποιες αλήθειες επειδή δυσκολευόμαστε να τις εκφράσουμε. Η ζωή 
είναι πάθος και η αναζήτηση της ουτοπίας είναι που περιέχει την ομορφιά της 
ύπαρξης, μια ομορφιά που την είχε ερμηνεύσει ο Valery σαν κάτι που φέρνει 
τον άνθρωπο στην απελπισία, όντας μπροστά σε μια απέραντη αλήθεια που μπο-
ρεί να εκφραστεί μόνο με πόνο και αγάπη. Ο ομοφυλόφιλος στην Ελλάδα δεν 
θα πρέπει, μέσα στις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω του, να εθελοτυφλεί στην 
πίκρα της μοναξιάς, το κράξιμο, τις δυσκολίες στις σχέσεις και την κοινωνική 
πραγματικότητα, εάν θέλει όντως να κατανοήσει εαυτόν. Πρέπει επιτέλους να 
σηκώσει το κεφάλι του με θάρρος, αλλά να μη λησμονεί ποτέ ότι σηκώνοντάς το 
λίγο πιο ψηλά, μπορεί να δει και τ’ αστέρια.



φτύσιμο δεν το παίρνεις είδηση, ή δεν θέλεις να το πάρεις είδηση, θα έρθει ίσως 
μια μέρα, πού θα ληστέψει και σένα το τεκνό, θα σου βουτήξει και σένα το ρολόι 
το τσόλι, θα δείρουν και σένα σε εγκλήματα στο πάρκο.

Κι αν είσαι τυχερός και τη γλιτώσεις και δε σου χώσουν κανένα αχλάδι στο λα-
ρύγγι ή δε σε σφάξουν σε καμιά οικοδομή, πάντως δε γλιτώνεις τις στιγμές πού 
τραβιέται το παραπέτασμα μπροστά από τα μάτια σου και βλέπεις την πραγμα-
τικότητα είτε το θες, είτε όχι: ότι εσύ μόνος σηκώνεις όλες τις αμαρτίες της κοι-
νωνίας, νιώθεις όλη την καταφρόνια και τη μοναξιά πού σου προορίζει και προ-
αισθάνεσαι τη μοίρα της γριάς αδερφής πού σου επιφυλάσσει, αλλά και πού εσύ 
ο ίδιος διαλέγεις. Έρχονται στιγμές πού αισθάνεσαι είτε το θες είτε όχι, μίζερος, 
προδομένος και προδότης κι ας έχεις παίξει το παιχνίδι που σου ζητά η κοινωνία 
με όλους τους κανόνες και που νιώθεις μόνος κι ας έχεις γυναίκα και παιδιά.

Κι έρχονται άλλες στιγμές πού καταλαβαίνεις ότι σου έφυγε άδικα η ζωή μέσα 
από τά χέρια και η ευτυχία και η ηδονή. Και θα διερωτηθείς. Γιατί τόση κακία 
μαζί μου; Ποιόν πειράζω πού είμαι ομοφυλόφιλος; Γιατί πρέπει η ζωή μου νά 
περάσει μέσα στην ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ;

«Όταν το καρφί της μιζέριας σου φτάσει στην καρδιά, είναι ανώφελο να ψά-
ξεις σε πιο εργοστάσιο φτιάχτηκε». Το είδα γραμμένο προχτές σ’ ένα τοίχο και 
πιστεύω ότι σου ταιριάζει απόλυτα.

Μάρκος
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Παράλληλα με την εμφάνιση των απελευθερωτικών ομοφυλοφίλων κινημάτων, 
παρουσιάζεται και ένα άλλο φαινόμενο παράξενο και δυσερμήνευτο: Αντί κάθε 
ομοφυλόφιλος νά ενταχθεί σ’ αυτά τα κινήματα ή τουλάχιστον να τα αγκαλιάσει 
και να τα υποστηρίξει, βλέπουμε ότι τα αντιμετωπίζει με εχθρότητα και πολεμι-
κή διάθεση. Ποια λοιπόν είναι ή εξήγηση αυτού του φαινομένου;

Ο ομοφυλόφιλος έχει κατακτήσει την ισορροπία του δύσκολα, μετά από μα-
κροχρόνια προσπάθεια και μεγάλη ψυχική φθορά. Κάτι πού ο ετεροφυλόφιλος 
θεωρεί φυσικό και αυτονόητο να απολαμβάνει, ο ομοφυλόφιλος πρέπει να αγω-
νιστεί για να το αποκτήσει ή να αγωνιστεί για να πείσει τον εαυτό του ότι δεν 
μπορεί να το αποκτήσει.

Για παράδειγμα, ο κορεσμός της σεξουαλικής πείνας, εξασφαλίζεται στον 
ετεροφυλόφιλο στην χειρότερη περίπτωση με ένα γάμο ή με το θεσμό τής πορ-
νείας. Αντίθετα, για τον ομοφυλόφιλο η εξασφάλιση του ερωτικού συντρόφου 
είναι πολύ πιο δύσκολη, προκαλεί μεγαλύτερη ψυχική καταπόνηση και στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις υποκαθίσταται μέ ένα γάμο ή με τη μαλακία.

Ακόμη και η αυτοεκτίμηση, πού είναι κάτι αυτονόητο στους ετεροφυλόφι-
λους, στους ομοφυλόφιλους, επιτυγχάνεται μετά από αγώνες και εκλογικεύσεις 
κι αυτό μέχρις ενός σημείου. Δηλαδή ο ομοφυλόφιλος χρειάζεται νά επιστρατεύ-
σει όλους τους μηχανισμούς τής ψυχικής άμυνας, για να πείσει τον εαυτό του 
ότι δεν είναι ό,τι πιο σιχαμερό, βρώμικο, χυδαίο, αμαρτωλό και πάει λέγοντας, 
όπως διακηρύσσει η άρχουσα ιδεολογία. Και βέβαια ποτέ δεν πείθει τον εαυτό 
του απόλυτα.

Έτσι, κάθε ομοφυλόφιλος ισορροπεί κάποια στιγμή της ζωής του μετά από 
μεγάλη προσπάθεια, «βολεύεται», δίνει λύσεις στα συναισθηματικά καί ψυχο-
λογικά, αλλά και στα πρακτικά προβλήματα του. Λύσεις κουτσές, αλλά πάντως 
λύσεις, που τον προστατεύσουν από εσωτερικούς κινδύνους, συγκρούσεις και 
εξωτερικές κακοτοπιές. Τώρα το είδος, το επίπεδο και η ευαισθησία της ισορ-
ροπίας είναι διαφορετικά σε κάθε ομοφυλόφιλο, ανάλογα με τις περιστάσεις και 
προσωπικούς παράγοντες π.χ. λεφτά, ομορφιά, εξυπνάδα, καπατσοσύνη.

Εν πάση περιπτώσει αυτή την ισορροπία την τόσο δυσκολοκατακτημένη έρ-
χεται νά ανατρέψει άσπλαχνα το ομοφυλόφιλο κίνημα.

«–Όχι, δεν πρέπει να είσαι ευχαριστημένος με τη ζωή πού κάνεις, πρέπει 
να αλλάξεις, να επαναστατήσεις. Όλα, όσα με χίλιους κόπους πέτυχες, δεν εί-
ναι παρά μια υποκρισία, ένα γελοίο θέατρο για κλάματα, δεν είναι παρά για τα 
σκουπίδια». Αυτό το μήνυμα παίρνει ο «βολεμένος» ομοφυλόφιλος από το κίνη-
μα και φυσικά το βλέπει εχθρικά. «Εγώ δεν καταπιέζομαι» θα απαντήσει. «Εγώ 
δεν έχω προβλήματα», εξορκίζοντας έτσι την καταπίεσή του και αφήνοντας να 
εννοηθεί ότι οι άλλοι ομοφυλόφιλοι έχουν, πράγμα βέβαια πού τον βοηθά ακό-
μη περισσότερο.

Έτσι την ευθύνη για την εχθρότητα του «βολεμένου» ομοφυλόφιλου απένα-
ντι στά ομοφυλόφιλα κινήματα, έχει κυρίως η άρχουσα ιδεολογία και ηθική που 
τον υποχρεώνει να θυσιάσει κάτι για να πετύχει κάτι άλλο ή μάλλον να θυσιάζει 
την ευτυχία του και την αξιοπρέπεια του μόνο και μόνο για να μην οδηγηθεί 
στην αυτοκτονία.

Πέρα όμως από την ευθύνη της κοινωνίας και του συστήματος, υπάρχει πώς 
να το κάνουμε, και η ατομική ευθύνη. «Έτσι καθόλου δεν είσαι αθώος, εσύ ο 
«βολεμένος» ομοφυλόφιλος, που δεν δίνεις, όπως λέει δικαιώματα, που κρατάς 
τη θέση σου, που σε σέβεται ο θυρωρός σου.

Κι αν έχεις χοντροπετσιάσει τόσο πού, πού το καθημερινό τσαλαπάτημα και 

Το κίνημα απελευθέρωσης 
και οι ομοφυλόφιλοι
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Κατανοούμε τώρα τον τρόπο του μπαμπά και της μαμάς απέναντι στον ομοφυ-
λόφιλο δηλαδή σε ένα πρόσωπο που όχι μόνο δεν επιδιώκει να κάνει οικογένεια 
αλλά και το βροντοφωνάζει. Ακόμα περισσότερο αν σκεφτούμε τον πανικό στην 
οικογένεια όταν κάποιο παιδί ανακαλύπτεται ομοφυλόφιλο. Τότε παρουσιάζεται 
ανάγλυφα η πραγματικότητα που κρύβεται πίσω από το περιτύλιγμα της «αγά-
πης», στοργής και τρυφερότητας.

— «Εγώ αν βγει ο γιος μου πούστης θα τον σφάξω». Πραγματικά η επιθυμία 
για τον θάνατο του ομοφυλόφιλου μέλους της οικογένειας δεν είναι κάτι ασυνή-
θιστο. Σήμερα όμως η οικογένεια βρίσκει άλλους πιο αποτελεσματικούς τρόπους 
για να αντιμετωπίσει τον αναιδή, που τόλμησε.

Πρώτο στάδιο είναι η επίσκεψη στον ψυχαναλυτή όπου θα ακουσθούν διά-
φορα διασκεδαστικά πράγματα όπως ότι η σεξουαλικότητα οφείλεται σε αιμο-
μικτικές επιθυμίες άρα για όλα φταίει η οικογένεια που πρέπει να γίνει πιο 
προσεκτική. Επειδή συνήθως δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα, στη συνέχεια, 
αναλαμβάνει η ίδια η οικογένεια την πρωτοβουλία για την ανάνηψη εκείνου που 
πήρε το στραβό δρόμο. Αφού όμως και πάλι η επιτυχία δεν είναι ποτέ εγγυημένη 
αρχίζει μια νέα προσπάθεια για να περιορισθεί στο ελάχιστον η δραστηριότητα 
του και προπάντων να κρατηθούν τα πάντα μυστικά, να μην σπιλωθεί το όνομα 
της οικογένειας.

Ο ομοφυλόφιλος μπορεί λοιπόν να ξεφύγει για λίγο και να γνωρίσει νέες 
εμπειρίες. Η οικογένεια όμως έχει φτιάξει λουριά, που τον παρακολουθούν όσο 
είναι μακριά της και που τον κάνουν βιαστικά να επιστρέφει σ’ αυτήν.

Αυτά τα λουριά ακριβώς του καθορίζουν την συμπεριφορά του και την από-
λαυση του. Το αποτέλεσμα βλέπουμε πως είναι πάντα το ίδιο. Ακρωτηριασμός 
της ηδονής. Η οικογένεια έτσι κι αλλιώς πέτυχε το σκοπό της, δηλαδή το θάνατο. 
Εάν δεν σκότωσαν τον ίδιο τον ομοφυλόφιλο σκότωσαν την απόλαυση του, τον 
εκδικήθηκαν που ακολούθησε τον δρόμο που του είχαν προδιαγράψει.

Ομοφυλόφιλοι, μη νομίζετε ότι οι γονείς σας και τα αδέλφια σας σάς συ-
μπεριφέρονται έτσι επειδή νοιάζονται. Πιθανόν κάτι τέτοιο να νομίζουν κι οι 
ίδιοι, αντικειμενικά όμως ενδιαφέρονται μόνο για το δικό τους το συμφέρον. 
Μην τους αφήσετε να σας εξαφανίσουν. Είναι ικανοί να το κάνουν και πάλι να 
πιστεύουν ότι ενεργούν σωστά. Η μόνη αντίσταση που σας απομένει είναι η 
εγκατάλειψη της οικογένειας. Είναι αλήθεια κάτι το δύσκολο, αφ’ ενός υπάρχει 
η μοναξιά και αφ’ ετέρου η πλύση εγκεφάλου από την παιδική ηλικία. Όμως η 
απομάκρυνση από την οικογένεια, είναι η μόνη αφετηρία για μιαν αυθεντική 
ζωή. Πριν σας δολοφονήσουν, σκοτώστε εσείς τον μπαμπά και τη μαμά που 
χρόνια τώρα έχετε εσωτερικεύσει.
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Του Κίμωνα Μπέλου

Σκοτώστε το μπαμπά και τη μαμά, σκοτώστε αυτούς που συντηρούν το σύστημα. 
Το σύστημα είναι η οικογένεια. Πρώτον ιερό της καθήκον: Να συμμορφωθούν 
τα παιδιά με τις επιταγές της κοινωνίας, να μπουν στην παραγωγή, να γίνουν τα 
στηρίγματα της αναπαραγωγής. Δεύτερον ιερό καθήκον: Να μεταδώσουν αυτά 
τα παιδιά με τη σειρά τους στα δικά τους παιδιά τις παραπάνω επιταγές. Τρόπος 
που ασκείται η εξουσία μέσα στην οικογένεια: Το οιδιπόδειο με την ενοχή.

ΕΝΟΧΗ – ΚΕΡΔΟΣ, ΚΕΡΔΟΣ – ΕΝΟΧΗ, ΕΝΟΧΗ – ΚΕΡΔΟΣ, ΚΕΡΔΟΣ – 
ΕΝΟΧΗ:

Αυτές είναι οι δυο από τις κυρίαρχες σημασίες που δομούν τον πολιτισμό 
μας και η οικογένεια είναι από τους βασικούς μηχανισμούς της αναπαραγωγής 
τους. Η οικογένεια φτιάχνει καλούς σκλάβους στη δουλειά και ευνουχισμένα 
πλάσματα στο κρεβάτι.

Η κοινωνία σήμερα θέλει να στηρίζεται όλο και λιγότερο στην αστυνομία 
– αναζητά άλλους ρυθμιστικούς μηχανισμούς. Η οικογένεια έχει φροντίσει γι’ 
αυτό: Εγκαθιστά έναν μπάτσο μέσα στην ψυχή σου, έναν Οιδίποδα. Αυτός λογο-
κρίνει, αυτός ελέγχει, αυτός απαγορεύει, αυτός αρνείται την ηδονή. Θρίαμβος 
της οικογένειας, θρίαμβος της εξουσίας.

Ο μπαμπάς, η μαμά, η τιμωρία, ο φόβος, ο θεός.
Οι γονείς σε κάνουν να σκύβεις το κεφάλι στα αφεντικά, αλλά και να θέλεις 

και εσύ να γίνεις αφεντικό. Έτσι εμπεδώνεται η ιεραρχία στο μυαλό του παιδιού, 
εκεί όπου ο πιο μεγάλος θα έπρεπε να φαντάζει απλά σαν κάποιος διαφορετι-
κός και όχι σαν ένα πρόσωπο στο οποίο οφείλει το παιδί οπωσδήποτε να φτάνει. 
ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΥΠΑΚΟΗ. Η πειθαρχία μέσα στην κοινωνία είναι συνάρτηση της 
πειθαρχίας μέσα στους κόλπους της οικογένειας.

«Έχει το ζευγάρι προβλήματα; Μήπως πρόκειται να χωρίσει; Ας κάνει ένα 
παιδί». Πάνω σ’ αυτό το παιδί θα εκτονωθούν τα προβλήματα. Το παιδί θα γίνει 
το αντικείμενο όπου θα επενδυθούν όλες οι προσωπικές ελπίδες, φιλοδοξίες, και 
προσδοκίες των γονιών βέβαια.

Η οικογένεια είναι ακριβώς η δομή που αρνείται την πιο όμορφη ηλικία, την 
παιδική, επειδή θέλει συνεχώς να σε προετοιμάσει για την ενηλικίωση σου. 
Μέσα στην οικογένεια ζεις σαν μελλοντικός ενήλικας, από εκεί ξεκινά και η 
ενοχή για τις υποχρεώσεις που σου φορτώνουν και που εσύ ενστερνίζεσαι.

Η αγκαλιά των γονιών είναι τόσο σφικτή που στραγγαλίζει ό,τι δημιουργικό 
έχουμε μέσα μας. Οι τοίχοι του σπιτιού είναι η φυλακή όπου προετοιμάζεται 
προσεκτικά κι οργανωμένα η άλλη φυλακή, η οικογένεια, όπου θα είσαι εσύ 
μπαμπάς-μαμά.

Η οικογένεια σε κάνει να επιθυμείς να θέλεις να γίνεις άντρας ή γυναίκα. Και 
βέβαια ετεροφυλόφιλος άντρας, μελλοντικός πατέρας και βέβαια γυναίκα μη-
τέρα, υπάκουη και εργατική. Αφού γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι οι ρόλοι 
αυτοί είναι καταπιεστικοί, σε πείθουν ότι η επιθυμία σου είναι αυτό ακριβώς 
«να καταπιέζεσαι».

«Ο γάμος! Ήξερα τι με περίμενε κι όμως παντρεύτηκα. Φυσικά το έχω μετα-
νιώσει, αλλά τι να γινόταν;»

Ακούς όλους να μιλούν έτσι και εσύ σκέφτεσαι τι είδους μηχανισμός εί-
ναι αυτός που όλοι τον αρνούνται κι όμως αυτός νικά σταθερά και αμείλικτα. 

Σκοτώστε την 
οικογένεια

68  |  Δ Ε Ν  Ε Ι Ν Α Ι  Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ο  Ν Α  Ε Ι Σ Α Ι  Φ Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ



να αναζητάμε εραστές που να τείνουν προς το πρότυπο ομορφιάς, έστω αυτό 
που έχουμε μέσα μας και στην θεωρία να τα πολεμάμε; Σίγουρα θα έρθει κάποια 
μέρα που τα αισθητικά πρότυπα θα καταργηθούν. Θα μπορέσουμε όμως εμείς 
να επωφεληθούμε ή θα είναι πολύ αργά; Και μερικές σκέψεις για το πορνό που 
ενοχλεί τον σχολιαστή του περιοδικού. Αναμφισβήτητα τα πορνό περιοδικά και 
φιλμ είναι ότι πιο αντιδραστικό υπάρχει από την άποψη της σεξουαλικής ιδεο-
λογίας τουλάχιστον έτσι όπως έχουν τώρα τα πράγματα. Παρουσιάζουν την γυ-
ναίκα σαν αντικείμενο, σαν σκεύος ηδονής, σαν μια μαινάδα που λυσσάει, καυ-
λώνει, εκστασιάζεται, τρίβεται και χαϊδολογιέται, μάταια με άλλες γυναίκες, εξ 
ίσου αφηνιασμένες, περιμένοντας τον φαλλό που θα την διαπεράσει και θα την 
λυτρώσει έστω προσωρινά, για να ξανανάψει πάλι σε λίγο κ.ο.κ.

Τα πορνό όμως αποτελούν μια έκφραση της κοινωνίας μας που προσπαθεί να 
βρει τρόπους εκδήλωσης των κρυμμένων και λογοκριμένων επιθυμιών. Απλώς 
στα σημερινά πορνό αυτή η έκφραση περνά μέσα απ’ τα κυρίαρχα πρότυπα και 
γι’ αυτό είναι σεξιστικά. Εάν τα πορνό είναι αλλοτριωτικά δεν σημαίνει πως ζη-
τούμε την κατάργηση τους. Απλά ζητούμε άλλα πορνό.

Όσοι κόπτονται και κηρύσσουν πολέμους στα πορνό χωρίς να κάνουν ανάλυ-
ση, υπηρετούν την ψευτοηθική. Διότι πορνεία και αστική οικογένεια είναι δύο 
όψεις του ίδιου νομίσματος και το ίδιο ισχύει και για το πορνό. Άρα το πρόβλη-
μα δεν είναι το πορνό αλλά η σεξουαλική καταπίεση και μιζέρια. Το πορνό είναι 
η συνέπεια, αλλά και μια κάποια λύση του προβλήματος. Προκαλεί την ανα-
κούφιση και το ξελάφρωμα έστω σε επίπεδο φυσικής ανάγκης, στις στρατιές 
των σεξουαλικά λιμάρηδων, που κατακλύζουν τις πορνοαίθουσες και αγοράζουν 
πορνοπεριοδικά. Αντίθετα σε χώρες με σεξουαλική απελευθέρωση το φαινόμενο 
του πορνό παρατηρείται σε πάρα πολύ μικρότερη κλίμακα.

Βέβαια σ’ αυτή την ιστορία του πορνό υπάρχει ένα ακόμη μειονέκτημα. Το 
πορνό προκαλεί ένα είδος σεξουαλικού εφησυχασμού, εμποδίζοντας τον σεξου-
αλικά καταπιεσμένο να αντιληφθεί και να λύσει το πρόβλημα του, όπως τα ηρε-
μιστικά εμποδίζουν τον αγχωτικό να πολεμήσει τα αίτια που του προκαλούν το 
άγχος. Αλλά θα ήταν ψέματα αν λέγαμε, ότι κάτω από τις παρούσες συνθήκες 
που χαρακτηρίζουν την αντισεξουαλική και απάνθρωπη κοινωνία μας το πορνό 
και η μαλακία δεν είναι η μόνη λύση για πάρα πολλούς ανθρώπους.

Μάρκος 
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ΤΟ ΚΡΑΞΙΜΟ: Τίτλος της εφημερίδας που εκδίδει η… εκδιδομένη – όπως η ίδια 
αναγράφει – τραβεστί Πάολα. Η οποία Πάολα δεν είναι άλλη από τον Παύλο 
Ρεβενιώτη που δίνει μάλιστα διεύθυνση και τηλέφωνο: Η ίδια σε καρεδάκι στις 
μέσα σελίδες τονίζει ότι το πρώτο «Κράξιμο» έγινε ανάρπαστο. «Το Κράξιμο» 
προσθέτει είναι εφημερίδα έκφρασης. Δεν πουλάμε ό,τι ζητάει το κοινό, αλλά 
ο καθένας όπως ευαισθητοποιείται κάθε στιγμή. Εξ ου και μεταξύ των περιεχο-
μένων υπάρχουν δημοσιεύματα από την Αγγλία, τους ομοφυλόφιλους και τους 
Απελπισμένους… Τους ομοφυλόφιλους και το χρήμα… Συζήτηση μ’ ένα παρα-
στρατημένο παιδί…

Ως εδώ ας πούμε ότι μας τα λέει καλά ο σχολιαστής του φλου-προοδευτικού 
περιοδικού «Θέματα του δεκαπενθημέρου». Από δω και κάτω όμως τον παίρνει 
ο κατήφορος για τα καλά:

( Έπειτα να μην ενοχλούμεθα πού βρήκαν το θάρρος όλοι αυτοί και εκδίδουν 
τέτοια έντυπα, όταν τα πολιτικοποιημένα σατιρικά μετατράπηκαν, σε εξ ίσου 
πορνό, με το «Κράξιμο». Κύριοι αρμόδιοι υπουργοί, όλους αυτούς κάποιος πρέ-
πει να τους κράξει).

Φαίνεται ξεκάθαρα ακόμη μιά φορά ότι οι περισσότεροι δημοσιογράφοι όταν 
ασχολούνται με την ομοφυλοφιλία, νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να αραδιά-
ζουν στο χαρτί, ό,τι μαλακία τους κατέβει.στο κεφάλι. Είναι βέβαιοι, και αυτό 
είναι αλήθεια μέχρις ενός σημείου, ότι κανείς δεν θα τους κατηγορήσει αν επι-
δείξουν βλακεία, αγραμματοσύνη, στενοκεφαλιά ή φασισμό στην καμπούρα των 
ομοφυλόφιλων. Δεν θα είναι εξ άλλου, ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι.

Έτσι απ’ όλα όσα διάβασε ο σεμνός αυτός υπηρέτης της ελευθεροτυπίας δεν 
εντυπωσιάστηκε, δεν συγκινήθηκε με τίποτε. Το μόνο που πρόσεξε ήταν το πορ-
νογραφικό περιεχόμενο του περιοδικού. Και δεν διστάζει να ζητήσει από τους 
αρμόδιους υπουργούς να «κράξουν» το περιοδικό, πράγμα που μεταφράζεται σε 
εισαγγελέα ή αστυνομία ή κάτι παρόμοιο.

Αλλά αν παρουσιάζεται ανδρικό γυμνό στο περιοδικό είναι κάτι που συμβαίνει 
αυτόματα, χωρίς κάποια αναγκαστική εκλογίκευση, έτσι, γιατί αρέσει. Θα μπο-
ρούσε βέβαια κανείς να πει πολλά υπέρ και πολλά κατά πάνω σ’ αυτό θέμα:

– Μιά όμορφη φωτογραφία είναι κάτι ευχάριστο, μιά απόλαυση, και πιστεύω 
ότι τις απολαύσεις σίγουρα πρέπει να τις κυνηγάμε.

– Η συνεχής έκθεση του γυμνού κορμιού συμβάλλει στην απομυθοποίηση 
του, στην αποφόρτιση του από ενοχές και κόμπλεξ. Δεν συμφωνούμε βέβαια με 
τη θεσμοποιημένη αντικειμενοποίηση του γυναικείου σώματος, που βλέπουμε 
καθημερινά στα πορνό περιοδικά και φιλμ ή στις διαφημίσεις και που δεν μας 
κάνει πια εντύπωση.

Το αντρικό γυμνό αντίθετα προκαλεί τον άντρα αναγνώστη, κυρίως τον ετερό-
φυλο, τον φέρνει στη θέση της γυναίκας - αντικειμένου, που ο ίδιος καταπιέζει 
μια ζωή και με ελαφρά συνείδηση.

Απ’ την άλλη θα ισχυρισθεί κανείς, και όχι αβάσιμα, ότι με το να επιδεικνύ-
ονται όμορφοι άντρες, γεροδεμένα κορμιά κ.λ.π. διαιωνίζει τα πρότυπα, συ-
ντηρεί τον φασισμό της ομορφιάς και πολλά άλλα και θα έχει σίγουρα δίκιο. Η 
προσκόλληση στο «ωραίο», σε τελευταία ανάλυση, θα αποβεί και εις βάρος μας 
μιας και τα νιάτα είναι κάτι προσωρινό και τα γηρατειά είναι κοινή μοίρα των 
περισσότερων ανθρώπων. Αλλά πάλι δεν θα ήταν μία αντίφαση, στην πράξη μεν 

πορνό 
πορνογραφία
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ήταν εγκληματικός ανήλικος από μια «καλή» αστική οικογένεια του Baltimore. 
Στα 15 του, είχε ήδη μπλέξει στις πιο «κακές» παρέες. Όταν έβλεπε, π.χ., μια 
κοπέλα με κατάξανθο μαλλί τυλιγμένο σε ψηλό κότσο (όπως ήταν η μόδα της 
εποχής), πάνω από μια φάτσα αλειμμένη με πράσινη κρέμα κατά της ακμής, 
τότε ο νεαρός Waters ήξερε ότι πρόκειται για μπελά (Trouble)… και αμέσως οι 
δυο τους γίνονταν στενοί φίλοι. Αυτές οι γνωριμίες των εφηβικών χρόνων πολ-
λές φορές έγιναν αφορμή ρόλων για τους ξετρελαμένους ήρωες των μεταγενέ-
στερων ταινιών. Η Mink Stone (η κόρη της Divine στο Female Trouble, και η 
διαβολική Σάντρα στο Polyester) ήταν αρχικά ένα καθώς πρέπει κοριτσάκι, αλλά 
ο Waters κατάλαβε τι δαιμονικά χαρίσματα κρύβονταν μέσα της και – με την 
απαλή και υπομονετική βοήθεια του – η Stole μεταμορφώθηκε στον σατανικό 
έμπορο σαρκός του Pink Flamingos, που οργάνωνε βιασμούς ανήλικων κορι-
τσιών στο μπουντρούμι της, για να πουλήσει τα μωρά εννέα μήνες αργότερα σε 
ζευγάρια λεσβιών! Και τι να πει κανείς την ατελείωτη Edith Massey, τη μεγα-
λοπρεπή θηλυκή Divine που συγκρούεται μαζί της και την παραμορφώνει στο 
Female Trouble, ενώ είναι η μόνη φίλη της στο Polyester, όπου της διδάσκει 
ότι πάντα υπάρχει ελπίδα… Η «θεία Έντι» πρέπει να είναι η καλύτερη ή η χειρό-
τερη ηθοποιός στον κόσμο!

ΒΙΑ, ΟΛΕ

O Waters έχει πολλούς ήρωες και ηρωίδες. Παράδειγμα, η Malecum Soul, μια 
από τις πιο σκανδαλώδεις γυναίκες της Αμερικής-λέγεται μάλιστα ότι είχε κά-
νει έρωτα με τον Τζακ Κέρουακ στο χώρο των βισώνων του ζωολογικού κή-
που του Baltimore. Η Soul πέθανε στην προχωρημένη ηλικία των 27 χρόνων. Ο 
Waters και οι πρωταγωνιστές του σχετίζονται με το αμερικάνικο underground. 
Η Divine αποθεωνόταν στα μεγάλα γκέι κλαμπ όπου έδινε σόου.

Ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο αναγνώστης της αυτοβιογραφίας του Waters 
προέρχεται από μια πικρή αλήθεια που γίνεται όλο και πιο φανερή από τις πρώ-
τες σελίδες: τα νιάτα του αναγνώστη δεν ήταν καθόλου τόσο εκφυλισμένα 
όσο θα έπρεπε. Εκπληκτικό επίσης είναι το γεγονός ότι οι συνεργάτες του στα 
Dreamland Studios δεν κατέληξαν στη φυλακή. Η Divine – στην πραγματική 
της ζωή – είχε συλληφθεί για κλοπή. Στο δικαστήριο είπε πως απλώς έκανε πρό-
βα για μια ταινία, όπου θα υποδυόταν μια γυναίκα η οποία κλέβει μια μπριζό-
λα. Στην πραγματικότητα, όμως, είχε επιπλώσει ολόκληρο το διαμέρισμα της 
με κλεμμένα έπιπλα, ακόμα και έναν πολυέλαιο από την κινέζικη πρεσβεία είχε 
σουφρώσει!

Μας λέει ο Waters «Από μικρό παιδί ακόμη, η βία είχε διεγείρει την περιέρ-
γεια μου. Πάντα ταύτιζα τον εαυτό μου με την φωτογραφία (της Diane Arbus) 
ενός παιδιού που κρατάει χειροβομβίδα και ταυτόχρονα ρίχνει μια δήθεν τρομα-
κτική γκριμάτσα. Οι γονείς μου από νωρίς κατάλαβαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά 
με μένα και η μανία που είχα με τα τροχαία δυστυχήματα έμοιαζε να δικαιώνει 
τους έσχατους φόβους τους».

Φαίνεται ότι ο Waters ποτέ δεν ξεπέρασε τα διάφορα βίτσια του. Ακόμη και 
σήμερα μαζεύει αποκόμματα εφημερίδων που αναφέρονται στα πιο παράξενα 
και αποτροπιαστικά εγκλήματα. Για το σαλόνι του παρήγγειλε το πορτραίτο της 
Gertrude Baniszewski, μια κακόφημης θετής μητέρας η οποία βασάνιζε και 
σκότωνε μικρά κοριτσάκια. Ήταν ακροατής στις δίκες του Νίξον, του Μάνσον 
και της Πάτι Χιρστ. Ο Waters θα κάνει ό,τι μπορεί για να διαστρεβλώσει την 
πορεία του καλού γούστου.
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Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

«Μην είσαι τόσο καθώς πρέπει, αγάπη μου, το χυδαίο μερικές φορές είναι συ-
ναρπαστικό...» Πράγματι, όταν πρόκειται για τον John Waters και τη μακαρί-
τισσα έκφυλη, καλοσυνάτη και γλυκιά τραβεστί-ηθοποιό-αναρχικιά θεά Divine, 
ο κανόνας αυτός πάντα θα τηρείται. Οι δυο τους είναι από τους πιο φοβερούς 
και εκφυλισμένους δημιουργούς στην ιστορία του κινηματογράφου.

Εάν κάποιος βρίσκεται συνεχώς εκτεθειμένος στις ταινίες του Waters, κιν-
δυνεύει όντως να τρελαθεί. Πριν από λίγο καιρό, υπέβαλα τον εαυτό μου σε ένα 
πείραμα που πρέπει να καταταχθεί σίγουρα στα χρονικά της επιστημονικής και 
της κινηματογραφικής ιστορίας, ήτοι: να δημιουργήσω ένα εγκληματικό και διε-
στραμμένο πλάσμα δια μέσου μίας εκτενούς παρακολούθησης μη λογοκριμένων 
οπτικών ερεθισμάτων.

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Τονίζω από την αρχή ότι αφού είδα τις ταινίες ξανά και ξανά, και ιδίως αφού 
διάβασα τα σενάρια (TRASH TRIO, του John Waters εκδ. Fourth Estate, σ. 260 
εικονογραφημένο) και την ίδια την αυτοβιογραφία του Waters (SHOCK VALUE, 
εκδ. Fourth Estate, σ. 245, εικονογραφημένο), το μυαλό μου παρέμεινε για αρ-
κετό διάστημα σε κατάσταση χάους.

Ήθελα να μοιάζω με τον Dexter Fishpaw, τον πανέμορφο πανκ γιο της 
Divine στην ταινία Polyester, που πατούσε στα πόδια ανυποψίαστες κυρά-
Κατίνες στα περίφημα Shopping Mall (τα υπερσύγχρονα εμπορικά κέντρα που 
«στολίζουν» κάθε αμερικάνικη πόλη) της Βαλτιμόρης, μιας πόλης που για το 
διαβολικό ζευγάρι Waters και Divine αποτελούσε το αποκορύφωμα του μεσοα-
στικού αμερικάνικου πολιτισμού. Ήθελα να συμπεριφέρομαι εντελώς ανεύθυνα, 
σαν όλους αυτούς στα στούντιο Dreamland (Χώρα των Ονείρων), οι οποίοι μας 
παρουσιάσανε θρυλικές ταινίες όπως Pink Flamingos, Female Trouble (θηλυκοί 
Μπελάδες), Polyester, Lust in the Dust (Ηδονή μέσα στη Σκόνη), Hairspray 
κ.ά. δημιουργώντας έτσι μια μυθολογία για όλους εμάς που, μεγαλώνοντας στις 
δεκαετίες του ’70 και του ’80, πιστεύαμε ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι – έτσι 
τουλάχιστον νομίζαμε – μιας ευλογημένης εποχής σεξουαλικής απελευθέρωσης, 
γενικευμένης ασυδοσίας και αναρχίας. Το ότι οι προβολές τέτοιων ταινιών έχουν 
πλέον καταντήσει μέρος διαφημιστικής εκστρατείας διαφόρων εταιριών ποτών 
και τσιγάρων, παρακολουθούνται δε μηχανικά – και κάποτε με δυσφορία – από 
«φλώρους», για τους οποίους οι μεταμεσονύχτιες στο «Αλφαβιλ» είναι in, απο-
τελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο χυδαία πολιτιστικά εγκλήματα των τελευταίων 
χρόνων!

Ποιος σήμερα, βγαίνοντας από το σινεμά «κουδούνι» από τις βότκες και με 
την τσέπη γεμάτη από τσιγάρα «τιμής ένεκεν», νιώθει την παρόρμηση να πάει 
στο Baltimore, να κλέβει φίλους και εργοδότες, να παίρνει απίστευτες ποσότη-
τες LSD, να κραιπαλιάζει ασυστόλως και – στα γεράματα – να ζήσει σε ένα κλουβί 
τρώγοντας ωμά αυγά και μπάτσους;!

«ΣΟΚΙΝ»

Οι ταινίες του Waters γίνονται κατανοητές όταν διαβάσει κανείς την αυτοβιο-
γραφία του Shock Value («Σόκιν»), όπου περιγράφονται οι «χρυσές ημέρες» των 
κλασικών ταινιών του Waters (Female Trouble, Pink Flamingos). O Waters, 
όπως και η Dawn (Αυγή) Davenport (η μοιραία ηρωίδα στο Female Trouble), 

John Waters & Divine
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Του Δαβίδ Τέρνερ



«ΕΙΚΟΝΑ ΣΟΥ ΕΙΜΑΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΚΑΙ ΣΟΥ ΜΟΙΑΖΩ»

Σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι καταναλώνουν τις ειδήσεις περί 
εγκληματικών πράξεων, όπως καταναλώνουν τα χάμπουργκερς και 
το πετρέλαιο, ο Waters ασχολείται μανιωδώς με τις πιο ακραίες 
πράξεις της πλέον ξεφτιλισμένης κοινωνίας στην ιστορία: αυτής 
της σημερινής ακραίας μορφής του σύγχρονου καπιταλισμού. Και, 
μέσω του επιφανειακού γκροτέσκου και της άγριας πλάκας, πετυ-
χαίνει να δώσει μια εντυπωσιακά φιλοσοφημένη κριτική της, παρ’ 
όλο που η ίδια η Divine μάλλον δεν σκόπευε να κάνει «πολιτικές» 
ταινίες, όπως υποστηρίζει ο Waters.

Στις ταινίες του Waters, και κυρίως σε αυτές με την Divine – μ’ 
αυτήν την έσχατη έκφραση του κιτς και της αναρχίας, που μόνο το 
όνομα Divine (θεϊκιά) θα μπορούσε να αποδώσει την πληθωρικότη-
τά της – βλέπουμε μια συγκλονιστική εικόνα της πραγματικότητας. 
Μερικές φορές λέγεται ότι η απομίμηση είναι πιο πιστή από το 
γνήσιο. Ποιος θεατής της ταινίας Polyester, μπορεί να διαφωνήσει 
με αυτή την άποψη; Εδώ η Divine παριστάνει μια ταλαιπωρημένη 
νοικοκυρά, βασανισμένη από τον άντρα της, από τα δύο άκρως 
εγκληματικά παιδιά της, και από έναν εραστή ο οποίος την απατά 
για να πάρει την προίκα της και να παντρευτεί τη… μάνα της (η 
οποία είναι λάτρης της κοκαΐνης). Αντίθετα με τους παλιότερους 
ρόλους της στο Female Trouble και το Pink Flamingos, η Divine 
εδώ (και στο εξαιρετικό αντιρατσιστικό μιούζικαλ Hairspray) εκ-
προσωπεί την καταπιεσμένη γυναίκα ενός κόσμου, όπου τα ήθη 
αντιπροσωπεύουν είτε μεθόδους καταστολής είτε αντικείμενα πε-
ριφρόνησης μια εντελώς αλλοτριωμένης κοινωνίας. Όταν, προς 
το τέλος της ταινίας, αγκαλιάζει τα παιδιά της – ο ένας μόλις έχει 
βγει από τη φυλακή ενώ η άλλη έχει αλλάξει προς το «καλύτερο» 
μετά από μια αποβολή – η Divine τα βεβαιώνει: «It’s not hard to 
be normal» (Δεν είναι δύσκολο να είσαι φυσιολογικός). Ο θεατής, 
παλιός μαχητής ενάντια στο «νορμάλ», αναστενάζει βαθιά, και ση-
κώνει τη βότκα του λέγοντας: «Oh, but it is, oh, but it is!» (Μα 
είναι, είναι!)
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λών για το θέμα αυτό.
Το θέμα της αποκάλυψης είναι μέρος μιας μεγαλύτερης πολιτι-

κής αναστάτωσης που έχει προκληθεί στην gay πολιτική. Έπειτα 
από μια δεκαετία στιγματισμένη από την αγωνιώδη πάλη ενάντια 
στο Aids, μια νέα δυναμική ώθηση έχει αναπτυχθεί μεταξύ των με-
λών του ομοφυλόφιλου κινήματος. Οι νεότεροι ομοφυλόφιλοι πιέ-
ζουν για μια ανανεωμένη μορφή πάλης ενάντια στην αυξανόμενη 
αντιομοφυλόφιλη βία και εγκληματικότητα. Αναφέρονται επίσης 
σε μια νέα οπτική γωνία, στέλνοντας σκληρά μηνύματα προς τον 
ετεροσεξουαλικό κόσμο – και τους μεγαλύτερους σε ηλικία ομο-
φυλόφιλους – πως η γλώσσα της επικοινωνίας θα πρέπει να είναι 
σκληρότερη. Ένα παραδοσιακό επίθετο βρίσκεται τώρα μπροστά 
στο πρόσωπο όλων: «αδελφή». «Λέμε στον κόσμο πως εμείς είμα-
στε εδώ κι ότι το Aids δεν θα μας νικήσει», λέει ο David Fowler, 
ιδρυτής της τοπικής ομοφυλόφιλης ομάδας της πόλης Χιούστον 
της οργάνωσης Queer Nation. Κι άλλα πολιτικά κινήματα και ορ-
γανώσεις (για τα δικαιώματα του ανθρώπου και την προστασία του 
περιβάλλοντος) έχουν υιοθετήσει παρόμοιες ριζοσπαστικές πρα-
κτικές. Βέβαια οι τάσεις διαχωρισμού ανάμεσα στην ομοφυλόφιλη 
κοινότητα δεν είναι καινούργιες. Τέτοιες τάσεις μεταξύ των ομο-
φυλόφιλων ομάδων υπήρχαν πάντοτε.

Από τη «χρυσή εποχή» του Stonewall το 1969, οι ομοφυλόφιλοι 
έκαναν μεγάλη πρόοδο και σε θεσμικό επίπεδο. Υπάρχουν αυτή τη 
στιγμή 53 ανοιχτά ομοφυλόφιλοι εκλεγμένοι σε διάφορες κυβερνη-
τικές θέσεις. Ενώ το 1980 υπήρχαν μόνο 5. Τέσσερις Πολιτείες των 
ΗΠΑ έχουν θεσμοθετήσει νόμους που απαγορεύουν και τιμωρούν 
αυστηρά την εγκληματικότητα ενάντια στους ομοφυλόφιλους. 
Οργανισμοί, όπως η Εθνική Ανδρική και Γυναικεία Ομοφυλόφιλη 
Δύναμη (National Gay and Lesbian Task Force) έχουν βοηθήσει 
ομοφυλόφιλους να ασκήσουν πολιτικές πιέσεις με θετικό αποτέ-
λεσμα. Όμως οι νεότεροι αγωνιστές λένε πως οι ήδη υπάρχουσες 
οργανώσεις έχουν υπερβεί τα όρια και τους σκοπούς της ύπαρξης 
τους και μερικές φορές κινούνται πολύ υποτονικά σε περιόδους 
που χρειάζεται εγρήγορση. Ηγετικά μέλη λένε πως θέλουν ακρι-
βώς αυτά που ζητούν και τα ριζοσπαστικότερα μέλη. «Εκεί που 
διαφωνούμε είναι στο πώς θα τα καταφέρουμε καλύτερα», λέει ο 
Urrashi Vaid, διευθύνων σύμβουλος του NGLTF. «Πόσο θα πρέπει 
να προχωρήσουμε και πού θα πρέπει να σταματάμε;».

Η δυσαρέσκεια των ριζοσπαστών έχει προκαλέσει κλυδωνι-
σμούς στην ενότητα και έχει επιφέρει αλλαγές στην αμερικάνικη 
ομοφυλόφιλη κοινότητα. Η Act Up (Aids Coalition to Unleash 
Power), η θορυβώδης και δυναμική αυτή οργάνωση που πίεσε 
κυβερνητικά στελέχη να επισπεύσουν τη διαδικασία μελέτης των 
φαρμάκων ενάντια στο Aids, έχει δημιουργήσει νέες κατευθυντή-
ριες ομάδες όπως η οργάνωση «Queer Nation». Ένα νεοσύστατο 
λεσβιακό κίνημα έχει προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα, και κύριο 
χαρακτηριστικό του είναι η ατμόσφαιρα ερωτισμού από την οποία 
διακατέχονται τα μέλη και θυμίζει την περίοδο της αντρικής ομο-
φυλόφιλης σεξουαλικής απελευθέρωσης της δεκαετίας του ’70. Οι 
νεότερες γυναίκες-μέλη αποκηρύττουν τον άχρωμο και χωρίς πει-
θώ τρόπο που οι μεγαλύτεροι έχουν διαλέξει για να πείσουν την 
κοινωνία για τα πολιτικά προβλήματα. «Προτείνουν έναν δικό τους 
τρόπο για να αναδεικνύουν τη σεξουαλικότητα τους, με τρόπο που 
πάντοτε οι ομοφυλόφιλοι θα έπρεπε να κάνουν», λέει η λεσβία 
συγγραφέας Rachel Pepper.

Από την άλλη, η στροφή προς δυναμικούς έως βίαιους τρόπους 
δράσης χαρακτηρίζει πολλές νέες μικρές εναλλακτικές ομάδες, 

που μάλιστα υπεραμύνονται της σύνδεσης του ομοφυλόφιλου με 
τα υπόλοιπα κοινωνικά κινήματα, σε αντιδιαστολή με τον καθαρά 
συνδικαλιστικό χαρακτήρα των περισσότερων παλιών μεγάλων ορ-
γανώσεων. Ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και των πρακτικών 
του αμερικανικού, αλλά και του παγκόσμιου ομοφυλόφιλου κινή-
ματος, είναι πια επιτακτικός.

Outing: αναγκαίος πολιτικός εξτρεμισμός ή ανήθικη 
διαπόμπευση;

«Αυτό που πυροδότησε το outing ήταν ότι θέλαμε να πούμε στο 
ευρύ κοινό πως δεν υπάρχει τίποτε κακό στο να είναι κάποιος 
φανερά gay. Ομολογώ ότι αυτή η τακτική είναι σκανδαλοθηρική, 
αλλά τραβάει την προσοχή του κόσμου. Είναι μάλιστα αναγκαία 
σε μια εποχή που οι ομοφυλόφιλοι μεγαλώνουν σε ένα εχθρικό πε-
ριβάλλον, χωρίς μοντέλο κοινωνικής συμπεριφοράς. Πολλές προ-
σωπικότητες ζουν μέσα στην ψευτιά και την υποκρισία, λανσά-
ροντας ένα ψεύτικο image και μόνο για να πουλήσουν δίσκους, 
ταινίες ή ιδέες… Θα ’πρεπε να έχουν «βγει από το ντουλάπι» και 
νά βοηθήσουν την gay κοινότητα από την οποία προέρχονται και η 
οποία τους ανέδειξε», δηλώνει ο εκ των «φιλοσόφων» του outing 
Michelangelo Signorile, εκδότης σήμερα του περιοδικού NYQ. 
(New York Queer).

«Πρόκειται για κοινωνικό φασισμό», αντιτάσσουν οι πολέμιοι 
του outing. «Η προσωπική ζωή του καθενός είναι ιερή και απα-
ραβίαστη. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, ο φτηνός λαϊκισμός δεν 
είναι λύση», συμπληρώνουν.

Όταν όμως αυτοί οι διάσημοι gay και λεσβίες γίνονται συνυ-
πεύθυνοι, με τη σιωπή τους ακόμη, για μια κοινωνική κατάσταση 
που τελευταία γίνεται όλο και πιο άσχημη για τους ομοφυλόφιλους, 
τότε ποιος μπορεί να πει ότι αυτό δεν βλάπτει, έμμεσα και μακρο-
πρόθεσμα άμεσα και τους «πληβείους» ομοφυλόφιλους;

Τα συμπεράσματα και οι εκτιμήσεις, δικές σας.
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Του Θοδωρή Αντωνόπουλου

Oι αφίσες ξεπηδούν η μια μετά την άλλη στους τοίχους των δρόμων του 
Μανχάταν. Γρήγορα εξαφανίζονται από τους «περαστικούς» αλλά σε λίγο και-
νούργιες αφίσες βρίσκονται στην ίδια θέση. Απεικονίζουν συνήθως πρόσωπα 
ηθοποιών, συγγραφέων κ.ά. Οι φωτογραφίες είναι στημένες καλλιτεχνικά και 
η καταπληκτική χρησιμοποίηση του άσπρου και μαύρου προσθέτει έναν γοη-
τευτικό και συνάμα σοβαροφανή χαρακτήρα στους καλλιτέχνες. Μόνο που στη 
λεζάντα που συνοδεύει όλες αυτές τις αφίσες υπάρχει η φράση: «Absolutely 
Queer» (Απολύτως Αδελφή).

Στην αρχή, η τακτική της αποκάλυψης της ιδιωτικής σεξουαλικής συμπερι-
φοράς γνωστών προσωπικοτήτων στην κοινωνία ήταν δουλειά των δεξιών αντι-
ομοφυλόφιλων καθώς και άλλων κοινωνικο-πολιτικών ομάδων με παρεμφερή 
αισθήματα κόμπλεξ. Περισσότερο από ένα χρόνο τώρα, και μέσα στην ίδια την 
αμερικάνικη ομοφυλόφιλη κοινότητα, η πολυσυζητημένη αυτή τακτική έχει 
προκαλέσει παρόμοιες καταστάσεις. Για παράδειγμα, επιφανείς συνδικαλιστές 
με μεγάλη θητεία βρέθηκαν σε αφίσες με την ένδειξη «Απολύτως Αδελφή» σε 
χώρους εργασίας τους κ.λπ. Η πρακτική αυτή έχει τελικά διττή επίδραση στους 
Αμερικάνους ομοφυλόφιλους, που είναι αρκετά διχασμένοι για το ποιος είναι ο 
σωστός τρόπος προσέγγισης θεμάτων, όπως αυτό του σεβασμού της ιδιωτικής 
ζωής των ομοφυλόφιλων, του σύγχρονου πολιτικού λόγου και της καλύτερης 
αποδοχής της σεξουαλικής απελευθέρωσης από τον σκληροπυρηνικό ετεροσε-
ξουαλικό κόσμο.

Αρκετοί ομοφυλόφιλοι διαφωνούν στο ότι οποιοσδήποτε τρόπος αποκάλυψης 
της σεξουαλικής ζωής ενός προσώπου, είναι ασυνείδητη πράξη η οποία διαστρε-
βλώνει την πραγματική αξία της προσπάθειας της ομοφυλόφιλης κοινότητας 
για σεξουαλική απελευθέρωση. «Το ομοφυλόφιλο κίνημα είναι βασισμένο στην 
ιδέα ότι το να είσαι ομοφυλόφιλος είναι κάτι για το οποίο δεν υπάρχει λόγος να 
ντρέπεσαι», λέει ο ομοφυλόφιλος συγγραφέας Randy Shilts. «Η αποκάλυψη της 
σεξουαλικής ταυτότητας από τρίτους έχει πραγματικά περιπλέξει το αληθινό μή-
νυμα ύπαρξης του ομοφυλόφιλου κινήματος». Έχει επίσης σπρώξει αναγκαστικά 
τον Τύπο, για μια ακόμα φορά, στις κρεβατοκάμαρες διαφόρων, κάνοντας τους 
εκδότες να ξαναεκτιμήσουν με καινούργια μέτρα και σταθμά τις αξίες της ιδιω-
τικής ζωής και των ορίων του δημόσιου ενδιαφέροντος.

Το νέο ριζοσπαστικό ομοφυλόφιλο ρεύμα που διαγράφεται στις ΗΠΑ – με 
τάσεις εξαγωγής στην Ευρώπη και την Αυστραλία, ήδη το outing εφαρμόζεται 
στην Αγγλία – έχει προκαλέσει ολέθριες αλλαγές στις σταθερές αξίες που υπήρχαν 
έως σήμερα. Άλλοι ζητούν προστασία από τυχόν αποκάλυψη της σεξουαλικής 
τους ζωής και άλλοι απαιτούν πλήρη διαφάνεια. Σε κάποιο πρόσφατο συνέδριο 
της οργάνωσης Queer Nation στον Σαν Φραντσίσκο ζητήθηκε από δημοσιογρά-
φους να γίνει φανερό δημοψήφισμα για το ποιος υποστηρίζει την πρακτική της 
αποκάλυψης και ποιος όχι. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ των με-

Outing:  
Η δημοσιοποίηση της 

σεξουαλικής ζωής
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Συνέντευξη - αστραπή από την «Κόρη της Divine» στον Πασχάλη

Π: Στο φιλικό σου κύκλο σ’ ονομάζουν «Κόρη της Divine» (Daughter of 
Divine). Πώς συνέβη να ταυτιστείς με τη «Θεϊκιά»;
D.O.D.: Ζώντας πολλά χρόνια στο εξωτερικό, είχα την τιμή να γνωρίσω την ίδια 
σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Με έκανε να την εκτιμήσω σε τέτοιο 
επίπεδο ώστε να δω τις ομοιότητες και ν’ αρχίσω να την μιμούμαι σε διάφορα 
σόου και Aids Benefits (εκδηλώσεις για το Aids). Από τη πρώτη μας συνάντηση 
στο STUDIO1 του Los Angeles, το μεγαλύτερο Gay Club της πόλης το ’83, είδα 
μπροστά μου αυτό που λίγο καιρό πριν είχα μόνο ακουστά. Αν και η συνάντηση 
ήταν πολύ σύντομη, ήταν πολύ φιλική. Μετά απ’ αυτή τη συνάντηση, με έκανε 
να εξερευνήσω την καριέρα της αναλυτικά και να γίνω φανατικός οπαδός της. 
Αν και την πρωτογνώρισα 4 χρόνια μόλις πριν το θάνατο της, είχα τη χαρά να τη 
συναντήσω άλλες 3 φορές. Η τελευταία ήταν το Μάιο του ‘87, λίγους μήνες πριν 
από το θάνατο της. Σ’ αυτό το διάστημα μελέτησα την κάθε κίνηση, έκφραση 
και τον εκκεντρικό τρόπο ζωής της. Από την πρώτη μας συνάντηση άρχισα να 
την μιμούμαι και μετά από το θάνατο της συνεχίζω το θρύλο της.
Π: Πώς πήρες τον τίτλο σου;
D.O.D.: Τον τίτλο μου «Κόρη της Divine» μου τον έδωσε η ίδια, την τελευταία 
φορά που την είδα. Με σήκωσε επί σκηνής (ήμουν ντυμένος Divine) και με πα-
ρουσίασε στον κόσμο ως Κόρη της και τραγουδήσαμε μαζί το «You think you’re 
a man». Τα show της Μητέρας ήταν γεμάτα τραγούδι, ανέκδοτα και συμβουλές 
για safe sex. Πάντα έδινε πολύ κέφι στον κόσμο και χόρευαν όλοι. Πράγμα που 
κράτησα κι εγώ στα show τα δικά μου.
Π: Ένα τέτοιο φοβερό show έκανες το βράδυ της ημέρας που παρουσιάστη-
κες στο στρατό…
D.O.D.: Α ναι, εκείνη η αξέχαστη μέρα! Ηταν ένα show που άρχισε πρωί πρωί. 
Έξι η ώρα το πρωί μπροστά στον καθρέφτη για να πάρω τη μορφή του ειδώλου 
μου. Ξύρισμα, ολόσωμο και προσώπου, κόντρα.

Ξύρισμα μούσι, μουστάκι, φαβορίτες και αυτομάτως το δερμάτινο μπουφάν 
έδωσε τη θέση του σε φούστα και γούνα. Τρεις ώρες αργότερα, μετά από πολύ 
μακιγιάζ, μια κούκλα στεκόταν μπροστά στον καθρέφτη. Η Μαμά Divine θα 
ήταν περήφανη για μένα. Εννιά η ώρα έτοιμη, εννιάμισι έξω από τη Στρατολογία. 
Το λίγο τρακ που είχα μου ’φύγε, όταν μού ’φυγε το ψεύτικο νύχι και αμέσως 
έβγαλα το μανόν και έβαψα το δικό μου, για να μην υπάρχει καμιά ατέλεια στο 
«λουκ». Το λίγο τρακ το δικό μου δεν ήταν τίποτα μπροστά στο κόμπλεξ που εί-
χαν οι υπόλοιποι, από τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό μέχρι τον απλό φαντάρο 
που παρέλασαν από το γραφείο, όπου βρισκόμουν, για να απολαύσουν την ομορ-
φιά μου! Μια τέτοια μέρα δεν θα μπορούσε να μη γιορταστεί και έτσι το βράδυ 
εξελίχτηκε σ’ ένα show στην πίστα ενός αθηναϊκού μπαρ!
Π.: Έχεις να δώσεις καμιά άλλη συμβουλή προς τους ενδιαφερόμενους να 
ακολουθήσουν το παράδειγμα σου;
D.O.D.: Για όσους από σας το δοκιμάσετε, πάρτε για καλό και για κακό δυο-
τρεις φιλενάδες βοηθούς, έτσι για ηθική συμπαράσταση. Άντε και καλό βόλι!

Πώς να πάρετε 
απολυτήριο στρατού
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Τον θυμόσαστε, τον ναύτη; Αυτόν το μικροκαμωμένο ατίθασο 
ναύτη να ακολουθεί τον υποπλοίαρχο Σεμπλόν, ικανοποιημένο που 
ανήκει σε κάποιον, ανυπόμονο για την ηδονή που προκαλούσε, 
έτοιμο να γνωρίσει την ντροπή του έρωτα και την ειρήνη;

Στα τελευταία λεπτά της ταινίας όπου γίνεται το θηλυκό του 
κυρίου, αυτή την ευγενή εκμηδένιση του άντρα που ακολουθεί 
τη «λούγκρα» με το μουστάκι, ο θεατής την οφείλει στον τρόπο 
βαδίσματος του Μπραντ Ντέιβις· στη συγκρατημένη, λιτή, ήρε-
μη παρουσία του. Νεκρός από Aids στα σαρανταένα του χρόνια, 
ο Μπραντ Ντέιβις, δεν άφησε μακρόχρονη καριέρα. Μέσα όμως 
από τους τρεις μεγαλύτερους ρόλους του στον κινηματογράφο, τον 
«Καυγατζή» (Φασμπίντερ), το «Ένας στενός κύκλος φίλων» (Κοέν) 
και το «Εξπρές του Μεσονυκτίου» (Πάρκερ) φαίνεται να είναι αυτό 
που ονομάζουμε αντι-ήρωας.

Ο Φασμπίντερ, λοιπόν, λάτρης της αντι-εργασίας εύλογα τον 
επέλεξε. Όλοι του οι ρόλοι, σημαντικοί ή όχι, βασίζονται στο ίδιο 
μοντέλο: ένας τύπος επαναστατημένος που αγαπά το χρήμα, ένα 
μικρό καλό αγόρι που κρατά άξια το ρόλο του στη ζωή, που οδεύει 
προς την καταστροφή. Ήταν μικροκαμωμένος, είχε ένα υποχθό-
νιο χαμόγελο που υποσχόταν τον παράδεισο, κι ένα παρουσιαστικό 
ικανό ν’ απαλύνει τη σφοδρότητα του βλέμματος του.

Σκοτεινός και διαυγής.
Στη νεφελώδη και αινιγματική εποχή που διανύουμε αξίζει να 

θυμηθούμε μόνο μια φράση του:
«Τα ένστικτα του Καυγατζή δεν μου είναι εντελώς άγνωστα. 

Κατανοώ την ενέργεια ενσαρκωμένη στην ίδια της την καταστρο-
φή».

Στις 24 του περασμένου Νοέμβρη πληροφορηθήκαμε το θάνατο 
από Aids του γνωστού τραγουδιστή των Queen. Την είδηση του 
θανάτου του ακολούθησαν πάμπολλα αφιερώματα και αναφορές 
στην καλλιτεχνική του καριέρα και μια πρωτοφανής προβολή του 
συγκροτήματος.

Το γεγονός του θανάτου του από Aids δεν φαίνεται να επηρέασε 
αρνητικά τον κόσμο της show business που κατά καιρούς – είναι 
αλήθεια – έχει αποδειχτεί ευαισθητοποιημένος απέναντι στη μά-
στιγα του αιώνα. Πολλοί καλλιτέχνες έχουν βοηθήσει οικονομικά 
δίνοντας αφιλοκερδώς συναυλίες ή διαθέτοντας ορισμένα κέρδη 
από τους δίσκους τους στην καταπολέμηση της ασθένειας.

Ο χαμός του Φρέντι Μέρκιουρι απέδειξε ότι το Aids σήμερα 
μπορεί να αποβεί κερδοφόρα επιχείρηση. Ας θυμηθούμε ανάλογες 
περιπτώσεις τη δεκαετία του ’70, όταν οι δισκογραφικές εταιρίες 
ανακάλυπταν ανέκδοτες ηχογραφήσεις από συναυλίες της Janis 
Joplin και του Jimmy Hendrix.

Έτσι, η Parlophone έσπευσε να ενημερώσει μερικά καταστή-
ματα δίσκων στην Αγγλία για τον επικείμενο θάνατο του Freddie 
Mercury και την αναμενόμενη αυξημένη ζήτηση των δίσκων του, 
ενώ κυκλοφόρησε τα Χριστούγεννα δύο άλμπουμ που ανέβηκαν 
ανάμεσα στις 15 πρώτες θέσεις των αγγλικών charts: τα «Greatest 
Hits» και «Greatest Hits II».

Περίεργη εποχή. Ο ανθρώπινος πόνος μετατρέπεται σε ράβδους 
χρυσού!

Ο «καυγατζής» 
στην τελευταία του αναμέτρηση

Freddie Mercury
Ενας «αξιοποιήσιμος» θάνατος

Γράφει η Πάολα

Δεν μας φτάνουν όλα όσα μας έχουν φορτώσει στην πλάτη μας, 
ήρθε και το Aids – πανάθεμά το – να τρομοκρατήσει όλον τον κό-
σμο που κάνει ελεύθερα έρωτα! Ευτυχώς στην Ελλάδα είμαστε τυ-
χεροί γιατί και το Aids άργησε να εμφανιστεί, και τα κρούσματα 
μέχρι στιγμής είναι πολύ λίγα αλλά και η φασιστική ιδεολογική 
αντίληψη που υπάρχει σ’ όλο τον κόσμο για τα θύματα της αρρώ-
στιας εδώ δε φαίνεται να έχει πιάσει τόπο. Ίσως γιατί στην Ελλάδα 
η ομοφυλοφιλία είναι πιο έντονη σ’ όλον τον πληθυσμό απ’ ό,τι 
αλλού. Είμαστε και οι πρώτοι!

Το Υπουργείο Πρόνοιας αντιμετώπισε το «θέμα Aids» πολύ πιο 
σοβαρά απ’ ό,τι περιμέναμε. Από πλευράς τύπου, τα «Νέα» και η 
«Ελευθεροτυπία» παρουσίασαν με αρκετή αίσθηση ευθύνης την 
νέα ασθένεια και την ιδεολογία της επίσης· εξαίρεση αποτέλεσαν 
οι γνωστές εφημερίδες της Αυριανιστικής ιδεολογίας και μερικές 
της Δεξιάς. Η τηλεόραση, απ’ την άλλη παρουσίασε το Aids σαν 
μια αρρώστια που μπορεί να πλήξει όλον τον κόσμο και βέβαια δεν 

Ο έρωτας Aids δε φοβάται
είναι η… «νόσος των ομοφυλοφίλων»…

Ρατσισμός όμως υπάρχει και πρέπει ν’ αντισταθούμε απέναντι 
στην καινούργια μορφή του.

Άνθρωποι που κάνετε ελεύθερα έρωτα συνεχίστε με τον ίδιο 
ρυθμό – αλλά με την ανάλογη προσοχή. Ο έρωτας μας έμεινε σ’ 
αυτόν τον άθλιο κόσμο που ζούμε και είναι αυτός που μας κάνει 
να υπάρχουμε, να αισθανόμαστε άνθρωποι.

Το Aids δεν πρέπει να γίνει νέα αφορμή για να κατασταλεί πε-
ρισσότερο η σεξουαλικότητα όλου του κόσμου.

Επιτέλους μέσα στη γενική αθλιότητα και παρακμή, ξεπεράστε 
τις δειλίες σας, «ΓΑΜΑΤΕ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΜΑΣΤΕ», που λέει και το 
τραγούδι, και που μπροστά στη νέα ιδεολογική απειλή, αποδει-
κνύεται περισσότερο επίκαιρο από ποτέ!

82  |  Δ Ε Ν  Ε Ι Ν Α Ι  Δ Υ Σ Κ Ο Λ Ο  Ν Α  Ε Ι Σ Α Ι  Φ Υ Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Σ

ΦΩΤΟ: Πάολα



II 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ



Του Θοδωρή Αντωνόπουλου

Οι στολές αλλάξανε, η «νοοτροπία του αστυνομικού» δια στομάτων επισήμων 
άλλαξε κι αυτή προς το… δημοκρατικότερο, όμως, όπως και σε πολλά άλλα θέ-
ματα, η κυβέρνηση των σοσιαλιστών ακολουθεί την προσφιλή της τακτική της 
«επαναστατικής» φρασεολογίας σε συνδυασμό με τη «συντηρητική» και αυταρ-
χική πρακτική, και στον τομέα της αστυνόμευσης…

Το ΠΑΣΟΚ δε σταματάει στον έλεγχο της κοινωνικής ζωής του ατόμου, αλλά 
έχει δείξει καθαρά πως σκοπεύει να προχωρήσει και στον «διακριτικό» έλεγχο και 
της ιδιωτικής ζωής του καθενός μας. Αποδείξεις ο διπλασιασμός, σχεδόν, των 
δυνάμεων καταστολής, η ίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας και ο εκσυγχρονι-
σμός του όλου συστήματος αστυνόμευσης. Περ’ απ’ αυτά, σε λίγο περιμένουμε 
και την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων…

Οι κυβερνώντες θέλουν μια κοινωνία σε τάξη, εργατική, ήσυχη και, ακόμη 
και σε θέματα διασκέδασης, μέσα στα όρια που η αριστερή παλιομοδίτικη ηθική 
τους ανέχεται. Αυτό γίνεται φανερό από την πολιτική που ακολουθούν εδώ και 
χρόνια ενάντια σ’ όσα άτομα ζουν ή κυκλοφορούν νύχτα· είχαμε τον περιορισμό 
του νυχτερινού ωραρίου των καταστημάτων, το «κλείσιμο» της Πλάκας, την 
άγρια αστυνόμευση των περιοχών που γίνεται πορνεία είτε από πουτάνες είτε 
από τραβεστί, καθώς και των στεκιών όπου ψωνίζονται ομοφυλόφιλοι· αλλά και 
κάθε βράδυ, μαζί με όλους τους προηγούμενους οδηγούνται με το γνωστό πρό-
σχημα της «εξακρίβωσης στοιχείων» δεκάδες νέα παιδιά που η εμφάνιση τους 
δε «γεμίζει» το μάτι των εκάστοτε μπάτσων…

Κάθε βράδυ, ακόμη και τις «ήρεμες» μέρες (που δεν έχει διαταχθεί «επιχείρηση 
αρετής»), θα βρει κανείς τα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας, ιδίως τα 4ο και 6ο 
γεμάτα από ομοφιλόφιλους που τους βρήκαν να ψωνίζονται, άφραγκα επαρχιω-
τάκια που γυρίζουν γιατί δεν έχουν που να μείνουν, λαϊκούς που ξενυχτάνε αλλά 
και φρικιά, πάνκηδες, παιδιά από γειτονιές που βγήκαν για τη βόλτα τους, αλλά 
και άλλον κόσμο· κινδυνεύει οποιοσδήποτε.

Η μεταχείρηοη όλων αυτών μέσα στα τμήματα ποικίλει· από «ευγενική»  – 
όταν δε διαμαρτυρηθούν, φυσικά – μέχρι βρίσιμο ή και ξύλο πολλές φορές, όταν 
επιχειρήσουν να ζητήσουν το λόγο! Εκτός αυτών, το παλιό «δίωρο αναμονής», 
έχει γίνει τρίωρο, τετράωρο ή και παραπάνω! Στόχος, η τρομοκράτηση του κό-
σμου και το κλείσιμο στο σπίτι του. Το ΠΑΣΟΚ, όπως έχουμε ξαναγράψει, δε 
θέλει να κυκλοφορεί και να κάνει τη ζωή του ο κόσμος τη νύχτα. Και δεν είναι 

το φταίξιμο, μερικών «κακών» αστυνομικών είναι η 
πολιτική και ηθική αντίληψη αυτών των σοσιαλιστών. 
Αυτό έχουν αποδείξει μέχρι τώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι η σύλληψη για εξακρίβωση 
στοιχείων όταν έχει κάποιος-α μαζί του-της ταυτό-
τητα, είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ σύμφωνα με το Σύνταγμα 
(άρθρα 5 παρ. 3 και 6 περί προσωποκράτησης) και γί-
νεται ακόμη περισσότερο παράνομη, όταν μέσα στο 
τμήμα σου ασκούν ψυχολογική ή και σωματική βία, 
σε βρίζουν και δε σ’ αφήνουν ν’ ασκήσεις κανένα 
νόμιμο δικαίωμα σου (π.χ. να πάρεις τα στοιχεία του 
οργάνου που σε συνέλαβε ή να επικοινωνήσεις τηλε-
φωνικά με γνωστό σου ή το δικηγόρο σου). Σχετικό 
άρθρο έχει γραφτεί άλλωστε από δικηγόρο στο προ-
ηγούμενο τεύχος του περιοδικού.

Τώρα, το μόνο – νομικά – επιτρεπτό μέσο για ν’ 
αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, είναι οι συνεχείς 
ΜΗΝΥΣΕΙΣ ενάντια στους αστυνομικούς που κά-
νουν αυτές τις συλλήψεις, οι έντονες διαμαρτυρίες 
στους ίδιους και στους εκάστοτε αξιωματικούς υπη-
ρεσίας, επιστολές-καταγγελίες στις εφημερίδες και 
οι σχετικές αναφορές στην Αστυνομική Διεύθυνση. 
Τι θα κερδηθεί; Στη χειρότερη περίπτωση, την επό-
μενη φορά θα το σκεφτούν καλά πριν συλλάβουν 
κάποιον-α για εξακρίβωση και το πώς θα του-της 
φερθούν και, αν το πράγμα πάρει διαστάσεις, ανα-
στάτωση των αστυνομικών διευθύνσεων και των ορ-
γάνων τους, νομικό-συνταγματικό θέμα και φρένο 
στην ασύδοτη δράση των μπάτσων και της σχετικής 
αυταρχικής-περιοριστικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ…

Τα τσεκλενάκια
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Πολλοί δικαστές και εισαγγελείς αντί ν’ αφήνουν στο 
σπίτι τους τις όποιες αντιλήψεις έχουν για την ομο-
φυλοφιλία, τις μεταφέρουν και στο δικαστήριο. Και 
δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν βγάλει αυτή τους 
την αντίληψη σε δίκες με μάρτυρες ή κατηγορούμε-
νους ομοφυλόφιλους ή τραβεστί. Ειρωνεία, βλέμμα 
γεμάτο απέχθεια, επίθεση και διακωμώδηση είναι 
μερικά από τα πιο ανώδυνα στοιχεία, γιατί υπάρ-
χουν πολλά σοβαρά στη συμπεριφορά τους απέναντι 
στους ομοφυλόφιλους. Οι τραβεστί έχουν καταφύ-
γει στο παρελθόν στον κ. Μαγκάκη για την παρα-
πάνω μεταχείριση. Δυστυχώς, δεν μπορώ να μπω σε 
λεπτομέρειες γιατί υπάρχουν και οι σχετικοί νόμοι. 
Αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία στη 
διάθεση μας και πολλές μαρτυρίες παθόντων, μεταξύ 
αυτών και η δική μου, που θα τα χρησιμοποιήσουμε 
(έπρεπε να γίνει από καιρό) για να καταφύγουμε σε 
διεθνείς Οργανισμούς. Ο κ. Μαγκάκης τα γνωρίζει 
όλα αυτά και δεν κάνει απολύτως τίποτα. Και κρίμα 
γιατί έχει ταλαιπωρηθεί κι αυτός στο παρελθόν. Αλλά 
όταν έρθεις στην εξουσία τα ξεχνάς…

Διαμαρτυρήθηκα στο υπουργείο Δικαιοσύνης και 
συγκεκριμένα στον κ. Ασημακόπουλο – γενικό γραμ-
ματέα του υπουργείου – ότι με κλείνουν φυλακή για 
τις ιδέες που εκφράζω μέσα από το περιοδικό. Και 
ότι φυσικά δεν έχω χρήματα να εξαγοράσω την ποι-
νή. Και έλαβα ως απάντηση κάτι που δεν το είχα φα-
νταστεί:«Θα σε στείλουμε στις αγροτικές φυλακές 
για να μετριαστεί η ποινή σου και όπου δεν θα αι-
σθάνεσαι καθόλου ότι είσαι σε φυλακή».

Καραφλιάσατε ε! Αμε εγώ να δείτε! Σοσιαλιστικός 
υπερρεαλισμός.

Μας κλείνουν 
φυλακή για το 
«Κράξιμο»

Γράφει η Πάολα

Δεν εχω δυστυχώς το δικαίωμα να κάνω οποιαδήποτε κριτική στην ελληνική δι-
καιοσύνη χωρίς νομικές συνέπειες…

Στις 26-3-86 στο Α’ Τριμελές Εφετείο Αθήνας εκδικάστηκε έφεση μου κατά 
απόφασης που με είχε καταδικάσει το 1983 σε 4 μήνες φυλάκιση και 30.000 δρχ. 
πρόστιμο, μετά από μήνυση που μου είχε κάνει για «άσεμνα» ο πρώην διοικη-
τής του ΣΤ’ αστ. τμήματος και μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη Καρράς Κομνηνός. 
Παρά τις διεθνείς κινητοποιήσεις 2 χρόνων για τις δίκες του περιοδικού, που εί-
χαμε αναφέρει στο προηγούμενο τεύχος, και για τις οποίες μέχρι και η Διεθνής 
Αμνηστία ενδιαφέρθηκε, το Εφετείο επεκύρωσε την ποινή μετατρέποντας την 
απλά σε 3 μήνες φυλάκιση και 30.000 δρχ. πρόστιμο!…

Έπρεπε να είστε παρόντες στην αγόρευση του εισαγγελέα Λαμπίρη, ο οποί-
ος με αντιμετώπισε εντελώς ρατσιστικά, κάτι σαν κοινωνικό απόβρασμα… Στην 
αγόρευση του λοιπόν, ο κύριος εισαγγελέας μίλησε φριχτά για την ομοφυλοφι-
λία, οικτίροντας το «Κράξιμο» που τολμά και λέει «τέτοια πράγματα με τόσο 
θράσος» – δεν ήξερε ότι η εποχή που... κρυβόμασταν πέρασε – και αποκάλεσε 
το σκίτσο της πρώτης σελίδας του Νο 4 «Κράξιμου» (Ιούλιος ‘83)… πορνογρά-
φημα, που διαφθείρει τα ήθη και τη νεολαία και… «δεν προωθεί την τέχνη και 
τον πολιτισμό»…

Να κατασχεθεί λοιπόν το «Κράξιμο» Νο 4 και να φυλακιστεί η Πάολα, είναι η 
απόφαση της ελληνικής αστυνομίας και δικαιοσύνης.

Αναγνώστες και φίλοι του περιοδικού, πριν βγει η απόφαση έφυγα απ’ το δι-
καστήριο, γιατί θα με οδηγούσαν στη φυλακή εκείνη τη στιγμή. Δεν ξέρω αν, 
τις ώρες που θα διαβάζετε αυτές τις γραμμές, θα βρίσκομαι έξω. Για να μην πάω 
φυλακή όταν βγει το ένταλμα συλλήψεως μου – που βγαίνει από ώρα σε ώρα 
– πρέπει να εξαγοράσω την ποινή μου μ’ ένα ποσό που συνολικά ανέρχεται στις 
120.000 δρχ. (το τρίμηνο της καταδίκης συν το πρόστιμο των 30.000 δρχ. συν 
το 5μηνο της αναστολής που έχω). Και σας πληροφορώ ότι δεν έχω ούτε το 1 /4 
από τα παραπάνω χρήματα.

ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΣΤΟ ελ-
ληνικό κράτος το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ. Γι’ αυτό στείλτε όσο μπορείτε γρηγορότερα χρήματα στο όνο-
μα Παύλος Ρεβενιώτης, διεύθυνση Νοταρά 10, 10683 Εξάρχεια, Αθήνα, ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΑΓΚΗ. Γιατί, περ’ απ’ όλα τ’ άλλα, καταλαβαίνετε φυσικά τι συνθήκες φυλά-
κισης θ’ αντιμετωπίσω, αν πάω μέσα, σαν ομοφυλόφυλος και τραβεστί…

86  |  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ



Γράφει η Πάολα

Επί πέντε χρόνια εκδίδομαι κάθε βράδυ στη λεωφόρο Συγγρού, στη 
λεωφόρο όπου αισθάνομαι τόσο έντονα την αγριότητα, τη μοναξιά 
και τη φρίκη αυτής της κοινωνίας. Μιας κοινωνίας πού βρωμάει 
σκατά από το καθημερινό χέσιμο των ανθρώπων πού κατευθύνουν 
τη ζωή μας. Εκείνων πού μας στερούν το δικαίωμα ν’ απολαμβά-
νουμε τη ζωή μας σαν άνθρωποι και μάς αφήνουν μόνο μια μίζερη 
επιβίωση πού τη περιβάλλουν με τον πέπλο της εντιμότητας και 
της αξιοπρέπειας.

Εμείς οι τραβεστί δεν διαφέρουμε σε τίποτα απ’ όλους εσάς 
αφού όλοι σ’ αυτό το θέατρο-μπουρδέλο που λέγεται κοινωνία, 
παίζουμε καθημερινά κάποιο ρόλο για να μπορέσουμε να επιζή-
σουμε με μοναδικούς θεατές τα καπιταλιστικά γουρούνια πού μου-
γκρίζουν με λύσσα, έτοιμα να μάς κατασπαράξουν όταν αρνηθού-
με το ρόλο πού προσπαθούν να μάς επιβάλλουν..

Εμείς οι πόρνες-τραβεστί διατηρούμε το «καλό σας όνομα». 
Χωρίς εμάς πώς θα διατηρούσατε την εικόνα του έντιμου πολίτη 
ικανοποιώντας συγχρόνως τα σεξουαλικά σας ένστικτα; Μας χρη-
σιμοποιείτε σαν αντικείμενα και κατόπιν επιστρέφετε στην οικο-
γενειακή σας γαλήνη ήσυχοι ότι εσείς ανήκετε σε κάποια, ας πού-
με, ανώτερη κατηγορία ανθρώπων. Κι όμως εδώ είναι πού κάνετε 
το λάθος. Κι εσάς η ζωή σας είναι μια λεωφόρος Συγγρού, με το 
να γινόσαστε αντικείμενο σε οποιαδήποτε δουλειά πού μοναδικό 
σκοπό έχει το κέρδος και με το να προσφέρετε το σώμα σας στην 
υπηρεσία του κάθε νταβατζή - εργοδότη.

Εγώ η πόρνη δεν διαφέρω σε τίποτα από τον εργαζόμενο που 
γλύφει τον προϊστάμενο του, πού τον μισεί μεν αλλά δεν μπορεί 
νά αντιδράσει και κατεβάζει τό κεφάλι υποταχτικά.

Εγώ ή πόρνη δεν διαφέρω σε τίποτα από το γιατρό πού στο ια-
τρείο του βλέπει τον άρρωστο σαν εκείνο το πράγμα πού θα του 
αποφέρει χρήματα γι’ αυτό και του πουλάει γνώση.

Βέβαια η κοινωνία απορρίπτει τη δική μου πορνεία άλλα χειρο-
κροτεί τη δική σας. Τελικά όμως κι εμείς οι πόρνες άλλα κι εσείς 
παίζουμε το παιχνίδι της εξουσίας που πατά γερά πάνω στα σώμα-
τα μας και τα κατευθύνει όπως θέλει.

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν όλοι μαζί, να φτιάξουμε μια κοι-
νωνία πού δεν θα γεννά από μόνη της καμία πορνεία, πού δεν θα 
καταπιέζει και δεν θα τρομοκρατεί τούς ανθρώπους για να εξυπη-
ρετεί τελικά τα συμφέροντα ολίγων. Μιας κοινωνίας όπου το αρσε-
νικό δεν θα φτιάχνει τις γυναίκες σε νοικοκυρές, μαγείρισσες, μη-
τέρες και πόρνες για να σωθεί μια ψεύτικη κατάσταση πού λέγεται 
οικογένεια και που στηρίζει το σύστημα της καταπίεσης.

Ζητούμε μια κοινωνία όπου θα απολαμβάνουν το σεξ όλα τά 
μέλη της, άσχετα από ρόλους, ηλικίες και φύλα. Πάντα ή εξου-
σία χρησιμοποιεί τη σεξουαλική καταπίεση για να συντηρηθεί 
και να απομακρύνει την αλλαγή. Κοιτάξτε τι γίνεται σήμερα στην 
Αμερική του Ρήγκαν όπου οι συντηρητικοί μαζί με την πολιτική 
και την οικονομική καταπίεση χρησιμοποιούν δίπλα-δίπλα και τη 
σεξουαλική καταπίεση.

Εμείς οι ομοφυλόφιλοι πηγαίνουμε κόντρα στις δομές της κοι-
νωνίας, δηλαδή στην φαλλοκρατία επειδή αρνιόμαστε νά ακολου-
θήσουμε τους ρόλους του σεξ πού επιβάλλονται.

Θα μου πείτε βέβαια πώς εγώ σαν τραβεστί έπεσα την παγίδα 
με το να παίζω τό ρόλο της γυναίκας. Όμως σε μια άλλη κοινωνία 
πού δεν θα ποινικοποιούσε την σεξουαλική μου κατεύθυνση θα 
μπορούσα όχι μόνο να μην ήμουν πόρνη άλλα κι εγώ σαν ένα αρ-
σενικό άνετα να αγαπώ ένα άλλο αρσενικό.

Μέχρι τότε θα είμαι τραβεστί, δηλαδή ένα αρσενικό πού ντύνε-
ται σαν γυναίκα και πού είναι και τά δυο συγχρόνως. Θα με ποθεί-
τε, θα αηδιάζετε και θα με φοβόσαστε συγχρόνως γιατί θα δείχνω 
στο αρσενικό πόση θηλυκότητα κρύβει μέσα του και στις γυναί-
κες τι ψευτιά κρύβεται στον λεγόμενο «ανδρισμό». Θα με χτυπάτε 
στην πιάτσα, θα με κλέβετε, αλλά όμως θα έρχεσθε το βράδυ να 
χαϊδέψετε τα γυναικεία μου στήθη και τα αρσενικά γεννητικά μου 
όργανα και θα γινόσαστε κι εσείς μαζί μου άντρας και γυναίκα συγ-
χρόνως. Δεν θα τολμάτε όμως να το ομολογήσετε, γι’ αυτό κι εγώ 
μέχρι τότε θα είμαι τραβεστί.

Αποφάσισα λοιπόν τώρα να εκδοθώ και σε εφημερίδα. Σαν άτο-
μο έχω γνωρίσει τη φρίκη, τη μοναξιά και τη βία πιο έντονα απ’ 
τον άλλο κόσμο γι’ αυτό παίρνω το δικαίωμα να μιλήσω.

Την εφημερίδα μου την ονόμασα Κράξιμο, επειδή το κράξιμο 
μάς ακολουθεί από την ηλικία πού θυμόμαστε τον εαυτό μας. Αν 
μιλήσουμε ανοιχτά ή αν δείξουμε την ομοφυλοφιλία μας θα υπάρ-
χει το κράξιμο. Από την οικογένεια, από το σχολείο, από το στρατό 
από την εκκλησία, από την αστυνομία, από παντού.

Ο τίτλος της εφημερίδας είναι η καταπίεση μας. Τέλος θα ήθε-
λα να προσθέσω ότι το Κράξιμο δεν έχει σχέση με κανένα από 
τα γνωστά μέχρι τώρα κινήματα απελευθέρωσης ομοφυλόφιλων 
ή τραβεστί. Ξεκινά από έμενα βασικά και μια μικρή φιλική παρέα 
ομοφυλόφιλων.

Εγώ η πόρνη
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Καταγγελία
Κύριε υπουργέ της Δημόσιας Τάξης
Καταγγέλλω τα Αστυνομικά Τμήματα 1) της Ομόνοιας, 
2) το Στ΄ Αστυν. Τμήμα Αθηνών, 3) Και το τμήμα του 
Καλαμακίου.

Γιατί: συλλαμβάνουν μεμονωμένα ομοφυλόφιλους και 
με πρόσχημα την εξακρίβωση στοιχείων τους πηγαίνουν 
ατό Τμήμα όπου τους ξυλοδέρνουν άγρια. Γίνεται ένας φο-
βερός ψυχολογικός πόλεμος χωρίς οι ομοφυλόφιλοι να ξέ-
ρουν πώς να αντισταθούν. Ήδη έχουν δημοσιευθεί δύο κα-
ταγγελίες σε εφημερίδες για τα τμήματα αυτά από μένα 
και έναν άλλο ομοφυλόφιλο για ξυλοδαρμό. Εγώ προσω-
πικά έχω υποβάλλει μήνυση για το Δ΄ Αστυνομικό Τμήμα. 
Παρόλο που τους έκανα μήνυση και ενώ με ξέρουν οι αστυ-
νομικοί του Δ΄ αστυνομ. τμήματος, με πηγαίνουν στο τμή-
μα μέ πρόσχημα την εξακρίβωση στοιχείων και αφού μέ ξυ-
λοφορτώνουν με αφήνουν μετά από πέντε έξι ώρες.

Μετά από διαμαρτυρία μου την άλλη μέρα στον Διοικητή 
του τμήματος, μπροστά του ο υποδιοικητής μου απήντησε: 
«Δεν σε χτυπάνε αλλά μόνη σου χτυπιέσαι και όσο περνάς 
από την Ομόνοια θα σε μαζεύουμε και θα σε πηγαίνουμε 
στον Εισαγγελέα με τον καινούργιο νόμο».

Κύριε υπουργέ πες μου τι να κάνω; Να μένω στο σπίτι 
μου και να μην μπορώ να κυκλοφορώ ούτε στην Ομόνοια, 
ή να κάνω συνεχώς μηνύσεις στην αστυνομία; Τη στιγμή 
πού με απειλεί το αστυνομικό τμήμα με το νόμο πού ψήφι-
σε ή Δεξιά «περί αφροδισίων νοσημάτων», τη στιγμή πού 
μου είπε ο Υποδιοικητής ότι «δεν θα μπορέσεις να αποδεί-
ξεις ότι δεν προκαλείς το κοινό αίσθημα την ώρα πού συλ-
λαμβάνεσαι». Σας πληροφορώ ότι δεν προκαλώ το κοινό 
με «άσεμνες στάσεις και κινήσεις» όπως λέει ο νόμος τής 
Δεξιάς και πού σκοπό δεν έχει παρά να ποινικοποιήσει την 
σεξουαλικότητα μας αφού οι αστυνομικοί του Δ΄ τμήμα-
τος είναι προκατειλημμένοι εναντίον των ομοφυλόφιλων. 
Να μια φράση πού μου είπε ο αξιωματικός υπηρεσίας ένα 
βράδυ πού με συνέλαβαν και με ξυλοκόπησαν: «Καλά σάς 
έκανε ο Χίτλερ και σάς έκανε σαπούνια. Σκότωμα θέλετε οι 
πούστηδες». Και μετά αφού μου έδωσε αυτός μερικές σφα-
λιάρες ενώ ένας άλλος με πάταγε στο πάτωμα πήγε επιδει-
κτικά και έπλυνε τα χέρια του μέ οινόπνευμα και είπε «μην 
με κολλήσεις και καμιά σύφιλη τώρα».

Καταγγέλλω αυτά τα αστυνομικά τμήματα και ειδικά το 
Δ΄ και ζητώ από σάς σαν υπουργός Δημοσίας Τάξης να προ-
ασπίσετε τα Συνταγματικά και ανθρώπινα δικαιώματα έμε-
να και όλων των ομοφυλόφιλων.

Πάολα
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θα ’ναι ανόητο κι αναποτελεσματικό. Παραδοθείτε, χρυσά μου.
Προτού τα αυτοκινητάκια που οδηγείτε παιχνιδιάρικα, σμπα-

ραλιαστούν σε κολώνες και φράχτες. Προτού ματώσουν τα γλυκά 
μουτράκια σας κι αποκλειστείτε άπαξ δια παντός από τον προσφι-
λή σας ρόλο των προστατών. Προτού σας απαρνηθούν ακόμα κι 
αυτοί που με φανατισμό σας επικαλούνται.

Παραταχθείτε και κολλήστε όσα περίστροφα διασώσατε από 
κλοπές και προσωπικές σας χρήσεις στους σκληράγωγημένους 
κροτάφους σας και πατήστε άφοβα τη σκανδάλη. Όλοι μαζί, ομο-
βροντία. Μια πράξη απαλλαγής – η καλύτερη υπηρεσία που θα 
’χετε  προσφέρει στη χώρα. Η μοναδική συνέπεια στο Σώμα, ο πιο 
πετυχημένος μέχρι τώρα συγχρονισμός σας. Αφήστε τα υπόλοιπά 
σε μένα. Αναπληρώνω με επιτυχία εξασφαλισμένη τα κατακάθια. 
Φέρνω μέσα μου πολύ μαυρίλα – δικό σας κατόρθωμα. Θα σας ανα-
πληρώσω επαξίως, τ’ ορκίζομαι. Και τότε…

Αλλά πρώτα, ας είν’ ελαφρύ το χώμα που πρόκειται να σας σκε-
πάσει. Μπασκίνες, μπάτσοι, ρούνες, αιμορραγούσες πληγές της 
κολασμένης ζωής μου!…
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Του Γιάννη Παλαμιώτη

Όποτε έρχομαι αντιμέτωπος με αστυνομικό, διακρίνω καθαρά στα 
μάτια του τη λάμψη του αποτροπιασμού, το βαθύ χρώμα της βδε-
λυγμίας, την ανακούφιση της εύκολης κυριαρχίας πάνω μου. Το 
δικό μου βλέμμα, έχει μονάχα τη σκληράδα της επιφυλακής.

Αποσιωπώ την ταραχή που με καταλαμβάνει, αν και σίγουρα 
την υποψιάζεται. (Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τώρα και μόνο εδώ 
την αταίριαστη για την περίσταση γλώσσα του λυρισμού και των 
κοσμητικών που στερήθηκαν τ’ αυτιά σας και μένα το στόμα μου 
όταν σας κοιτώ βουβός και πανικοβλημένος. Δεν επιθυμώ, βέβαια, 
να σας χαϊδέψω. Λάκο ανοίγω κάτω απ’ τα πόδια σας).

Πριν από μένα, στον κατάλογο των θηραμάτων βρίσκονται πια 
ελάχιστοι. Άλλοι διαγράφηκαν, άλλοι αποχαρακτηρίστηκαν, άλλοι 
ενέδωσαν και καρφώνουν. Απόμειναν μονάχα οι ονοματολογίες με 
τις οποίες τους προίκισαν, και κάποιες απ’ αυτές χρησιμοποιώ σή-
μερα στον τίτλο. Υπομένω πλέον μόνος μου το λυτρωτικό μαρτύ-
ριο του έξαλλου κυνηγητού. Ισοδυναμώ με τρομοκράτη κι αυτό με 
κολακεύει. Ενισχύεται ο επαναστατικός χαρακτήρας μου σε μια 
εποχή που κινδύνευε ν’ ακυρωθεί. Με σώζουν απ’ την αφάνεια. 
«Είμαι κατώτερος κι από τον τελευταίο μπάτσο!», μονολογώ κι εκ-
σφενδονίζομαι στους γαλαξίες του άφατου ναρκισσισμού. Δίνω 
λαβή προς εκτόνωση των κάθε λογής ενστίκτων, μιας απέραντης 
γκάμας καταπιεσμένων, ανομολόγητων, βρωμερών, σκουληκια-
σμένων ενστίκτων. (Περνάει σαν αστραπή από τη μνήμη ο Στάθης, 
που υπήρξε συμμαθητής και ομοκρέβατός μου, όταν μου ομολο-
γούσε τους πόθους του «Μπάτσος πρέπει να γίνω, φίλε. Να πάρω 
εκδίκηση απ’ όλους αυτούς που με τσαλαπατήσανε. Γαμάω-και-
δέρνω το σύνθημα μου! Ανοίγω κεφάλια! Οι φτερούγες των ΜΑΤ, 
λίγα χρόνια μετά, άνοιξαν και τον αγκάλιασαν στοργικά…).

Τα μάγουλα μου σαν αγία σινδόνη κρατούν το αποτύπωμα των 
δαχτύλων σας απ’ τα χαστούκια. Σκληρούς εραστές, νταβάδες που 
σακατεύουν στο ξύλο την πουτάνα για να της αποδείξουν τη λα-
τρεία τους, έτσι σας νιώθω πάνω μου. Αδιάψευστη απόδειξη της 
παράφορης αγάπης σας είναι το ότι με σαπίσατε, με κουρελιάσατε 
και μένα – μες στα τμήματα, πάνω στα περιπολικά μ’ ανοιχτά τα 
πόδια κι απλωμένες τις παλάμες ως άλλος εσταυρωμένος, στα πάρ-
κα ξαφνικά, στα πεζούλια δημόσιων χώρων, παντού! Αστράφτω 
επί ώρες μετά τους ξέφρενους μπάτσους σας. Κορώνω κι αναλώ-
νομαι στην πυρά του άγριου πάθους να με κατακτήσετε μέσω χει-
ροδικιών. Προκαλώ επίτηδες, συνεπώς. Βρίζω ασταμάτητα, τρέχω 
να κρυφτώ προσποιούμενος το μέγα δολοφόνο, κάνω τσιμπούκια 
επιδεικτικά μπροστά στους προβολείς σας, χαϊδεύω φευγαλέα 
τους πούτσους σας πάνω απ’ την κασμιρένια στολή, αρνούμαι να 
φύγω ή ν’ ακολουθήσω, σας φτύνω κατάμουτρα καμιά φορά, σας 
ραντίζω με σπέρμα κρυμμένος κάπου εκεί κοντά σας, κρατάω μι-

κρά στιλέτα έτσι που να γυαλίζουν στα φώτα επικίνδυνα γυρνάτε 
και ξαναγυρνάτε και με βρίσκετε πάλι στο σημείο όπου μ’ αφή-
σατε, πιο εξαγριωμένο, πιο ανυπάκουο, πιο πούστη. Με σέρνετε 
εντέλει και μ’ εγκαταλείπετε ημιαναίσθητο στις σκάλες του σπι-
τιού μου ή στην κοντινότερη στάση.

Η ευοσμότερη αστυνομία του κόσμου με τους πλέον ανισχύ-
οντες νόμους με τραγανίζει ξύπνιο και κοιμισμένο. Εξαιτίας μου 
εξαπολύονται οι Επιχειρήσεις Αρετής, για μένα ψάχνουν παρά το 
δύστροπο χαρακτήρα μου, αποζητούν την άρνηση μου, προκαλούν 
τις Καταγγελίες και τις Μηνύσεις μου. Πανηγυρίζουν την παρου-
σία μου. Χωρίς εμένα στέκονται άνευροι, ανούσιοι, ξύλα απελέ-
κητα, ζεματισμένοι, επιδρομείς χωρίς στόχο. Τους επιβεβαιώνω. 
Όσα υφίστανται στις Σχολές και στο Σώμα διοχετεύονται κι εφαρ-
μόζονται στο πετσί μου. Αποθεώνονται.

Ρίχνω διαρκώς λάδι στη φωτιά: «Πώς είστε έτσι, κακομοίρηδες 
κι αγράμματοι; Μάθετε πρώτα να διαβάζετε τα βλέμματα των αυ-
θεντικά υπόπτων». Γιατί σπαταλάτε το χρόνο και το δυναμισμό σας 
σε εκ των προτέρων ανάξιες λόγου περιπέτειες; Οι κακοποιοί δε 
συχνάζουν εκεί που νομίζετε. Κι εξάλλου, εσείς περιφέρεστε συ-
χνότερα απ’ αυτούς στις επικίνδυνες περιοχές. Σας οσμίζονται λοι-
πόν εγκαίρως και σπάνε. Ποιες πιάτσες πάτε να διαλύσετε; Αφού 
θα ενεργοποιηθούν νέες κι ισχυρότερες μόλις γυρίσετε την πλάτη. 
Ποιους καταδιώκετε, μικρόνοοι εγκέφαλοι; Κι οι πιο δειλοί ακόμα, 
κρατάνε μέσα τους το μεγαλειώδες θάρρος να επιστρέφουν στους 
τόπους όπου γεύτηκαν λιχουδιές, έστω κι αν κίνδυνοι μεγάλοι και 
παράξενοι ελλοχεύουν. Πού πάτε να επεμβείτε; Είναι κατειλημ-
μένοι οι χώροι, περισσεύετε, παρείσακτοι! Δε μάθατε τίποτα, δεν 
είστε τίποτα, δε διαισθάνεστε τίποτα. Είστε προορισμένοι για το 
τίποτα. Γι’ αυτό σας αγαπώ, επειδή στην πραγματικότητα δεν κιν-
δυνεύω από σας. Μπορώ να σας προβλέψω. Μικρά, κακόμαθημέ-
να, πεισματάρικα παιδάκια... Τα ματσούκια που κοσμούν τα χέρια 
και τα κωλομέρια σας δεν ανήκουν στα ζωτικά όργανα του σώμα-
τος σας. Δανείζεστε εν γνώσει σας δύναμη και απειλή. Επιδείξτε 
κάτι άλλο για να σας εκτιμήσω. Κουκουλώστε τις τρύπες μου με 
τα παλλόμενα ρόπαλα σας. Να πάθω ασφυξία!

Τα Τμήματα όπου θα κρύβεστε μελλοντικά να μη σας ανακα-
λύψω, είναι οι οίκοι ανασφάλειας που σας παραχώρησαν γι’ αυ-
τόν ακριβώς το σκοπό. Για την τελική θεαματική πτώση σας. 
Χρειάζονται για να επαυξήσουν το μέγεθος του πανικού σας. Θ’ 
αντιστραφούν οι όροι – η διαδικασία ξεκίνησε. Φάκελοι, ντουλά-
πες, καναπέδες, απομονωτήρια και γλόμποι διαλύονται ήδη στο 
πέρασμα μου. Παραδίνονται κι αυτά, πριν από σας, γίνονται διά-
φανα κι ευανάγνωστα, κλείνουν το γόνυ, επισπεύδουν τον όλεθρό 
σας, προειδοποιούν. Όσο κι αν ενωθείτε, ό,τι και να σκαρφιστείτε, 

Μπάτσοι, μπασκίνες, 
ρούνες
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με χίλιους δυο αγώνες, να μετάγονται σ’ άλλες φυλακές, είχα την ευκαιρία να 
τους γνωρίσω προσωπικά και να δω, μέσα από την εν γένει συμπεριφορά τους, 
το πόσο, με τη σεμνότητα, την ευγένεια, τη διακριτικότητα και το σεβασμό του 
άλλου, απόδειχναν έμπρακτα ότι η ιδεολογία του σκληρού άντρα είχε αποτύχει 
να τους δηλητηριάσει. Κανένας τους δε μιλούσε ποτέ με υποτιμητικό τρόπο για 
τις γυναίκες, κανένας τους δεν εκμεταλλευόταν τη σωματική του δύναμη ή τις 
μέσα στη φυλακή γνωριμίες του για να επιβληθεί πάνω στους άλλους, κανένας 
τους δε χρησιμοποιούσε φυλακίστικο λεξιλόγιο για να κάνει εντύπωση, κανένας 
τους δεν καυχιόταν για την παραμονή του στην Κέρκυρα ή στις φυλακές γενικά. 
Στις φυλακές που μεταγόντουσαν, προσπαθούσαν να μένουνε όσο το δυνατόν 
ανώνυμοι, αφήνοντας το ρόλο του μάγκα και νταή στους φωνακλάδες, βρω-
μόστομους και ψευτοαγανακτισμένους ρουφιάνους-συνεργάτες των φυλάκων 
(της υπηρεσίας, όπως αποκαλείται το σκυλολόι των φυλάκων από τους κρατού-
μενους). Αποφεύγανε τις φασαρίες όπως ο διάβολος το λιβάνι, παρ’ όλο που 
γνώριζαν ότι οι ρουφιάνοι ραδιουργούσανε συνεχώς πίσω από τις πλάτες τους 
και διαδίδανε γι’ αυτούς τα πιο πρόστυχα ψέματα. Για παράδειγμα, πολλοί ήταν 
αυτοί που, είτε γιατί ήταν ρουφιάνοι, είτε γιατί ήταν ηλίθιοι και πιστεύανε τους 
ρουφιάνους, κατηγορούσανε τον Βενάρδο ότι είναι συνεργάτης της υπηρεσίας, 
γιατί είχε αποκαλύψει δημόσια την κυκλοφορία ναρκωτικών μέσα στις φυλακές. 
Κι όμως ο Βενάρδος διώχτηκε από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων, όπου είχε κα-
ταφέρει να μεταχθεί, μετά από ασύλληπτους για τον ανθρώπινο νου αγώνες στις 
φυλακές Κέρκυρας, παρά τη θέληση του, και οδηγήθηκε στις φυλακές Αίγινας, 
το 1979, μόνο και μόνο γιατί αρνήθηκε να διαψεύσει δημόσια τις καταγγελίες για 
κακομεταχείριση του στις φυλακές Κέρκυρας, που είχε κάνει ο συγκρατούμε-
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Του Φίλιππου Κυρίτση

Ο αγώνας του Χρήστου Ρούσσου, τέλη 1986 – αρχές 1987, με τη δημοσιότητα 
που κατάφερε να εξασφαλίσει, έφερε στο προσκήνιο την αλήθεια για ένα μεγάλο 
Θέμα, που, τόσο για τις φυλακές, όσο και για την κοινωνία γενικότερα, αποτε-
λεί ταμπού: το κατά πόσο επαναστατικός είναι ο ανδρισμός σαν μορφή σκέψης 
και συμπεριφοράς.

Είναι κοινό μυστικό ότι, τόσο ο πολύς κόσμος, όσο και οι περισσότεροι από 
αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους επαναστατημένους, πιστεύουν ότι αν-
δρισμός και επαναστατικότητα είναι, λίγο-πολύ, ταυτόσημα. Εγκλωβισμένοι 
όλοι τους μέσα στην εικόνα που το κράτος προωθεί για τον επαναστάτη, δεν εί-
ναι πολλές φορές σε θέση ούτε καν να υποψιαστούν ότι σκέπτονται με τον ίδιο 
τρόπο και μιλάνε την ίδια γλώσσα με το κράτος. Βλέποντας το κράτος μόνο σαν 
ένα στρατιωτικό μηχανισμό που μεταχειρίζεται όπλα, φυλακές και ψυχιατρεία 
για να ελέγχει ή να εξοντώνει τους αντιπάλους του, αδυνατούν να συλλάβουν το 
πόσο το κράτος έχει απλωθεί, σαν καρκίνωμα, μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό. 
Αποτέλεσμα αυτής, της μέσα από παραμορφωτικούς καθρέφτες θεώρησης του 
κράτους, είναι ο υποβιβασμός της σύγκρουσης μαζί του σε, λίγο-πολύ, σύγκρου-
ση μεταξύ δύο αντιπάλων στρατοπέδων, που το ένα αποσκοπεί να διατηρήσει 
την εξουσία του (κράτος) και το άλλο να την ανατρέψει για να την αντικαταστή-
σει με τη δική του. Τελικά δηλαδή ο επαναστατικός αγώνας διαστρεβλώνεται και 
υποβιβάζεται σε πολιτική, δηλαδή κυνήγι της εξουσίας. Ακόμα κι αν το αντίπα-
λο προς το κράτος στρατόπεδο καταφέρει να υπερισχύσει, όπως έχει γίνει με τις 
«πετυχημένες» επαναστάσεις του αιώνα μας, το κράτος δεν εξαφανίζεται σαν 
θεσμός, αλλά αλλάζει, απλά, μορφή.

Επειδή τα παραπάνω φαίνονται γενικολογίες, και γι’ αυτό είναι εύπεπτα, 
θέλω να αναφερθώ σε μερικά πραγματικά περιστατικά, που δίνουν ανάγλυφα 
το πόσο το κράτος πλειοδοτεί υπέρ του ανδρισμού, και το πόσο η ταύτιση της 
εικόνας του σκληρού άντρα με τον δυνατό, η οποία ανταποκρίνεται στα συμφέ-
ροντα του, είναι πέρα για πέρα ψεύτικη.

Από το 1976 μέχρι το 1978, που γινόντουσαν τα χειρότερα και πιο απάνθρωπα 
βασανιστήρια σε βάρος κρατουμένων στις Πειθαρχικές Φυλακές της Κέρκυρας, 
οι φύλακες αυτής της φυλακής κυκλοφορούσαν με μουστάκες, μαύρο γυαλί, 
μπεγλέρι, το γνωστό κουτσαβάκικο περπάτημα και το κλομπ περασμένο στη 
ζώνη τους. Με τα κλομπ επιβάλλανε στους κρατούμενους να τους ακούν να 
καυχιούνται ότι αυτοί είναι γαμιάδες, ενώ οι κρατούμενοι είναι κότες, χαμού-
ρες, κουφάλες και τα παρόμοια. Παράλληλα οι ρουφιάνοι-συνεργάτες των δε-
σμοφυλάκων, βιάζοντας άλλους κρατούμενους με την απειλή μαχαιριών και πέ-
ντε εναντίον ενός, συνεπικουρούσαν στη συντήρηση της εικόνας ότι δυνατός 
σημαίνει πολύ άντρας. Και όμως, αν και σε γενικές γραμμές η μεθοδική αυτή 
πλύση εγκεφάλου, με τη βοήθεια των σωματικών βασανιστηρίων, είχε επιτυχία, 
υπήρξαν και άνθρωποι, μετρημένοι στα δάχτυλα ίσως, που αντέξανε και δεν αλ-
λοτριώθηκαν, όχι γιατί ήταν σκληροί άντρες, άσχετα αν αντέξανε μόνοι αυτοί στα 
βασανιστήρια, αλλά γιατί κατάφεραν να δουν, πίσω από την αντρική μάσκα του 
κράτους, την αδυναμία του να περάσει το δίκιο των κρατουμένων για άδικο και 
το άδικο των φυλάκων και των ρουφιάνων-συνεργατών τους για δίκιο. Ανθρωποι, 
όπως ο Θόδωρος Βενάρδος, ο Σπύρος Κωτρέτσος, ο Νίκος Μανετάκης, ο Χάρης 
Τεμπερεκίδης, αν και στην πλειοψηφία τους προερχόντουσαν από περιβάλλοντα 
όπου κυριαρχούσε η εικόνα του σκληρού άντρα, του 100% αρσενικού όπως λένε 
στις φυλακές, μέσα από τις μαρτυρικές τους εμπειρίες εκείνης της εποχής, εί-
δανε το αδιέξοδο της υπεράσπισης της ανθρωπιάς τους με το να υιοθετούν και 
αυτοί την εικόνα του σκληρού άντρα που προβάλλανε οι βασανιστές τους, και 
αναζήτησαν τη διατήρηση της προσωπικότητας τους μέσα από την αυτομόρφω-
ση με το διάβασμα, την εκμάθηση των νόμων που τους αφορούσαν και την αλ-
ληλεγγύη τους προς τους πιο αδύνατους συγκρατούμενους τους.

Όταν, από το 1979 κι έπειτα που ηρεμήσανε κάπως τα πράγματα στις φυλα-
κές της Κέρκυρας, άρχισαν να ξεφεύγουν από αυτό το Νταχάου καταφέρνοντας 

Για την 
ιδεολογία 

του σκληρού 
αντρα και την 

έμπρακτη 
αμφισβήτηση
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νος του Βλάσσης Ψοφάκης, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στις 
φυλακές της Τίρυνθας. Και για να καταφέρει να ξεφύγει από τις 
φυλακές Αίγινας κατάπιε μια πρόκα 15 εκατοστών.

Ο Σπύρος Κωτρέτσος, ένα παλληκάρι δυο μέτρα όπως κι ο 
Βενάρδος, ήταν τόσο ευαίσθητος απέναντι στις συνεχείς παραβι-
άσεις των δικαιωμάτων των άλλων κρατουμένων, που σε κάποια 
φάση έκανε μαζί μου απεργία πείνας και κλείστηκε κι αυτός στο 
πειθαρχείο της Αίγινας, μόνο και μόνο για να υποστηρίξει μηνυ-
τήρια αναφορά του εναντίον της διεύθυνσης των φυλακών για τις 
απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης που είχε αυτή επιβάλλει. Σε μια 
άλλη φάση τσακώθηκε με τον αρχιφύλακα μπροστά σε δεκάδες 
κρατούμενους, στο προαύλιο της ακτίνας, μόνο και μόνο γιατί ο 
αρχιφύλακας μαζί με φύλακες ανάγκασε κάποιον κρατούμενο να 
κάνει μπάνιο παρά τη θέληση του. Κι όμως ο Κωτρέτσος δεν το 
’παιζε μάγκας, διάβαζε οποιαδήποτε φεμινιστικά βιβλία πέφταν 
στα χέρια του και μιλούσε με τα καλύτερα λόγια ακόμα και για τις 
πόρνες, που αποτελούν τον πιο εύκολο, και γι’ αυτό συνηθισμέ-
νο, στόχο των «σκληρών αντρών». Ο Σπύρος Κωτρέτσος, πάντα 
με το χαμόγελο στα χείλη και με τα ατέλειωτα αστεία του, δεν 
ήτανε μάγκας. Ήτανε ένας άνθρωπος που, έχοντας συνείδηση του 
δίκιου του, κατάφερε το 1982 να οργανώσει τη μεγαλύτερη από-
δραση από ελληνικές φυλακές τα τελευταία 25 χρόνια. Τη μαζική 
απόδραση αυτουνού και άλλων 5 κρατουμένων από το Ψυχιατρείο 
Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Ο Νίκος Μανετάκης, τα πολλά χρόνια που μπαινοβγαίνει στις 
φυλακές, τα εκμεταλλεύτηκε για να διαβάσει και να αυτομορφω-
θεί σε βαθμό που να μπορεί να υπερασπίζεται με μηνύσεις και 
αναφορές τα δικαιώματα των κρατουμένων κάτω και από τις πιο 
βάρβαρες συνθήκες, όπως οι συνθήκες στις φυλακές Κέρκυρας. 
Μολονότι ποτέ δεν το παίζει μάγκας και σκληρός άντρας, είναι πά-
ντα από τους πρώτους που του φορτώνουν ευθύνες για εξέγερση 
κρατουμένων, όπως έγινε και με την εξέγερση των κρατουμένων 
των φυλακών Κορυδαλλού το 1981.

Ο Χάρης Τεμπερεκίδης, ένας άνθρωπος υπόδειγμα σεμνότητας 
και ευγένειας, που ποτέ δεν θα πει χυδαία κουβέντα και ποτέ δεν 
θα τσακωθεί με άλλον κρατούμενο, παρόλο που όλοι, όσοι τον 
ξέρουν, τον θαυμάζουν για την ακατάβλητη σωματική του δύνα-
μη και αντοχή, έκανε να τον αγαπήσουν ακόμη και οι μαγαζάτο-
ρες της γειτονιάς, όπου κρυβόταν μετά την απόδραση του από 
τις φυλακές Κέρκυρας, το 1986. Κι όμως, ο Τεμπερεκίδης θεωρή-
θηκε σαν πρωτεργάτης του εμπρησμού των φυλακών Κέρκυρας, 
στη διάρκεια της πιο δυναμικής εξέγερσης στην ιστορία τους, το 
Φλεβάρη του 1987, και είναι ακόμα κλεισμένος σ’ αυτές.

Θα μπορούσα να αναφέρω κι άλλα παραδείγματα με κρατούμε-
νους λιγότερο γνωστούς, αλλά πιστεύω ότι, όσα είπα, είναι ήδη 
αρκετά, για όποιον θέλει να ξεπεράσει τις αυταπάτες του και να δει 
την αλήθεια. Θα τελειώσω, λοιπόν, αυτή την αναφορά μου σε κρα-
τούμενους, με τον Γιάννη Πετρόπουλο, τον πιο επικίνδυνο για τις 
υπηρεσίες των φυλακών κρατούμενο, σύμφωνα με τη γνώμη του 
περιώνυμου πρώην διευθυντή της Κέρκυρας Κόλλα, που η κτηνωδία 
του οδήγησε τους κρατούμενους αυτής της πιο «ασφαλούς» φυλα-
κής της Ελλάδας σε εξέγερση. ‘Ο,τι και να πω για τον Πετρόπουλο 
είναι λίγο, και φαντάζομαι ότι, μετά από όσα έχω αναφέρει παρα-
πάνω, είναι κουτό να αμφιβάλλει κανείς ότι ο Πετρόπουλος είναι 
παράδειγμα ευγένειας, διακριτικότητας, σεβασμού και αλληλεγ-
γύης προς τους άλλους. Λοιπόν, ο Πετρόπουλος, σαν ιδανικό που 
πρέπει να φτάσει είχε τη γυναίκα, Ούλρικε Μάινχοφ, της οποίας 

μια φωτογραφία από το περιοδικό «ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ» είχε κορνιζάρει 
και την είχε πάντα πάνω στο κομοδίνο του, όσο καιρό έμεινε στο 
Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, μετά την έκδοση του στην 
Ελλάδα από την Ολλανδία το 1978.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη οργα-
νώσεις του τύπου «Άντρες ενάντια στο σεξισμό», που υπάρχουν 
και μέσα και έξω από τις φυλακές σε χώρες, όπως η Αγγλία ή οι 
Ηνωμένες Πολιτείες. Οργανώσεις που μπαίνουν τόσο πολύ στο 
μάτι του κράτους, που αυτό φτάνει ακόμα και να δολοφονεί τους 
πιο μαχητικούς τους εκπροσώπους μέσα στις φυλακές, όπως, για 
παράδειγμα, τον Καρλ Χαρπ, που, όπως συνήθως, τη δολοφονία 
του μέσα στις αμερικάνικες φυλακές οι φύλακες την παρουσιά-
σανε σαν αυτοκτονία. Και οι άνθρωποι, σαν τον Χρήστο Ρούσσο, 
τον Νίκο Μανετάκη, τον Χάρη Τεμπερεκίδη και τον Γιάννη 
Πετρόπουλο, σαπίζουν μέσα στις φυλακές, όταν δεν σαπίζουν στο 
χώμα, όπως ο Θόδωρος Βενάρδος και ο Σπύρος Κωτρέτσος. Ίσως 
εκεί μέσα είναι πιο ασφαλείς, αν κρίνουμε από τις πρόσφατες στυ-
γερές δολοφονίες των Παναγιώτη Γάγγλια και Μιχάλη Πρέκα, για 
τους οποίους δεν κρίνω σκόπιμο να μιλήσω τώρα. Οσον αφορά το 
αν διαφέρουν τα ισόβια δεσμά από το θάνατο, είναι κάτι που, οι 
δικαστές, τουλάχιστον, δεν το πιστεύουν, όπως φαίνεται από το 
ότι υποκαθιστούν τη μία ποινή με την άλλη.

Εμείς, που, προς το παρόν, τουλάχιστον, δεν βρισκόμαστε ούτε 
στο χώμα, ούτε στη φυλακή, ιδιαίτερα όταν έχουμε δει τους καλύ-
τερους φίλους μας μέσα στις φυλακές να δολοφονούνται, με τον 
άλφα ή βήτα τρόπο, έχουμε χρέος απέναντι στον εαυτό μας και σ’ 
αυτούς, να υπερασπίσουμε το έργο τους ενάντια στους κάθε λογής 
χαφιέδες ή εκπροσώπους του κρότους, που προσπαθούν να το δι-
αστρεβλώσουν και να το δυσφημίσουν, ταυτίζοντας το με μαγκιές, 
νταηλίκια, τσαμπουκάδες και άλλα τέτοια κουραφέξαλα. Γιατί μια 
τέτοια ταύτιση, αφ’ ενός μεν κάνει, όσους προσπαθούν να τους 
μοιάσουν ή να τους συμπαρασταθούν, να διαιωνίζουν το κράτος 
μέσα από τη συμπεριφορά τους, το κράτος που έχει βάψει τα χέ-
ρια του με τόσο πολύ αίμα, και αφ’ ετέρου απομονώσει αυτούς 
τους κρατούμενους από τον πολύ κόσμο που, βλέποντας τους σαν 
Ράμπο, αποκλείεται να τους συμπαρασταθεί γιατί αισθάνεται πολύ 
αδύναμος για κάτι τέτοιο.

Εγώ θεωρώ τιμή μου που έγραψα αυτά τα πράγματα για το 
«ΚΡΑΞΙΜΟ», γιατί πιστεύω ότι η ελπίδα μπορεί να προέλθει μόνο 
από τους απελπισμένους. Και το «ΚΡΑΞΙΜΟ» απευθύνεται, κατά 
τη γνώμη μου, σ’ αυτούς κυρίως.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Έχω φάει ξύλο στο παρελθόν από ασφαλίτες, 
ΜΕΑτζήδες, ΜΑΤατζήδες, αλλά κι απ’ την… 
Αγορανομία, ε, δεν το περίμενα να φάω!

Συγκεκριμένα, αρχές Μάρτη 2 η ώρα 
το πρωί ενώ ήμουν στη διασταύρωση 
Σωκράτους-Σοφοκλέους, δυο κωλόπαι-
δα μου την έπεσαν, αρνήθηκα κι εκείνοι, 
αντ’ άλλης απαντήσεως, άρχισαν να με 
βρίζουν και να με χτυπάνε. Μπρος γκρε-
μός και πίσω ρέμα, σκέφτηκα, καθώς στο 
επόμενο στενό βρίσκεται το κτίριο της 
Αγορανομίας Αθηνών, κι έτρεξα προς τα 
κει μπας και τα τσογλάνια φοβηθούν και 
φύγουν. Τι το ’θελα; Βρισκόμουν στην εί-
σοδο κι εξηγούσα στους φύλακες το γε-
γονός, ενώ οι άλλοι θρασύτατα με είχαν 

ακολουθήσει και μέχρι εκεί, όταν ένας 
αστυνομικός με πολιτικά, μάλλον βαθμο-
φόρος γιατί οι άλλοι έδειχναν να τον σέ-
βονται, άρχισε να με βρίζει «μωρή που-
στάρα, αφού είσαι πούστης καλά σου 
κάνουνε» και να μου ρίχνει μπουνιές στο 
στομάχι και στο πρόσωπο, τους άλλους 
δυο τους έδιωξε κρατώντας τους μόνο τα 
στοιχεία. Έπειτα με τραβάει στον πάνω 
όροφο όπου με παρέλαβε ο αξιωματικός 
υπηρεσίας (του οποίου τα στοιχεία κρά-
τησα για τη μήνυση που υπέβαλα ήδη). 
Με χτυπούσε και μ’ έβριζε κι αυτός «πού-
στη, σιχαμένε». Προσπάθησα να φερθώ 
όσο μπορούσα πιο ψύχραιμα και του ζή-
τησα τα στοιχεία των νεαρών που με εί-
χαν βρίσει και χτυπήσει και που σε κείνον 
είχα τρέξει για βοήθεια… Αρνήθηκε χτυ-

πώντας με. Συγχρόνως άλλοι δυο αστυνο-
μικοί που με γνώριζαν, ειδοποίησαν τον 
αστυνόμο με τα πολιτικά ποιος είμαι κι ότι 
δεν θ’ άφηνα έτσι το γεγονός, και κείνος 
εξαφανίστηκε… Έπειτα ο άλλος «άγριος», 
ο αξιωματικός υπηρεσίας, άρχισε το κα-
λόπιασμα και μου… επέτρεψε να φύγω. 
Στην είσοδο οι δυο αστυφύλακες καταδί-
κασαν με τον τρόπο τους ό,τι συνέβη με 
μορφασμούς συμπάθειας απέναντι μου…
Τι την ήθελα τη… βοήθεια;;!

Πάολα
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Γράφει η Πάολα

Τα εμπόδια που με ανάγκασαν να μην το εκδώσω νωρίτερα, ήτανε πάρα πολλά. 
Το κυριότερο ήταν το οικονομικό και, κακά τα ψέματα, το «Κράξιμο» φαίνεται 
να το ’χει η… μοίρα του, βγήκε με λεφτά από βίζιτες. Φυσικά πολλοί είχαν βο-
ηθήσει οικονομικά, αλλά τα χρήματα τ’ απορρόφησαν οι δίκες μου. Χρήματα 
μου έδωσαν πολλοί επώνυμοι έλληνες διανοούμενοι και άνθρωποι της τέχνης, 
που το ενδιαφέρον τους για το περιοδικό και η εναντίωσή τους στη λογοκρισία 
της «Αλλαγής», ήτανε συγκινητικές· δυστυχώς, δεν μπορώ να τους ευχαριστή-
σω δημόσια, γιατί δεν ξέρω αν θα το ήθελαν κι οι ίδιοι. Κάποτε, ίσως. Πάντως, 
πολύς κόσμος, «επώνυμος» κι «ανώνυμος», είναι διατεθειμένος να βοηθήσει 
την προσπάθεια αυτή.

Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Βασίλα, που βοήθησε σημα-
ντικά στη διεθνή κινητοποίηση για τις δίκες μου καθώς και για τα 80 δολάρια 
που έστειλε από εισφορές Καναδών ομοφυλόφιλων, τον Τζέημς Νίκολς απ’ την 
Αυστραλία που μας έστειλε 30 δολάρια, την Κατερίνα Ιατροπούλου τη δικηγόρο 
μου που υπερασπίστηκε το περιοδικό στα δικαστήρια και τον Κώστα τον «ψαρά» 
που μας έδωσε 5.000 δρχ.· επίσης μαζεύτηκαν και 3.000 από φίλους ομοφυλό-
φιλους που συχνάζουν στην Ομόνοια, τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ ακόμη τους 
μάρτυρες υπεράσπισης στις δίκες μου, τα περιοδικά που με δημοσιεύματα τους 
βοήθησαν και τις οργανώσεις του εξωτερικού που έστειλαν καταγγελίες, κυρί-
ως στον Υπουργό Δικαιοσύνης Μαγκάκη, καθώς και στα Υπουργεία Πολιτισμού 
και Υφυπουργείο Νέας Γενιάς. Τέλος ευχαριστώ θερμά τον συγγραφέα Κώστα 
Ταχτσή, που με βοήθησε σε όποια δυσκολία αντιμετώπισα σχετικά με τις δίκες 
μου· σε άλλη σελίδα γράφουμε περιληπτικά τις κινητοποιήσεις των οργανώσεων 
του εξωτερικού, που υπήρξαν πέρα από κάθε πρόβλεψη, για να μην καταδικα-
στώ, όσο κι αν οι έλληνες ομοφυλόφιλοι μ’ απογοήτευσαν, οι ξένες ομοφυλόφι-
λες οργανώσεις, πιο συνειδητοποιημένες και πιο οργανωμένες, απέδειξαν τους 
ισχυρούς διεθνούς δεσμούς του κινήματος για μια κοινωνία χωρίς σεξουαλική 
καταπίεση.

Επίσης δημοσιεύουμε όλες τις ενέργειες που γίνανε από κάθε πλευρά για να 
μην φιμωθεί η φωνή του περιοδικού. Εδώ θα πρέπει να γράψω ότι αν το περιο-
δικό το είχε εκδώσει κάποιος άλλος ομοφυλόφιλος ο οποίος θα ήταν ντυμένος 
με το μανδύα του καθωσπρεπισμού, δεν θα είχε, πιστεύω, υποστεί καμιά ποινι-
κή δίωξη. Το περιοδικό εκδίδεται από μένα, μια πόρνη και τραβεστί, που όπως 
είχα γράψει στο προηγούμενο τεύχος, το σύστημα δεν ανέχεται την κριτική που 
του κάνει – αν μη τι άλλο – μια πόρνη, και μάλιστα ένας άντρας-πόρνη ο οποίος 
αρθρώνει έναν πολιτικό λόγο που σφυροκοπά όλες τις καθιερωμένες κοινωνικές 
αξίες (οικονομικές - κοινωνικές -ιδεολογικές) οι οποίες αναπαράγουν τον υπαρ-
κτό κατασταλτικό πολιτισμό.

Παράλληλα, την έκδοση του περιοδικού, που θα ήταν ήδη πραγματικότητα, 
εμπόδισε και το ανύπαρκτο πλέον ΑΚΟΕ, δηλαδή, ο Αντώνης Βασιλείου και 
οι δυο-τρεις πνευματικοί υπήκοοι του, που μας πέταξαν πραξικοπηματικά και 
φασιστικά για προσωπικούς και κατινιστικο-«ιδεολογικούς» λόγους από τα γρα-
φεία «τους», τη στιγμή που το «Κράξιμο» έμπαινε ήδη στο μοντάζ· έτσι αντιμε-
τωπίσαμε πρόβλημα χώρου για να δουλέψουμε και να φυλάξουμε τα περιοδικά. 
Για το θέμα αυτό γράφω σε άλλη σελίδα. Το «Κράξιμο» γράφτηκε στα παγκάκια 
της πλατείας Εξαρχείων και στην Ομόνοια, αλλά ξαναδήλωσε δυναμικά την πα-
ρουσία του αν και όχι όπως το ήθελα. Στο άμεσο μέλλον πιστεύω να βελτιώνε-
ται τεύχος με τεύχος και με όλο και πιο πλούσια θεματολογία, όχι μόνο από τον 
ομοφυλόφιλο χώρο, γιατί όπως έχω ξαναπεί δεν απασχολεί τους συντάκτες του 
περιοδικού μόνο η ομοφυλοφιλία· ούτε είναι απαραίτητο για να γράψει κάποιος 
στο περιοδικό να είναι ομοφυλόφιλος, φτάνει να γράψει για την καθημερινή του 
καταπίεση, από όπου κι αν προέρχεται.

Έπειτα από 
δυο χρόνια, 

το  «Κράξιμο» 
ξανακυκλοφόρησε.
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Σήμερα που είναι Κυριακή αργία
γράφει ο Ηλίας Πετρόπουλος
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Εμείς οι πούστηδες, οι ανώμαλοι, οι διεστραμμένοι, οι ομοφυλό-
φιλοι, βγαίνουμε έξω στους δρόμους βρέχει λιάζει, ψωνιζόμαστε, 
την βρίσκουμε.

Εμείς οι πούστηδες, οι άνθρωποι του περιθωρίου δεν κρυβόμα-
στε πια, αγαπιόμαστε στα φανερά, βγάζουμε βιβλία, εφημερίδες 
περιοδικά, βροντοφωνάζουμε ποιοι είμαστε. Δεν ντρεπόμαστε για 
τον εαυτό μας ίσα-ίσα δείχνουμε στους άλλους τη δική τους ντρο-
πή που χρόνια κρύβουνε.

Εμείς οι ομοφυλόφιλοι αποφάσισαμε τώρα να μην καταστρέ-
φουμε την εαυτό μας αλλά αντίθετα να καταστρέψουμε όλες τις 
ιδεολογίες που στηρίζουν την ψεύτικη κοινωνία μας. Όχι η βία 
ενάντια σε μας αλλά η βία ενάντια στις εξουσίες.

Εμείς οι οι αδελφές διαφέρουμε απ’ τους άλλους διότι θέτουμε 
την απόλαυση σαν πρωταρχικό σκοπό μας. Δεν δεχόμαστε αυτόν 
εδώ τον πολιτισμό. Ο κύκλος της κοινωνίας μάς κουράζει, δεν έχει 
κάποιο αντίκρισμα με τη ζωή όπως την θέλουμε γι’ αυτό κι εμείς 
φτιάχνουμε τα δικά μας εργοστάσια, τα εργοστάσια της επιθυμίας. 
Εμείς οι διεστραμμένοι ζούμε πραγματικά μια διαφορετική ζωή 
απ’ τον άλλο κόσμο. Σήμερα που η ζωή αυτή έρχεται χωρίς ενοχές 
στην δημοσιότητα, την προτείνουμε σ’ όλους εσάς.

Φτιάχνουμε καινούργιες γλώσσες, επικοινωνούμε μ’ ένα σωρό 
άλλους τρόπους εκτός από την ομιλία που είναι άλλωστε τόσο φτω-
χή σε έκφραση. Συνεννοούμαστε μ’ όλο τον κόσμο με τις χειρο-
νομίες μας, τις ελαφρές κινήσεις του σώματός μας, το παιχνίδι-
σμα της φωνής μας και με το βλέμμα μας. Την γλώσσα μας την 
παίρνετε κι εσείς γιατί είναι η μοναδική γλώσσα της επιθυμίας. 
Τώρα αν ζητάτε λογικοκρατούμενες εξηγήσεις ε! λοιπόν σας έχου-
με κάθε μέρα και μια διαφορετική ανάλογα με την γλώσσα που 
διαλέγουμε.

Εμείς οι πούστηδες, οι ομοφυλόφιλοι, κινητοποιούμε τις επι-
θυμίες όλης της κοινωνίας. Χείμαρροι ξεχύνονται από παντού και 
το σύστημα στήνει φράγματα να τους αναχαιτίσει: κράτος, οικογέ-
νεια, θρησκεία, ενοχή… Η επιθυμία όμως ξεκινά από μιά θάλασσα 
φουρτουνιασμένη. Επιθυμία δεν είναι μόνο αυτό που θέλεις σή-
μερα αλλά και πολλά άλλα πράγματα που δεν τα έχεις ποτέ φαντα-
σθεί. Ο ίδιος ο καπιταλισμός άνοιξε το ασυνείδητο μας κι άφησε 
να χυθούν ροές ακατάσχετες: Έρωτας για γυναίκες, για άνδρες, για 
παιδιά, για γέρους, για τον τρόπο που μιλάς που σκέφτεσαι, για 
το περπάτημα σου…

Είμαστε όλοι άνδρες, γυναίκες και παιδιά συγχρόνως. Η από-
λαυση κερδίζει κάθε μέρα στον κόσμο όσο κι αν αντιδρά το σύ-
στημα κι οι ομοφυλόφιλοι βρίσκονται παντού παρ’ όλους τους 
φραγμούς και τους αποκλεισμούς. Δεν πρόκειται λοιπόν να στα-
ματήσουμε την ροή που ακολουθούμε, τα ψωνιστήρια, τις συνα-
ντήσεις, την διασκέδαση και την απόλαυση μας. Όσες εισβολές 
κι αν κάνει η αστυνομία στα μέρη μας όσες συλλήψεις και προσα-
γωγές στα τμήματα κι αν γίνονται καθημερινά, εμάς κάτι τέτοια 
δεν μας φοβίζουν. Οι αστυνομικοί δεν συλλαμβάνουν εμάς αλλά 
τις απαγορευμένες επιθυμίες. Άραγε φαντάζονται οι μπάτσοι ότι 
θα μας κάνουν «ομαλούς» αν μας τρομοκρατήσουν; Νομίζουν ότι 
με τον έλεγχο τους ή κοινωνία θα γίνει όπως την έχουν στο μυαλό 
τους δηλαδή όπως είναι οι ίδιοι;

Χαμένος κόπος. Αν κερδίζουν θα είναι μόνο για λίγο. Όσο προ-
χωρούμε τόσο και λιγότεροι άνθρωποι θα δέχονται μια εξουσία 
ανεξέλεχτη που θα κωδικοποιεί τη ζωή μας και θα επιβάλλει τη 
σεμνοτυφία. Εμείς οι ομοφυλόφιλοι είμαστε αποφασισμένοι να 
δείχνουμε αυτό το πρόσωπο της εξουσίας που αποκρύβεται συ-
νεχώς. Με τη στάση μας σήμερα ακυρώνουμε την εξουσία που 
έχουν οι αφεντάδες, οι δεσποτάδες, οι πρόεδροι, οι πατεράδες. 
Συνενώνουμε όλες τις ηλικίες ερωτικά, κάνουμε τα σώματα μας 
να δονούνται εκεί που ο καπιταλισμός τα θέλει υποδουλωμένα και 
νεκρά.

Εμείς οι διεστραμμένοι παρεκκλίνουμε απ’ τον ρυθμό που επι-
κρατεί κι αυτή η παρέκκλιση είναι που καταστρέφει το σύστημα.

Εμείς οι ομοφυλόφιλοι είμαστε πραγματικά τρελοί. Η ζωή μας 
είναι μια διαρκής μύηση στο καινούργιο, ένα μεγάλο ταξίδι που δεν 
τελειώνει, μια μετανάστευση μέσα στις ψυχικές εντάσεις μας.

Συνδεόμαστε χωρίς δεσμεύσεις, απολαμβάνουμε χωρίς υστε-
ροβουλία δεν αποζητούμε ούτε τον σεμνότυφο ρομαντισμό, ούτε 
κάποια αιώνια πίστη, ούτε αποκλειστικά ζευγαρώματα. Ο καθένας 
μας ανήκει στο σύμπαν και πρώτα απ’ όλα στον εαυτό του.

Δεν ανήκουμε σε κανένα φύλο. Δεν δεχόμαστε ταυτότητες και 
καθορισμούς μέσω άλλων. Είμαστε αυτόνομοι, αυτάρκεις και αυ-
τοδύναμοι, μόνοι μας χωρίς γονείς.

Εμείς είμαστε οι γονείς μας, τα αδέλφια μας και τα παιδιά 
μας.

ΤΟ ΚΡΑΞΙΜΟ

Εμείς οι πούστηδες
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Η άγνοια παντού είναι κάτι το αρρωστημένο. Η ομοφυλοφιλία είναι μία όψη της ζωής, πού πρέπει να γνωρίσουν οι άνθρω-
ποι και να την κατανοήσουν (κατανοώ δε σημαίνει συμμερίζομαι ή ασκώ). Η πραγματικότητα της, η διαιώνισή της τη θέτουν 
σα μία αναγκαιότητα, μέσα στη πολλαπλότητα της συγκινησιακής και φυσιολογικής συμπεριφοράς τής ανθρωπότητας – της 
ζωντανής δημιουργίας.

Δεν γεννιέται κανένας ομοφυλόφιλος. Γίνεται. Είναι ένας χαρακτήρας, μια διαγωγή, μία συμπεριφορά, ένας τρόπος πο-
ρείας πού πλάθεται προχωρώντας στη ζωή, στα πρώτα βήματα, από τα πρώτα μόλις χιλιόμετρα, και που αναπτύσσεται όσο 
προχωράμε.

Η ομοφυλοφιλία είναι ένας τρόπος να είσαι ένα ανθρώπινο πλάσμα.
ΖΑΝ ΛΟΥΙ ΜΠΟΡΥ

ΦΩΤΟ: Πάολα



Μη αντέχοντας νά βλέπουμε παντού κιτρι-
νισμό άπό τις εφημερίδες μέχρι τά περιο-
δικά, αποφασίσαμε νά σπάσουμε τή μονο-
τονία, βγάζοντας ένα ρόζ έντυπο. Θά μου 
πείτε η Αθήνα καίγεται, ο κόσμος καίγεται 
καί η Πάολα χτενίζεται;

Από τό Παρίσι τώρα μας έρχεται το και-
νούργιο βιβλίο τοΰ Ηλία Πετρόπουλου 
«Μιά μελέτη γιά τους ελληνικούς απόπα-
τους». Ανάμεσα στις φωτογραφίες φιγου-
ράρουνε και οι 7 καμπινέδες της βίλλας του 
κ. Δημητροτάκη!! Φαίνεται γι’ αυτό τόν κά-
νανε εξωτερικών γιά νά στείλουνε καί λίγα 
σκατά έξω.

Η εφημερίδα «Νέοι άνθρωποι» και 
«Ελεύθερη Ώρα» ξεφωνίζουν τήν Πάολα 
καί γράφουν ότι καλά κάνουν οι αστυνο-
μικοί και την χτυπάνε και δη αν την «κα-
κοποιούσαν» διαφορετικά θα έλεγε και 
ευχαριστώ. Η Πάολα τους πληροφορεί ότι 
τους έχει χεσμένους πατόκορφα καί ότι γι’ 
αυτήν οι αστυνομικοί είναι ανοργασμικοί, 
και τους τσιρίζει και ένα πεταχτό ξεφώνι-
σμα κρά κρά κρά παλιοκουφάλες ανέρα-
στοι, φαντάσματα του Χίτλερ που είσαστε 
«να τρώνε κουκιά και να σας φτύνουν με 
τά τσόφλια».

Πώς είναι ένας «τρομοκράτης;» και πώς 
συμπεριφέρεται; Όλα αυτά τα ερωτήματα 
ήρθαν στην επιφάνεια όταν τον Οκτώβρη 
ήλθε ο γνωστός Ράλφ Πόλε μόλις αποφυ-
λακίστηκε από την Γερμανία. Τι καταστρο-
φή για τους Έλληνες επαναστάτες! Ο Πόλε 
είναι όχι μόνο μειλήχιος, χαμογελαστός 
και ευγενικός, αλλά είναι και ομοφυλόφι-
λος. ΣΟΚ!!!

Πέφτει η μυθολογία του άντρα τσαμπουκά – 
επαναστάτη. Πέφτει η μυθολογία μιας επα-
νάστασης που θα ασχολείται «μόνο με το 
κεφάλαιο και τον ιμπεριαλισμό». Το μόνο 
που απομένει είναι η σεμνοτυφία και η ιδε-
ολογική γύμνια των ελλήνων επαναστατών. 
Ας κάτσουν λοιπόν μια φορά να σκεφτούν 
για τις πολύπλοκες σχέσεις εξουσίας που 
κρύβονται πίσω από τη στάση τους απένα-
ντι στη σεξουαλικότητα.

Υπέβαλλα δυό μηνύσεις. Μια στο 6ο αστυ-
νομικό τμήμα για εξύβριση και παράνομη 
κράτηση. Επίσης στο 4ο αστυνομικό τμήμα 
γιά παράνομη κράτηση. Με είχε συλλάβει 
πολλές φορές τελευταία δήθεν για εξακρί-
βωση ταυτότητας.

Ο Ριζοσπάστης δεν αναγνωρίζει ούτε το δι-
καίωμα απεργίας στον ομοφυλόφιλο. Έχω 
στα χέρια μου εφημερίδες του 1981 όπου 
γράφουν για την απεργία πείνας τεσσά-
ρων ναυτικών ανάμεσα στους οποίους ο 
ομοφυλόφιλος Χρήστος Παπαδημητρίου. 
Ο Ριζοσπάστης όμως της 15-11-81 αναφέ-
ρει στην επικεφαλίδα μόνο τους τρεις ναυ-
τικούς ενώ τον Παπαδημητρίου ονομάζει 
«ιδιόμορφη περίπτωση» που προστέθη-
κε στους απεργούς. Σήμερα ένα χρόνο 
μετά την απεργία πείνας δεν έχουν απο-
δοθεί τα εργατικά δικαιώματα στον Χρ. 
Παπαδημητρίου ο οποίος διαμαρτύρεται 
με πανώ καθημερινά στα Προπύλαια. Στην 
διαδήλωση μάλιστα της 2ης Δεκεμβρίου ξυ-
λοκοπήθηκε άγρια από αστυνομικούς με 
πολιτικά αν και ήταν αμέτοχος.

Τα τεκνά που με κάνουν κέφι ας μου το 
λένε ευθέως και όχι με «πλάγιο τρόπο». Ας 
κάνουν κι αυτά κάποτε την πρώτη κίνηση.

Δεν θα κάνω κριτική στην ταινία «ο 
Αταίριαστος» του Κόππολα, που με συ-
γκλόνισε. Ήταν ένα αριστούργημα. Αυτό 
φτάνει. Πόσο έχω ζήσει κι έχω αγαπήσει 
αυτά τα παιδιά! Χαλάλι τους για ό,τι έχω 
τραβήξει. Την ψυχολογία τους την έμαθα, 
τη βίωσα, την πόνεσα και την πονώ. Έχουν 
μια άγρια ομορφιά τα τσογλάνια.

Ομοφυλόφιλοι, μακριά απ’ τα χαμάμ γύρω 
από την Ομόνοια. Βρομάει, που σας λέω, 
βρομάει. Μπουτ για μπουτ κουλά.

Δυο γυναίκες λατρεύονται στο Άγιο Όρος: Η 
Παναγία και η Μαρία Ρεζάν. Σταματούσαν 
τις προσευχές και την άκουγαν, όταν μπέ-
ναβε στο μπομπονέτο. Στα σοβαρά τώρα. 
Ήταν μια μοναδική εμπειρία η παραμο-
νή μου στό Άγιο Όρος και μην το σκε-
φτείτε σκανδαλοθηρικά – έψαξα, έμαθα, 
είδα. Όχι σαν χριστιανή, αλλά βιωματικά. 
Αναμένετε…

Σε μια από τις δίκες μου για το Κράξιμο, 
ο εισαγγελέας απόρησε: – Ποιος είναι ο… 
Κοκτός; (!) Ανάμεσα στ’ άλλα με δίκαζα-
νε για ένα σκίτσο του Ζαν Κοκτώ, που το 
χαρακτήρισαν… γελοιογραφία. Το κατηγο-
ρητήριο τελείωνε: «δεν προωθεί την Τέχνη 
και τον Πολιτισμό». Θα τρίζουν τα κόκαλα 
του, του Κοκτού.

Ζήτησα από τον Αντώνη Σαμαράκη μια 
υπογραφή για τις ποινικές διώξεις μου και 

τη λογοκρισία. «Δεν υπογράφω ομαδικές 
δηλώσεις». Κατά τ’ άλλα κάπου γράφει: 
όπου υπάρχουν δύο άνθρωποι, υπάρχει ένα 
αρνούμαι…

Αχ! Βενετία! – πάλι Έλληνας μου κόλλησε κι 
αγαπηθήκαμε κείνες τις μέρες… Όπου και 
να πάω η Ελλάδα παίρνεται!

Ρωτήθηκαν κι αρνήθηκαν να υπογράψουν 
το κείμενο συμπαράστασης για τον απεργό 
πείνας Χρήστο Ρούσσο: Μαρία Ρεζάν και 
ο Γιάννης Τσαρούχης. Καλά οι άλλοι, αλλά 
ο Τσαρούχης; Γιάννη μου, οι δικαιολογίες 
που μας είπες, δε στέκουν για την ηλικία 
σου. Το τομαράκι σου να είναι καλά και οι 
«κυρίες επί των τιμών» που σε κανακεύου-
νε! Για θυμήσου τη σκηνή στον κινηματο-
γραφικό «Ζορμπά» του Κακογιάννη όταν 
πεθαίνει η μαντάμ Ορτάνς… Τι ψυχή θα 
παραδώσεις;

Μην παραπονιέστε που σας πάνε για εξα-
κρίβωση στα καλά καθούμενα στο τμήμα, 
αφού δεν κάνετε μήνυση. Θέλετε και τα 
παθαίνετε! Εγώ σας το έχω ξαναπεί: η μή-
νυση στοιχίζει μόνο 70 δραχμές…

Τι «κιτρινισμοί» είναι μερικές δημοσιεύ-
σεις στις εφημερίδες για το Aids! Μα δεν 
ντρέπεστε και λιγάκι; Λέγεται ότι κάποιος 
γνωστός έχει Aids, και σεις γράφετε για 
τα διάφορα κακοήθη κουτσομπολιά που 
ακούτε, και δεν συμπονάτε καθόλου αυ-
τόν τον άνθρωπο αλλά τον διαπομπεύετε 
κιόλας. Και μάλιστα αυτό το σχόλιο το διά-
βασα και στην Ελευθεροτυπία από κάποια 
Κασσάνδρα. Κυρά μου, άντε στη μπουγάδα 
σου! Πρόστυχια, έ πρόστυχια…

Η μεγαλύτερη ανησυχία μου τώρα τελευ-
ταία είναι που δεν βλέπω τακτικά στις εφη-
μερίδες τον Χαράλαμπο Παπανικολάου, τον 
κολυμβητή, κι έχω λυσσάξει. Χαράλαμπε, 
θέλεις να πεθάνω;

Μην ξεχνάτε ότι είμαι τραβεστί και ότι οι 
σχέσεις μου με τ’ αγόρια δεν είναι ίδιες μ’ 
αυτές των ομοφυλόφιλων.

Έχω και γω τις πληροφορίες μου. Που 
λέτε, αυτή η στρίγγλα και άπαρτη που 
κάθε Κυριακή βγάζει τα εσώψυχά της από 
το Βήμα και που θέλει να την λένε Σίβυλλα 
– και επειδή εμένα μ’ έπιασε κακιά άφρα 
μόλις διάβασα στον Ταχυδρόμο τη συνέ-
ντευξη της περί του ποια είναι και λύσσαξε 
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Καλιαρντοσούρες



Ξερετε πού πάω μια φορά το μήνα; – Στη 
Λήμνο!!! Είμαι μόνη μου με 25.000 φαντά-
ρους. Αμέ!!!...

Κάποιος πρέπει να γιαουρτώσει τον Χάρυ 
Κλυν. Είναι τόσο ρατσιστής απέναντι στην 
ομοφυλοφιλία, που δε χάνει ευκαιρία να δι-
ακωμωδεί με χυδαίο τρόπο και με τα γνω-
στά αδελφίστικα κλισέ, τους ομοφυλόφι-
λους. Και μη μου πείτε ότι κάνει σάτιρα και 
διάφορα μπλα, μπλα. Λιγάκι ευαισθησία δε 
βλάπτει.

Ελευθερώθηκα. Δεν ανήκω πλέον σε καμιά 
ομάδα πολιτική και δεν ασχολούμαι με όσα 
συμβαίνουν στα Εξάρχεια. Επιτέλους, μπο-
ρώ να εκφράζω ό,τι θέλω, όπως το θέλω 
και όταν το θέλω, χωρίς να φοβάμαι διά-
φορους χαρακτηρισμούς και να δημιουργώ 
κι αντιπάθειες. Ξέρετε πόσο κράξιμο έχω 
φάει απ’ αυτούς που λένε ότι είναι αντιε-
ξουσιαστές κι αναρχικοί. Έχετε γεια, «σύ-
ντροφοι».

Ωραίο πράγμα να ’σαι ερωτευμένο πλάσμα, 
μα καταπιεστικό. Ένα χρόνο δεσμό λοιπόν 
έκλεισα με κάποιο παιδάκι. Και τι παιδάκι! 
Ευχηθείτε με, παρακαλώ. Βλέπετε, δύσκο-
λες οι εποχές.

Αυτός ο Γιώργος Διαλεγμένος, ο θεατρικός 
συγγραφέας, τα ’χει πολύ με τους ομοφυ-
λόφιλους του θεάτρου. Το τι αδελφές τους 
αποκαλεί, το τι πούστηδες και λοιπά και 
λοιπά. Άσε που πάει και κάνει καζούρα 
στους τραβεστί. Γιατί, παιδί μου; Σε κατα-
πίεζε τόσο πολύ η μαμά σου και κατ’ αυτό 
τον τρόπο θέλεις να το ξεπεράσεις; Μη θε-
ωρείσαι δα και μέγας συγγραφέας. Τα έργα 
σου τα φτιάχνουν καλά οι παραστάσεις.

Γιατί καλέ λέτε ότι βγάζω κακίες; Απλώς 
ξυπνάω άσχημα.

Να τον κράξω αυτόν τον πασίγνωστο δη-
μοσιογράφο απογευματινής εφημερίδας 
προοδευτικής ή να μην τον κράξω; Έχω 
προσωπική πείρα από τον κύριο αυτόν. Για 
ξαναγράψε για τρίτο φύλο και θα δεις τι 
εστί η γλώσσα μου.

Να διαβάσετε το Αλεξίσφαιρο, περιοδικό 
των γραμμάτων και των τεχνών. Αλλά και 
το Φάσμα και τα Άνθη του Κακού. Είναι 
καλά παιδιά. Σας προτείνω ακόμα να δια-
βάσετε το βιβλίο του Μπάροουζ «Οι πόλεις 
της Κόκκινης νύχτας» απ’ την Απόπειρα.

Για τον κ. Ιάσονα Τριανταφυλλίδη ο λόγος. 
Ο Ιάσονας παρουσιάζει κάποια βραδινή 
μουσική εκπομπή στο Ράδιο της Αθήνας, 
μα ο Ιάσονας είναι πολύ ντροπαλό και φο-
βισμένο παιδί που παθαίνει τέτοια ταραχή 
όταν του τηλεφωνούν για γκέι αφιερώσεις 
τα βράδια, (δηλ. ο Κώστας χαρίζει με αγά-
πη στο Νίκο, κλπ.) που τρώει το μικρόφω-
νο από την ταραχή του. Τον κατανοώ πλή-
ρως τον κακομοίρη γιατί έχει το πρόβλημα, 
βρε Ιάσονα ο κόσμος το’χει τύμπανο και συ 
κρυφό καμάρι.

Πριν από χρόνια ήταν απ’ τους πιο άγρι-
ους αρνητές της κοινωνίας. Δηλαδή, μέχρι 
πρόσφατα που πήρε το πτυχίο του δικηγό-
ρου. Τον συνάντησα που λέτε στα δικαστή-
ρια ντυμένο δικηγόρο κι όταν του είπα για 
μια υπόθεση ξυλοδαρμού μου από επενί-
τες, που δίκαζα εκείνη την ημέρα, η απά-
ντηση του ήταν «Μ’ αυτά θ’ ασχολούμαστε 
τώρα;» Μου ήρθε ναυτία. Εντέλει, σω-
στούς ανθρώπους βρίσκεις πέρα από ιδεο-
λογίες και κόμματα.

Η προηγούμενη εκδρομή που κάναμε είχε 
επιτυχία. Προγραμματίζουμε καινούρια 
για τα μέσα Μαρτίου. Ημερήσια. Όσοι εν-
διαφέρονται, ας σπεύσουν.

Πολύ χαίρομαι που ο συνεργάτης του περι-
οδικού και φίλος μου Γιάννης Παλαμιώτης 
πήρε το δεύτερο βραβείο στο διαγωνι-
σμό θεατρικού έργου του Υπουργείου 
Πολιτισμού.

Τον κακολογούσα τον Θόδωρο τον 
Αντωνόπουλο, αλλά κατά βάθος είναι καλό 
παιδί.

Αχ, με ποιον υπουργό καλέ έκανα, κατά 
τύχη, ρεβεγιόν σε μικρό νησί; Και δεν έλε-
γε να ξεκολλήσει από δίπλα μου ο άνθρω-
πος. Τον είχανε ταράξει οι άλλοι με τους μι-
κροαστισμούς τους φαίνεται. Πάντως πολύ 
προοδευτικά μου τα ’λεγε. Να’ναι άραγε ει-
λικρινής;

Το πόσο δημοκράτης είναι ο κύριος 
Σύβιλλας το απέδειξε με το να με πάρει 
ένα πρωί τηλέφωνο και τη στιγμή που 
μάλιστα ήμουν αποβλακωμένη από τον 
ύπνο κι ονειρευόμουν κάποιον παίκτη του 
Ολυμπιακού – όνομα και μη χωριό – για 
να μου πει ότι θα μου βάλει το περιοδι-
κό στον ποπό μου επειδή λέει τον έκραξα. 
Φανταστείτε το σοκ που υπέστη η άμοιρη, 

να σου κόβει το όνειρο ο κ. έγκυρος Βήμας 
και να σου μιλάει πολύ βιτσιόζικα για τον 
ποπό σου. Δημοκρατικές μικροπρέπειες 
επωνύμων και «έγκυρων» ανθρώπων. Σε 
συγχωρώ πάντως.

Ακουσα από πολλούς, μα πάρα πολλούς, 
ότι δύο επιφανείς γιατροί που ασχολούνται 
με το Aids έχουν θησαυρίσει από τα πολλά 
λεφτά που βγάζουν με πολύ «έντιμο» τρό-
πο. Πήρανε τ’ αυτιά μου, λοιπόν, για «κα-
λύτερη εξέταση» σε ιδιωτικό ιατρείο, που 
κυμαίνεται από 7 έως 10 χιλιάδες χωρίς 
απόδειξη. Ακαταλαβίστικα τα λέμε, αλλά 
αν συνεχιστεί θα τα πούμε με τ’ όνομά 
τους.

Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ μην παίρ-
νετε τηλέφωνο και μάλιστα σε ακατάλλη-
λες ώρες, εκτός από Σάββατο και Κυριακή 
5-7. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας 
για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από το να 
σας βρούμε τεκνά. Το παρακάνατε μερικοί. 
Μη γκρινιάξω περισσότερο.

Κανένα παιδί απ’ όσα έχω φωτογραφίσει 
κι είναι δημοσιευμένα στο περιοδικό δεν 
είναι ομοφυλόφιλο. Το πώς και γιατί είναι 
άλλη ιστορία.

Το βίτσιο της εποχής είναι να βλέπεις gay 
ή τραβεστί να διαβάζει Αυριανή.

Χάλασε, λοιπόν, το πάρκο του Λευκού 
Πύργου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η 
απέναντι αλάνα. Κρίμα, γιατί ήταν μια ανά-
σα συνάντησης και όχι μόνο παρσίματος 
για τους Θεσσαλονικιούς ομοφυλόφιλους. 
Σε αντίθεση με το Πεδίον του Άρεως, εδώ 
στην Αθήνα, όπου δε βλέπεις κανέναν να 
μιλάει στον άλλον, παρά γυρνάνε σα σκι-
ές μέσα στα δέντρα και σου πλακώνεται η 
καρδιά. Πολύ το αγαπούσα το πάρκο της 
Θεσσαλονίκης.

Δυο πολύ λαϊκοί τύποι, ηλικίας 35 με 40 
ετών, ενώ ήμουν στη δουλειά μου, με μα-
χαίρωσαν. Έτσι, στα καλά καθούμενα, χω-
ρίς να πουν κουβέντα. Ευτυχώς που είχα 
την τσάντα μου μπροστά, τρύπησε αυτήν 
και η μαχαιριά με πήρε ξυστά στα πλευρά. 
Ω, Ελλάδα με τους «άντρες» σου!

Έχω παρατηρήσει ότι μια συγκεκριμένη 
ηλικία είν’ αυτή που δημιουργεί προβλή-
ματα σε ομοφυλόφιλους και τραβεστί. Από 
30 έως 40 ετών.
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και το θεώρησε βρισιά η ρατσίστρια και κό-
ντεψε να πάθει επιληψία όταν της είπανε, 
υποτίθεται, ότι λέγεται από πολλούς πως 
είναι τραβεστί, όπως μου είπε μια φιλενά-
δα μου που έχει και μουστάκι και δουλεύ-
ει και στο Βήμα, δεν είναι καθόλου κυρία, 
αλλά κύριος και μάλιστα με σώβρακο πουά 
που φέρει κατά κόσμον το όνομα Ψυχάρης, 
κάπου θα τον έχετε ακούσει… Λοιπόν αυ-
τός ο κύριος μαζεύει κακίες από δημοσιο-
γράφους του – είναι, βλέπετε, διευθυντής 
στην εφημερίδα – τις κάνει όλες μια σούμα, 
βάζει και τα καλιαρντά του και τα κοτσάρει 
σαν Σίβυλλα πολύ γκόμενα και μάλιστα ιν. 
Απωθημένα έχει ο άνθρωπος και τα βγάζει 
μ’ αυτόν τον τόσο… θηλυκό τρόπο.

ΜΠΡΑΒΟ στην πλειοψηφία των ελληνι-
κών εφημερίδων και των δημοσιογρά-
φων. Αντιμετώπισαν το θέμα του Χρήστου 
Ρούσου με ευαισθησία και τελευταία ό,τι 
άπτεται της ομοφυλοφιλίας το χειρίζονται 
με τρόπο καλό. Ελπίζουμε ανεπιστρεπτεί 
να πέρασε η παλιά μαύρη εποχή. Οι εξαιρέ-
σεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα…

Ενταξει, υπάρχει και το Aids. Και τι πρέπει 
να κάνουμε; Να πεθάνουμε από το φόβο 
μας; Εγώ δηλαδή τι να πω που κάνω και 
πορνεία; Ε;… Απλά χρησιμοποιείτε προφυ-
λακτικά!!! Υπάρχουν μάλιστα και σε διάφο-
ρα χρώματα που τα χρησιμοποιείτε ανάλο-
γα με το χρώμα των ματιών του παρτενέρ 
σας για να είναι ασορτί. Εγώ μάλιστα για να 
είναι η φάση με στυλ τους βάζω και φιόγκο 
στο τέτοιο τους.

Χαράλαμπε, τι θα ’λεγες για κά’να φιόγκο;

Κάποιο παιδάκι που είναι αστυφύλακας στο 
Τμήμα Ηθών της Θεσσαλονίκης, πολύ τσα-
μπουκά μου πούλησε και μάλιστα μου είπε 
να μην ανεβαίνω ταχτικά στη Θεσσαλονίκη 
γιατί εκεί βαράνε. Φυσικά τον έβαλα στη 
θέση του μόλις του είπα ότι θα του κοτσά-
ρω καμιά μήνυση για απειλή και εξύβριση. 
Ρε, τι με πέρασες εμένα, για καμιά τσούλα 
από αυτές που ξέρεις; Σε 100 διευθυντές 
σου θα σε πάω. Α, να χαθείς, οργανάκι!…

Έδωσα μερικά τεύχη από το «Κράξιμο» σε 
μερικούς που το παίζουν αντιεξουσιαστές, 
για να τα πουλήσουν, και φάγαν τα λεφτά. 
Ρε, εγώ το περιοδικό το βγάζω απ’ τις βί-
ζιτες που κάνω, και ακόμα χρωστάω λεφτά 
στο Κράτος από τις δίκες που είχα.
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Με πλησιάζουν μερικοί ομοφυλόφιλοι, κι 
όχι μόνο, και μου λένε: Ξέρεις, ο τάδε έχει 
‘Ειτζ. Σα δε ντρέπεστε!

Οι οδοντίατροι έχουν αρχίσει να μη δέχο-
νται πελάτες ομοφυλόφιλους, και στις πε-
ριπτώσεις που τους δέχονται τους ζητούν 
εξέταση για Έιτζ. Τώρα όσοι έχουν γνώσεις 
γι’ αυτή την αρρώστια ξέρουν ότι είναι πολύ 
παράλογο να γίνονται αυτές οι διακρίσεις. 
Είναι μια απόδειξη ρατσισμού, που πρέπει 
οπωσδήποτε να καταπολεμήσουμε, γιατί 
οδοντίατροι με το σκεπτικό των διακρίσε-
ων γίνονται επικίνδυνοι, αφού σε άλλους, 
που δεν έχουν την ταμπέλα του ομοφυλό-
φιλου, δεν παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα. 
Το Υπουργείο Υγείας δε μπορεί, βγάζοντας 
μια ανακοίνωση, να τους τραβήξει λίγο τ’ 
αυτί;

Η εθνική σταρ της Γαλλίας Μπριζίτ 
Μπαρντό διαμαρτύρεται διότι το Σαιν 
Τροπέ το έχουν κατακλύσει ανώμαλοι ομο-
φυλόφιλοι όπως τους χαρακτηρίζει. Κάτι 
έγραψα παραπάνω για φώκιες κι ομοφυλό-
φιλους.

Και η δική μας «εθνική» σταρ τα βάζει κι 
αυτή με τους ομοφυλόφιλους, λέγοντας 
ότι το θέατρο της στο Πεδίον του Αρεως 
έχει μετατραπεί σε άντρο ανωμάλων τύπων, 
εννοώντας τους ομοφυλόφιλους. Εσείς να 
τ’ ακούτε τρελοαδελφές, που τρέχετε στις 
παραστάσεις της.

Να πούμε όμως και του στραβού το δί-
κιο: η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε υπογρά-
ψει για τη μείωση της ποινής του Χρήστου 
Ρούσσου.

Ο Οτέλο ντε Καρβάλιο είναι αυτός που έφε-
ρε τη δημοκρατία στον τόπο του και που 
στη συνέχεια φυλακίστηκε γι’ αυτό. Κατά 
την επίσκεψη του στην Ελλάδα επισκέφθη-
κε το Χρήστο Ρούσσο στις φυλακές, δεί-
χνοντας μ’ αυτή του την πράξη τι σημαίνει 
να είσαι δημοκράτης.

Θα παιχτεί η ταινία «Ερωτική Τριλογία». 
Να τη δείτε.

Η τελευταία δολοφονία ομοφυλόφιλου ήταν 
του Προέδρου για τους αγνοούμενους της 
Κύπρου. Ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός 
και σ’ όσους τον γνώριζαν αλλά και στους 
Κύπριους πολύ δημοφιλής, που φυσικά αν 
γνώριζαν ότι ήταν ομοφυλόφιλος δεν ξέρω 

αν θα τον εκτιμούσαν το ίδιο, παρόλη την 
έντονη αγωνιστική του δραστηριότητα για 
την Κύπρο. «Το τελευταίο θύμα».

Έχουμε που έχουμε τόσους εχθρούς. Να εί-
ναι εχθροί μας και μερικοί ομοφυλόφιλοι; 
Μιλώντας σε συνέντευξη στο ΤΟΡ FΜ, ο 
μόνος που διαμαρτυρήθηκε ήταν κάποιος 
που δήλωσε ομοφυλόφιλος και είπε συγκε-
κριμένα ότι δεν έχω το δικαίωμα να μιλώ 
για ομοφυλόφιλη καταπίεση γιατί είμαι 
πόρνη. Ρατσισμό απ’ τους ίδιους τους ομο-
φυλόφιλους. Και το μεγάλο παράπονο μου 
είναι ότι καμιά τραβεστί δε με εκτιμά, λόγω 
των δραστηριοτήτων μου. Φυσικά όλα αυτά 
έχουν την εξήγηση τους η οποία είναι πολύ 
κατινίστικη. Όταν είσαι τραβεστί παίρνε-
σαι περισσότερο από πολλούς ομοφυλό-
φιλους. Με τους τραβεστί, όταν δε μιλάς 
τη γλώσσα τους, πέφτουν να σε φάνε. Εάν 
είχα νταβατζή και ήμουν τοξικομανής, θα 
μ’ εκτιμούσαν.

ΤΟ «ΚΛΙΚ», παρόλο που πλασάρεται ως 
προοδευτικό, σε μερικά άρθρα του μιλά 
πολύ ρατσιστικά για τους ηλικιωμένους 
ομοφυλόφιλους, αποκαλώντς τους άσκη-
μους κτλ. Κι όχι μόνο αυτό. Το «ΚΛΙΚ» 
πλασάρει ένα image για να είσαστε in. 
Έχοντας συνηθίσει λοιπόν την αισθητική 
που σας πλασάρει και αν δείτε αυτούς που 
τα γράφουν θα τρέχετε και δε θα φτάνε-
τε. Εσύ, Γιάννη Νενέ, με τη φαρμακερή 
γλώσσα, να τ’ ακούς αυτά. Αλήθεια γιατί 
έγινες σα μπαλόνι; Δε βλέπεις στο «ΚΛΙΚ» 
που γράφεις κάτι τεκνά; Χα, χα, χα! Το δε 
κείμενο για τις φυλές των ομοφυλόφιλων 
που δημοσιεύτηκε παλιότερα, ήταν ψεύτι-
κο και αισχρό. Δεν επιτρέπεται να μιλάτε 
έτσι. Και μάλιστα περισσότερο γιατί αυτοί 
που το έγραψαν ήταν ομοφυλόφιλοι.

Σας παρακαλώ πάρα πολύ – το έχω ξανα-
γράψει – μη με παίρνετε τηλέφωνο, εκτός 
από Τετάρτη και Παρασκευή 6-8. Αν τώρα 
είναι κάτι που επείγει, παίρνετε απογεύμα-
τα. Εδώ δεν είναι γραφεία περιοδικού, εί-
ναι το σπίτι μου.

Αν διαβάζει κανένα τεκνό το περιοδικό, εί-
ναι πολύ σεξουλιάρικο, το πολύ μέχρι 23 
ετών παρακαλώ και μου στείλει φωτογρα-
φία, δέχομαι να προσφέρω την κορμάρα 
μου. Γιατί γελάτε καλέ; δε μπορώ να κάνω 
κι εγώ καμάκι; Είμαι άπληστη. Αλλά τα τσό-
λια δε διαβάζουν το «Κράξιμο». Διαβάζουν 
Ταρατατά και Ζάκουλα.

Ο Ζακόπουλος – που θεραπεύει όλους τους 
άρρωστους ομοφυλόφιλους, εκμεταλλευό-
μενος τις ενοχές και την άγνοια ορισμένων 
– βγάζει αρκετά λεφτά. Αλήθεια, ο Ιατρικός 
Σύλλογος τι γνώμη έχει γι’ αυτό, αφού και 
μερικοί στη Γραμματεία είναι ομοφυλόφι-
λοι; Ξέρω τι λέω.

Ξέρετε γιατί μερικές εφημερίδες ανέχονται 
το Ζακοπουλο και γράφει; Μου τα είχε πει 
ο Ταχτσής. Γιατί κάνει ενέσεις σε ιδιοκτήτη 
εφημερίδσας επειδή γέρασε, να του σηκώ-
νεται το πουλί του. Δεν κάνω κουτσομπο-
λιό. Αλήθεια είναι. Μιλάω πάντα με σοβα-
ρότητα.

Οσα γκέι αγόρια θέλουν να φωτογραφη-
θούν για το «Κράξιμο», ας επικοινωνήσουν 
μαζί μου. Θα τολμήσουν;

Η τελευταία συνέντευξη που έδωσε ο 
Κώστας Ταχτσής δημοσιεύτηκε στο τελευ-
ταίο τεύχος. Όσοι επιθυμούν να το απο-
κτήσουν, επειδή δεν υπάρχει στα περίπτε-
ρα, ας μου γράψουν.

Εν μέσω συγκυβέρνησης των πιο υγιών δυ-
νάμεων της Νέας Δημοκρατίας και της πιο 
προοδευτικής αριστεράς, εν μέσω της πιο 
δημοκρατικής περιόδου, της περιόδου της 
διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της συμφιλί-
ωσης, εν μέσω της πρόβας τζενεράλε της 
Νέας Δημοκρατίας με υπουργούς δικαιο-
σύνης και εσωτερικών δύο από τους πιο σε-
μνούς ανθρώπους της αριστεράς, η αστυ-
νομία θυμήθηκε τις παλιές της συνήθειες. 
Συνεχείς επιχειρήσεις αρετής στα πάρκα 
της θεσσαλονίκης, σχεδόν κάθε νύχτα τους 
τελευταίους δύο μήνες. Κλούβες με πολυ-
άριθμους αστυνομικούς, τρομοκρατούν, 
διασύρουν, αποθαρρύνουν, σέρνουν στα 
τμήματα δεκάδες ομοφυλόφιλους.

Οι αστυνομικοί, πιο θρασείς, πιο αγενείς, 
πιο εκδικητικοί από ποτέ. Ας καταλάβουν 
οι μεν φωνασκόντες νεοφιλελεύθεροι περί 
τραμπουκισμών και παρακράτους ΠΑΣΟΚ, 
και οι δε υπέρσυντηρητικοί Κουκουέδες, 
ότι έχουν υποχρέωση στοιχειώδους δημο-
κρατικής δεοντολογίας, να φράξουν αυτό 
το ολίσθημα σε συνήθειες και ήθη που εί-
χαν διακοπεί επί τουλάχιστον μια οχταε-
τία.

Οι ομοφυλόφιλοι ας μάθουν από την άλλη 
πλευρά, αυτές τις πρακτικές ΠΡΙΝ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ.
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Παιδιά, καλιαρντοσούρες γράφω. Δε μπο-
ρώ να κρατάω το στόμα μου κλειστό!

Άργησα να το βγάλω το περιοδικό μου για-
τί προτίμησα να ασχοληθώ με άλλα πράγ-
ματα.

Σε δύο περιοδικά δημοσιεύονται φωτο-
γραφίες δικές μου. Ο ναύτης μάλιστα, του 
οποίου δημοσίευσα τη φωτογραφία στο 
προηγούμενο «Κράξιμο», έγινε αφίσα με 
οδηγίες κατά του Έιτζ και κολλήθηκε στο 
λιμάνι του Σίδνεϋ. Και μια και μιλάμε για 
φωτογραφίες, το έχω γράψει επανειλημ-
μένως αλλά το ξαναγράφω: τα αγόρια που 
φωτογραφίζω για το περιοδικό δεν είναι 

ομοφυλόφιλα.

Γιατί κύριε «Σχολιαστή» και «Αντί» δε δη-
μοσιεύσατε την καταγγελία μου για τους 
Οικολόγους; Εσύ, «Σχολιαστή», που το 
παίζεις και πολύ προοδευτικός, γιατί δεν 
την έβαλες; Απαιτώ απάντηση, αν και ξέρω 
πόσο ανέραστοι και ξενέρωτοι διανοούμε-
νοι είσαστε. Πρέπει να καταλάβετε ότι η 
Ελλάδα δεν έχει μαύρους κι ότι οι ομοφυ-
λόφιλοι, και στην περίπτωση μου τραβεστί 
και πόρνη, τραβάνε τα πάνδεινα. Λιγάκι 
ευαισθησία δε βλάπτει.

Αλλά βλέπετε οι Οικολόγοι είναι σοβαρά 
άτομα. Δεν είναι σαν την Πάολα που που-

λάει τον κώλο της. Κάποιοι έχουν πανάκρι-
βες ΒΜW και εκατομμύρια, ενώ το επάγ-
γελμα το δικό μου και η κοινωνική μου 
θέση, απ’ ό,τι φαίνεται, είναι πολύ κατώ-
τερα απ’ τα δικά τους. Σα δε ντρέπεστε!

ΤΟ «ΚΡΑΞΙΜΟ» εξέδωσε το καλοκαίρι ένα 
Gay Guide, το οποίο στο εξής θα βρίσκετε 
μόνο στα κεντρικά περίπτερα της Ομονοίας 
και σε μερικά στο Κολωνάκι. Ο οδηγός ανα-
φέρεται, εκτός από τα γκαίη στέκια (πάρ-
κα, σινεμά, μπαρ κτλ.), στην αντιμετώπιση 
της ομοφυλοφιλίας στις διάφορες πόλεις 
της Ελλάδας. Αποτελεί με άλλα λόγια την 
«ερωτική γεωγραφία» της χώρας μας. Και 
μιας και αναφερθήκαμε, να κάνουμε και 
κάποιες διορθώσεις: Στη Μυτιλήνη έχει 
κλείσει το σκυλάδικο Νυχτερίδα και έχουν 
ανοίξει δυο άλλα γκαίη μπαρ: του Μισέλ 
και του Τζίμυ όπου συχνάζουν και πολλοί 
φαντάροι. Στο Διδυμότειχο, από λάθος του 
τυπογραφείου αναφέρεται ο φάρος στην 
παραλία, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να 
αναφέρεται στην Αλεξανδρούπολη. Επίσης 
δε γνωρίζουμε ποιοι από τους κινηματο-
γράφους συνεχίζουν να λειτουργούν. Στη 
Δράμα η ΜΕΖ είναι καφετέρια και όχι ντί-
σκο και υπάρχει και ένα καινούριο μπαρ, 
το Στεφ, όπου μαζεύονται φαντάροι, τε-
κνά, ομοφυλόφιλοι και τραβεστί. Στην 
ίδια πόλη υπάρχει και ο κινηματογράφος 
Ολύμπια. Στις Σέρρες, στη θέση της ντίσκο 
Καπνομάγαζο, βάλτε Μπαρ Πλαίη Μπόυ.

Αυτά είναι τα λάθη του Οδηγού. Τώρα, αν 
έχετε περισσότερες πληροφορίες, μπορεί-
τε να μας γράψετε σχετικά στη διεύθυνση 
του περιοδικού. Ο Οδηγός περιέχει πλη-
ροφορίες και για Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, 
Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία. Στον 
καινούριο οδηγό που θα εκδόσουμε, ελπί-
ζουμε να υπάρχουν και αγγελίες, αλλά αυτό 
εξαρτάται από σας.

Στο μικτό Ορκωτό Κακουργιοδικείο της 
Θήβας δικάστηκε αυτός που είχα μηνύσει 
για βιασμό, ληστεία, σωματικές βλάβες 
κτλ. Ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση 
του, αλλά οι ένορκοι και ο πρόεδρος του 
δικαστηρίου τον έστειλαν φυλακή για 19 
χρόνια. Φυσικά η δίκη θα επαναληφθεί στο 
Εφετείο. Είναι πολύ θλιβερό όμως να ξέρεις 
ότι στέλνεις ανθρώπους στη φυλακή. Αλλά 
πώς μπορείς να αμυνθείς στην καθημερινή 
βία που αντιμετωπίζεις; Όταν κάθε τραβε-
στί αντιμετωπίζει δύο με τρεις απόπειρες 
δολοφονίας το μήνα;
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Ας μην περιμένουμε μια αναπόφευκτη επι-
στροφή σε πρακτικές που όλοι νομίζαμε 
ότι είχαν φύγει ανεπιστρεπτί.

Λοιπόν καιρό είχαμε να τα πούμε. Κι έχω 
διάθεση για κάποιο ξέσπασμα. Αρχίζω.

Δύο gay παιδιά – ολίγον σεινάμενη κου-
νάμενη η μία – ταξίδεψαν στην Σπάρτη 
να επισκεφθούν ένα φίλο τους φαντά-
ρο. Εκεί λοιπόν που κάθονταν στην πλα-
τεία της Σπάρτης, ξεσπάει διαδήλωση… 
και όταν λέω διαδήλωση, εννοώ διαδήλω-
ση! Το «σύκα» έγινε «όξω πούστη». Μέχρι 
που αδειασανε τα καφενεία και τα μαγαζιά 
και φωνάζανε «έξω οι πούστηδες από τη 
Σπάρτη».

Τα παιδιά αναγκάστηκαν να φύγουν από 
την πόλη με τη συνοδεία της αστυνομίας 
για να γλυτώσουν τα χειρότερα. Αυτό είναι 
μια λεπτομέρεια για το πώς αντιδράει αυ-
τός ο βρωμολαός. Ξέρω πάμπολλες αδελ-
φές που έχουν καταπαρθεί στη Σπάρτη 
– όλη η Σπάρτη παίρνεται, κι αυτοί οι άν-
θρωποι είναι οι ίδιοι που θα πηδηχθούν 
μαζί σου με την πρώτη ευκαιρία.

Καθημερινά κρούσματα βίας στο Πεδίον 
τον Αρεως και το Ζάππειο.

Ομάδες νεαρών ξυλοφορτώνουν και λη-
στεύουν, όμως πλέον δεν φταίνε αυτοί. Οι 
ίδιοι οι ομοφυλόφιλοι είστε άξιοι της μοί-
ρας σας και θα πούμε το γιατί. Όταν χτυ-
πούν κάποιον και φωνάζει για βοήθεια, 
όλοι εκεί γύρω εξαφανίζονται αφήνοντας 
τον στο έλεος των κρυφαδελφών – γιατί 
περί αυτού πρόκειται συνήθως. Δεν κά-
νουν καν τον κόπο να ειδοποιήσουν το 
«100». Το παρακάτω είναι ενδεικτικό της 
χυδαίας νοοτροπίας ορισμένων Ελλήνων 
ομοφυλοφίλων:

Φίλος μου βρήκε ένα βράδυ αιμόφυρτο 
κάποιο παιδί στο Ζάππειο, θύμα τέτοιας 
επίθεσης. Του έσπασαν το κεφάλι – γλύ-
τωσε παρά τρίχα (αλλά έμεινε ένα χρόνο 
στο νοσοκομείο). Ο φίλος μου παρακαλού-
σε απεγνωσμένα περαστικούς ομοφυλόφι-
λους με αυτοκίνητα να τον μεταφέρουν στο 
Πρώτων Βοηθειών. Μετά σαράντα ολόκλη-
ρα λεπτά κι ενώ το θύμα ήταν αναίσθητο, 
προσφέρθηκε να βοηθήσει άσχετος περα-
στικός…

Βρωμοαδελφές του κερατά. Έχω κάθε δι-

καίωμα να σας αποκαλώ έτσι, γιατί μόλις 
βρείτε καναν πούτσο, νομίζετε πως λύσατε 
το πρόβλημα σας. Είμαστε στα 1990 κι αυτά 
τα πράγματα είναι αδιανόητα για τους gay 
της Ευρώπης. Αν συνεχίσετε να μην έχετε 
τη στοιχειώδη αλληλεγγύη στους χώρους 
όπου συχνάζετε, σε λίγον καιρό δυστυχώς, 
δεν θα υπάρχουν ούτε κι αυτοί.

Σε κάποιο πορνοσινεμά γεμάτο από 
Πολωνούς, Αραβες και Έλληνες παρατη-
ρούσα: Οι Πολωνοί ψυχροί, σοβαροί κι 
ανέκφραστοι, παρακολουθούσαν την ται-
νία σα να ’βλεπαν θρίλερ. Οι Άραβες, πιό 
πονηροί, έριχναν και καμιά ματιά αλλά με 
έντονη την ενοχή στο βλέμμα τους και κά-
ποια προστυχιά. Και τώρα οι Έλληνες: Να, 
το χέρι πάνω κάτω! Να, να μπαινοβγαί-
νουν στις τουαλέτες! Είμαστε σεξουλιάρη-
δες παιδί μου, έστω και μέσα από το πορ-
νό. Είναι κι αυτό μια κάποια λύσις, μα και 
δικαιολογία για κάποια γνωριμία έτσι στα 
γρήγορα.

Χρήστος Ρούσσος. Ώσπου να βγεί το περι-
οδικό θα είναι έξω. Με το καλό.

Βουκίδης παιδί μου! Οι μισές τραβεστί θα 
γίνουμε παιδιά του Βουκίδη. Του κάνω λίγο 
διαφήμιση γιατί μου έκανε μια μύτη, μούρ-
λια! Λίγο ακριβά, αλλά χαλάλι του… Μπρος 
στα κάλλη τι είναι ο πόνος και… το χρήμα. 
Πάντως έπεται και συνέχεια.

Το να πυροβολεί κάποιος αστυνομικός της 
Αμέσου Δράσεως τραβεστί και μετά να 
αφήνεται ελεύθερος αλλά και να στηρίζε-
ται κατηγορία ενάντια στον τραβεστί, δεν 
είναι δικαιοσύνη. Αυτά όμως τα ξέρουμε 
πια και δε μας φαίνεται περίεργο. Απ’ ό,τι 
φαίνεται, μερικοί αστυνομικοί, έχουν μάλ-
λον και προσωπικό πρόβλημα. Θα έρθω 
στην ομάδα «Ζ». Βρέθηκα μάρτυρας πολ-
λών ξυλοδαρμών από την… επίλεκτη ομά-
δα, η οποία σχεδόν κάθε βράδυ επιδεικνύει 
ιδιαίτερο ζήλο να ξεκαθαρίσει την κοινωνία 
από κάθε τραβεστί, ομοφυλόφιλο ή άλλο 
πρόσωπο που δεν είναι της αρεσκείας τους. 
Καλό θα είναι να τους βάλει κάποιος χέρι 
από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως διότι 
τρομοκρατούν, βρίζουν χυδαιότατα, έφθα-
σαν στο σημείο να απομονώσουν τραβεστί 
και βρίζοντας τον, τον έβαλαν με το ζόρι 
να σκύψει και τον κοιτούσαν από πίσω, μή-
πως κρύβει κάτι στον ποπό του.

Έπειτα, γελούσαν σαν κτήνη. Νομίζω ότι 

αυτοί δρουν αυτόνομα και ότι δεν έχουν δι-
αταγές τέτοιες που να δικαιολογούν αυτή 
τη συμπεριφορά. Αν είχανε, θα θίγαμε δι-
αφορετικά το θέμα. Φαντασθείτε ότι είναι 
αντιπαθητικοί και στα ίδια τα περιπολικά 
της Αμέσου Δράσεως. Η γνώμη μας είναι 
ότι αυτή η ειδική δύναμη της Αστυνομίας 
πρέπει να διαλυθεί και κάποιος να τους βά-
λει άγριο χέρι (αφού πολλοί από την ηγεσία 
της Αστυνομίας θέλουν να το παίζουν δημο-
κράτες), γιατί, απ’ ό,τι βλέπω, θ’ αρχίσουν 
να υποβάλλονται συνεχείς μυνήσεις ενα-
ντίον τους. Είμαστε μετριοπαθείς σ’ αυτή 
την αναφορά, περιμένουμε εξελίξεις, κι αν 
συνεχίσουν αυτή τη συμπεριφορά, θ’ αρχί-
σουμε διαμαρτυρίες έξω απ’ το Υπουργείο 
Δημοσίας Τάξεως και θα φτάσουμε μέχρι 
την απεργία πείνας. Αναμένουμε κάποια 
απάντηση.

Η Πλατεία Εξαρχείων, σε Πλατεία της 
Θλίψης έχει μεταμορφωθεί. Πρέζα, πρέζα, 
πρέζα, μάτια μαύρα ζαρωμένα εικοσάχρο-
νων παιδιών. Εγώ τ’ αγαπάω πολύ τα πρε-
ζάκια. Μερικές φορές όταν μ’ ενόχλησαν 
κάποιοι, άσχετοι με την πλατεία, πάντα 
μου συμπαραστάθηκαν. Γνωρίζουν βλέπε-
τε τι σημαίνει να σε βρίζουν γι’ αυτό που 
είσαι. Κρίμα πάντως. Η ηρωίνη κάθε μέρα 
δηλητηριάζει όλο και περισσότερους.

Ο Μπιλ και ο Ρον του Aids, αποφάσισαν να 
μην κλειστούν στο σπίτι τους ζώντας στη 
σιωπή. Ξεκίνησαν ο ένας από τον Καναδά 
και ο άλλος από τις ΗΠΑ να γυρίσουν σχε-
δόν όλο τον κόσμο μέχρι το ’92 δίνοντας 
μάθημα θάρρους κι ελπίδας, χαρακτηρί-
ζουν την πορεία τους «πορεία ζωής». Έτσι 
έφτασαν και στην Ελλάδα. Ήρθαν σε επα-
φή μαζί μας και συγκινημένοι όλοι που 
δουλεύουμε στο περιοδικό για την πράξη 
τους αυτή, τους φέραμε σε επαφή με δη-
μοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης. Μετά από την Ελλάδα σκοπεύουν 
να επισκεφθούν την Ιταλία, τη Γαλλία και 
στη συνέχεια, πριν τα Χριστούγεννα θα ξα-
ναγυρίσουν στη Ρουμανία όπου θα γιορ-
τάσουν με τα παιδιά που είναι φορείς του 
Aids, προσφέροντας τους παιγνίδια και 
δώρα. Ο Μπιλ και ο Ρον μας έδωσαν ένα 
μήνυμα θάρρους και αισιοδοξίας, είναι άξι-
οι θαυμασμού. Καλή τύχη παιδιά!

Alexander’s: Το γνωστό μπαρ στο Κολωνάκι 
τους πέταξε έξω στην προσπάθεια τους 
να μαζέψουν χρήματα για τα παιδιά της 
Ρουμανίας. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα φυ-
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σικά, θα ήταν σκάνδαλο για τους gay. Όμως 
επανειλημμένως το προσωπικό του μπαρ 
που προφανώς δεν είναι gay, έχει φερθεί 
χυδαιότατα και ρατσιστικά απέναντι στους 
ομοφυλόφιλους. Απαγορεύονται ως και τα 
αγκαλιάσματα μέσα στο μπαρ! Σίγουρα οι 
περισσότεροι ομοφυλόφιλοι στην Ελλάδα 
δε φημίζονται για την ευαισθησία τους και 
την αλληλεγγύη μεταξύ τους. Γι αυτό ίσως 
θα πήγαινε πολύ να σας ζητούσαμε να μπο-
ϋκοτάρετε αυτό το μπαρ. Αλλά μια στοιχει-
ώδης αξιοπρέπεια επιτέλους!

Θηλυπρεπής ομοφυλόφιλος μεταφέρθηκε 
στον Ευαγγελισμό, ύστερα από ατύχημα με 
μηχανάκι. Σπασμένη η μύτη του, πλημμυ-
ρισμένος στο αίμα. Ο ωτορινολαρυγγολό-
γος της βάρδιας τον άφησε εντελώς αβο-
ήθητο. Του ’βαλε ένα μπαμπάκι στη μύτη 
κι ούτε καν στο ιατρείο δεν τον μετέφε-
ρε, προφασιζόμενος το Aids. Ρατσισμός. 
Έπρεπε να γίνει ολόκληρος καυγάς από φί-
λους του που ήρθαν μετά για να τον βοη-
θήσουν. Φοβερό, ε;

Πάλι κάτι προσωπικό. Μου καταλογίζουν 
πολύ συχνά το ότι είμαι τραβεστί και κάνω 
την πόρνη. Το να ντύνεται ο καθένας όπως 
θέλει, είναι νομίζω αυτονόητο δικαίωμα, 
αν και η δική μου περίπτωση χρειάζεται 
μια άλλου είδους συζήτηση. Το γιατί εί-
μαι πόρνη, για να ξεμπερδεύουμε μ’ αυ-
τήν την ιστορία, σας επισημαίνω, υποκρι-
τές, ότι οι περισσότεροι από σας κάνετε 
χιλιάδες μικροσυμβιβασμούς απ’ την στιγ-
μή που γεννιέστε. Εγώ κατάφερα να κάνω 
πολύ λίγους. Εσείς είστε λοιπόν οι πόρνες 
κι όχι εγώ. Ναι, κάνω «πεζοδρόμιο», αλλά 
ο σκοπός μου δεν ήταν ποτέ να πλουτίσω. 
Απλώς, με συντηρούν αυτά που βγάζω απ’ 
την δουλειά μου. Μακάρι να κέρδιζα τα 
προς το ζειν από αλλού και να ’μουν τρα-
βεστί για το κέφι μου, αλλά ξέρετε πολλούς 
τραβεστί που να τους δέχονται σε «καθω-
σπρέπει» δουλειά;

Δε θέλω ν’ απολογηθώ σε κανέναν, μα θα 
γράψω τα παρακάτω για ν’ αφρίσουν μερι-
κοί-μερικοί.

Σαν τραβεστί έχω πλαγιάσει με τα ωραιότε-
ρα αγόρια. Μ’ αρέσει να είμαι κάθε βράδυ 
με διαφορετικούς. Δεν αντέχω να βλέπω 
γύρω μου εκατοντάδες αγόρια και να μην 
μπορώ να τα πλησιάσω. Περνάω καλά διότι 
τη ζωή μου τη διάλεξα εγώ – και διάλεξα να 
με πλησιάζουν αυτά, να με αγαπούν, να τα 

αγαπώ. Τα μόνα πράγματα που ζήτησα στη 
ζώη μου είναι η ηδονή και ο έρωτας. Και 
κέρδισα. Μακάρι να κερδίσετε κι εσείς. Η 
υπόθεση έληξε.

Και το τελευταίο. «Να φτιάξεις δεσμό, να 
φτιάξεις μια σχέση», μου λένε μερικοί. Να 
γίνω λοιπόν κι εγώ σαν τη μάπα σας, ν’ 
αναζητήσω μια σχέση για να καλύψω την 
ανασφάλεια μου. ΠΡΙΤΣ! Τέτοιες μιζέριες 
δεν ταιριάζουν στην Πάολα. Και σας πλη-
ροφορώ ότι η σχέση μου με τον Κώστα που 
απ’ τα 18 του χρόνια είναι μαζί μου, βρί-
σκεται στον τέταρτο χρόνο της. Είναι σχέ-
ση αγάπης κι αμοιβαίων συναισθημάτων, 
όχι ανάγκης. Δεν είμαι υποκριτής. Αλλά 
τυγχάνω πολυγαμικό άτομο και μ’ αρέσει 
να βυθίζομαι στα πάθη μου.

Πολλοί θα λένε τώρα «βγάζεις περιοδικό για 
να πεις τα προσωπικά σου». Μα, η επίθεση 
που μου γίνεται στην προσωπική μου ζωή 
είναι δημόσια. Στο κάτω κάτω, πολιτική για 
μένα είναι ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΝΑ 
ΖΗΣΕΙΣ.

ΠΟΛΩΝΟΙ. Φεύγουν από τη χώρα τους 
για μια καλύτερη ζωή. Δουλευταράδες. 
Μερικούς τους χρησιμοποιούν σαν σκλά-
βους και τους εκμεταλλεύονται ανέλεγκτα, 
ιδίως στην επαρχία. Για τους περισσότε-
ρους, η Ελλάδα αποτελεί έναν πρώτο σταθ-
μό πριν φύγουν στην Αμερική. Ειλικρινά 
νιώθω και καταλαβαίνω τον βαθύ πόνο και 
την καταπίεση που έχουν αυτά τα νέα παι-
διά και τα αισθάνομαι πολύ κοντά μου. Η 
ειρωνία της υπόθεσης τώρα: Η κοινωνική 
τους θέση τους αναγκάζει να «εισβάλλουν» 
σ’ έναν κόσμο που και για την Ελλάδα θε-
ωρείται «περιθωριακός», όμως παραδόξως 
αποτελεί κοινωνικό καθεστώς. Εκεί γίνεται 
το μπάχαλο. Οι Πολωνοί είναι μεγαλωμέ-
νοι σ’ ένα σταλινικό καθεστώς όπου η μόνη 
διέξοδος αντίστασης ήταν η Καθολική 
Εκκλησία. Καταλαβαίνετε τι ιδεολογία θα 
βγαίνει μέσα απ’ αυτό το μίγμα! Η ελληνι-
κή νοοτροπία πάνω σε πολλά πράγματα και 
στη σεξουαλικότητα διαφέρει τελείως από 
τη δική τους. Πολλοί έχουν κατακλύσει τα 
στέκια όπου συχνάζουν ομοφυλόφιλοι και 
τραβεστί, όπως η Ομόνοια και η γύρω πε-
ριοχή. Κουβαλώντας όλη αυτή την καταπί-
εση, μπορεί να γίνουν φοβερά επιθετικοί. 
Οι ομοφυλόφιλοι –  βλέποντας αυτή την 
«εισβολή» στα μέρη όπου συχνάζουν – εί-
ναι φυσικό να τους πλησιάσουν (είναι και 
κάτι κούκλοι!). Το αποτέλεσμα είναι βρι-

σιές και ξυλοδαρμός. Αν ξεγελαστείτε και 
πάτε κάποιον τους σπίτι σας, κινδυνεύετε 
φοβερά. Επίσης, ορισμένοι με το που θα 
συναντήσουν τραβεστί ή «τρελές» σε σκο-
τεινά κι απόμερα σημεία, ουαί κι αλίμονο 
τους. Τον ξυλοφορτώνουν ανελέητα. Τώρα 
το θέμα είναι λεπτό και πολύπλοκο, ρώσικη 
ρουλέττα. Αλλά κι εγώ πραγματικά κινδυ-
νεύω τα βράδια από ομάδες μεθυσμένων 
Πολωνών. Είναι προτιμότερο, τουλάχιστον 
ώσπου να συνηθίσουν την ελληνική πραγ-
ματικότητα, να τους αποφεύγετε εάν δεν 
είναι gay – όχι κοινωνικώς, μην παρεξη-
γηθούμε, αλλ’ ερωτικώς. Τη στιγμή που η 
Ελλάδα τούς έχει δείξει κατανόηση ως προς 
την παραμονή τους εδώ (και μπράβο), θα 
πρέπει κι εκείνοι με τη βοήθεια των εντύ-
πων και των συλλόγων τους ν’ αντιληφθούν 
ότι δεν πρέπει να επεμβαίνουν στον τρό-
πο ζωής των ανθρώπων εδώ, όποιος και να 
’ναι αυτός.

Θα μου πείτε «Οι Έλληνες είναι καλύτε-
ροι;». Πολλές φορές όχι, τουλάχιστον όμως 
γνωρίζουμε τη συμπεριφορά τους και το 
πω: ν’ αντιδράσουμε.

Αληθινά μου φαίνεται πολύ πικρό να γρά-
φω ένα τέτοιο σχόλιο. Καταλαβαίνω τις 
κοινωνικές αιτίες του προβλήματος, όμως 
αποτελεί μία πραγματικότητα που δημι-
ουργεί κινδύνους. Όπως ήδη έγραψα, έχω 
κι εγώ γίνει στόχος παρόμοιων επιθέσεων, 
μια φορά κατέληξα στο νοσοκομείο και βι-
ώνω πολύ άσχημα αυτήν την κατάσταση.

Την επόμενη φορά που θα με πλησιάσουν 
οπαδοί παρεκκλησιαστικών οργανώσεων 
(και μάλιστα αναφέρομαι σε δύο συγκεκρι-
μένους ευαγγελικούς, που τους έχει επι-
στρατεύσει η οργάνωση τους για να με βά-
λουν στον «ίσιο δρόμο») θα τους υποβάλω 
μήνυση για προσυλητισμό. Έχουν στρατο-
λογήσει μια ομάδα νεαρών με πολύ γλυκιά 
φυσιογνωμία και τους αμολάνε σε περιο-
χές που συχνάζει νεολαία με ιδιαιτερότητες 
(όπως στα Εξάρχεια) και αλίμονο αν κάποιο 
παιδί το βρουν σε κάποια αδύνατη στιγμή: 
το εξοντώνουν.

Δεν ξέρω τι του κάνουν όταν το παίρνουν 
μαζί τους, αλλά αν ήταν πρεζάκι θα είχε 
περισσότερες πιθανότητες να ξεφύγει. 
Είναι νεοφασίστες με χριστιανικό μανδύα. 
Με πέτυχαν κάποτε μόνη μου και όταν τόλ-
μησα να υψώσω τη φωνή μου, μαζεύτηκαν 
γύρω μου και έκανα… ξόρκια για να φύ-
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ΦΩΤΟ: Πάολα

γει ο σατανάς! Και με απειλούσαν ότι αν δε 
σταματήσω να κυκλοφορώ στο δρόμο, θα 
πάθω μεγάλο κακό.

ΑΓΟΡΙΑ-ΑΓΟΡΙΑ-ΑΓΟΡΙΑ.

Δώστε μου αγόρια και πάρτε μου την 
ψυχή!

Μου αρέσει που λένε όλοι τους στις καμπά-
νιες που κάνουν για το Aids να χρησιμο-
ποιούμε προφυλακτικά. Ποια προφυλακτι-
κά όμως, τη στιγμή που δε γίνεται κανένας 
έλεγχος από το υπουργείο Υγείας σ’ αυτά 
που κυκλοφορούν και είναι τα περισσότερα 
άχρηστα και φονικά.

Η πρόταση είναι το Υπουργείο Υγείας να 
μην αφήνει ανεξέλεγκτα τα προφυλακτι-
κά αλλά να περνάνε όλα από επιστημονικό 
έλεγχο προτού κυκλοφορήσουν. Το θέμα 
είναι αρκετά σοβαρό. Δε θέλω να βρεθώ 
στον άλλο κόσμο εξαιτίας χαλασμένου προ-
φυλακτικού.

Σ’ αυτές τις σελίδες τα ’βαλα με gay, 
Πολωνούς, Άραβες, χριστιανούς και 
Οικολόγους. Τώρα θα τα βάλω με τις γυ-
ναίκες (ξανά!). Δέκα μέρες στη Σαμοθράκη 
κανένα κράξιμο δεν άκουσα από αγόρι.

Αντιθέτως: οι γυναίκες λύσσαξαν. Το τι 
«κρα» το τι «κρου» δεν περιγράφεται. Να 
τραβάνε τ’ αγόρια δείχνοντας με και να γε-
λάνε. Έλα όμως που εγώ προηγουμένως 
είχα παρθεί μ’ αυτά!… Άμοιρες που να ξέ-
ρατε τι κάνουνε τ’ αγόρια όταν δεν τα βλέ-
πετε. Μόνον όταν δείτε πέρα από το μύθο 
του άντρα που έχετε στο μυαλουδάκι σας 
θα απελευθερωθείτε. Ξανασκεφτείτε το…

Και τι δεν άκουσα προεκλογικά για την 
υποψηφιότητα μου, από την πλειοψηφία 
των δημοσιογράφων! Προτίμησα όμως να 
μην κάνω την παραμικρή δήλωση και τους 
άφησα να λένε ό,τι θέλουν. Οι δύο τηλε-
οπτικές συνεντεύξεις που έδωσα στον 
ΑΝΤΕΝΝΑ και το ΜΕGΑ κοπήκανε, διότι 
θέλανε βλέπετε τρέλες και καραγκιοζιλίκια, 
που πουλάνε. Την πατήσανε όμως.

Στέλνουνε γράμματα στο περιοδικό του 
στυλ «Φίλη Πάολα», «Αγαπητή Πάολα» 
κλπ. Νιώθω σαν κάτι κυρίες που δίνουν 
συμβουλές από λαϊκά περιοδικά. Όχι κι 
έτσι βρε παιδιά, μη με πληγώνετε! Έχω κι 
εγώ ανάγκη από συμβουλές, εξάλλου στο 

περιοδικό συνεργάζονται κι άλλα άτομα. 
Χρησιμοποιώ στο εξώφυλλο το «εκδιδόμε-
νη τραβεστί» μόνο και μόνο για να προκα-
λέσω και για ν’ αποδείξω ότι με το να είσαι 
τραβεστί δεν σημαίνει πως πρέπει να διαι-
ωνίζεις την αντίληψη της κοινωνίας, σύμ-
φωνα με την οποία ένας τραβεστί πρέπει 
να είναι δυστυχισμένος, κακομοίρης και 
περιθωριακός, άρα δεν έχει δικαίωμα ν’ 
ασχολείται με τα κοινά.

Ο Τρίτσης πολύ σουξέ είχε στους gay με τα 
μουστάκια. Ενώ τη Μελίνα, μόνο οι κουλ-
τουριάρες και οι τρελές την ψηφίσανε. Για 
σένα Μοδινέ, δεν ξέρω. Μόνο οι διανοού-
μενοι, μάλλον.

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, οι πιο κο-
μπλεξικοί και οι περισσότερο ενοχοποιημέ-
νοι είναι νέα παιδιά σε στυλ κλικ. Είναι άξιο 
απορίας γιατί το παρουσιαστικό τους έχει 
πολλά gay στοιχεία, οι ίδιοι όμως δε διακρί-
νονται για τον ερωτισμό τους. Με όσους 
έχω πάει, αναγκαστικά λόγω δουλειάς, το 
έχω μετανιώσει. Τι ενοχές που έχουν! Η 
πρωτοπορία τους περιορίζεται στο κούρε-
μα και στα σωβρακάκια!

Όχι τίποτε άλλο, γέμισε ο κόσμος από βου-
τυρόπαιδα μικροαστικών οικογενειών, που 
ασχολούνται μόνο με κομπιούτερ, και που 
η διασκέδαση τους είναι άντε το πολύ σε 
κανένα μπαράκι τα Σαββατοκύριακα. Η 
μόνη τους έγνοια, πώς θα βολευτούν σε 
καμμιά δουλίτσα. Άκρως συντηρητικοί, 
κομπλεξικοί, αντιερωτικοί, ρατσιστές, εί-
ναι για λύπηση! Έχουν γεράσει από τα δε-
καοχτώ τους, αυτοί! Μόλις βλέπουν κανένα 
θηλυπρεπή ομοφυλόφιλο στραβομουτσου-
νιάζουν. Άντε να πάρουν κανένα τραβεστί 
στα σκοτεινά, βίζιτα.

Το βιβλιοπωλείο «Πρωτοπορία» αρνηθηκε 
από το προηγούμενο τεύχος να πουλάει το 
«Κράξιμο», και οι υπεύθυνοι ειρωνεύτηκαν 
νεαρό συνεργάτη του περιοδικού επειδή δι-
αμαρτυρήθηκε. Βέβαια, η «Πρωτοπορία» 
έχει πλέον γίνει μια σύγχρονη υπεραγορά 
του βιβλίου, ας μην ξεχνούν όμως ότι στο 
ξεκίνημα της ήταν αυτά τα περιοδικά που 
τώρα σνομπάρει, που τη βοήθησαν στην 
«εξέλιξη» της. Εξάλλου, μη νομίζετε ότι 
είναι το μοναδικό βιβλιοπωλείο που κάνει 
έκπτωση επί των τιμών. Υπάρχουν κι άλλα 
που εκτός από καλές τιμές είναι πιο ανθρώ-
πινα και λιγότερο απρόσωπα.

Λεπενιώτης. Αυτό το απαίσιο κείμενο του 
κύριου Τρίκαλα και Καρδίτσα που δημοσι-
εύτηκε προ καιρού στις εφημερίδες κι απαι-
τούσε να φύγουμε εμείς και κάποιες άλλες 
εναλλακτικές ομάδες από την Ομοσπονδία, 
καταδικάστηκε απ’ όλους κατά την 5η 
Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. Του τα ’πα κι 
εγώ ένα χεράκι και τον ξεφτίλισα δημόσια. 
Λεπενιώτη, τέτοιες απόψεις δεν έχουν 
καμμιά θέση στην Ομοσπονδία, ούτε κι 
η ΕΠΕΝ δεν θα τις δεχόταν. Ευτυχώς σε 
πήραν όλοι χαμπάρι. Αν έχεις πρόβλημα, 
λύσ’το στο κρεββάτι σου. Άντε και πολύ 
ασχοληθήκαμε μαζί σου.

Και πάνω που ένιωθα ένοχες την επομέ-
νη μέρα για το σχόλιο σχετικά με τους 
Πολωνούς, μέσα σε τρεις μέρες, επιχείρη-
σαν να με δείρουν δέκα Πολωνοί. Τη στή-
νουνε σε γωνιές κι έτσι και σε πετύχουν 
μόνη σου, κάηκες! Αμάν πιά! Μα θα το ξε-
περάσουμε κι αυτό.

Το γεγονός ότι κάποιοι συνεργάτες του πε-
ριοδικού είναι και μέλη της ομάδας μας 
που συμμετέχει στην Ομοσπονδία των 
Οικολόγων / Εναλλακτικών, δεν αναιρεί 
καθόλου την αυτονομία του περιοδικού. 
ΤΟ ΚΡΑΞΙΜΟ είναι και θα παραμείνει ένα 
ομοφυλόφιλο περιοδικό, πολιτικοποιημένο 
και με άποψη βεβαίως, αλλά δίχως κανενός 
είδους πολιτική εξάρτηση.

«Μ’ αρέσει να γεύομαι τις μυρωδιές αυ-
τών των δρόμων». Συγκινήθηκα με αυτή 
τη σκηνή από το «Δικό μου Αϊντάχο». 
Συγκινήθηκα και σε πολλές άλλες σκηνές 
της ταινίας. Συγκλονιστική η ερμηνεία των 
ηθοποιών. (Ο Κίανου Ριβς είναι ένα από 
τα ενεργά μαχόμενα μέλη του αμερικανι-
κού Act Up). Σόκαρε και ενόχλησε η ταινία 
καθωσπρέπει ομοφυλόφιλους και καθω-
σπρέπει gay περιοδικά, όπως το Advocate 
και το Out Rage, ενώ την πολεμική αυτή 
εναντίον της καταγγέλλει ένα από τα αξι-
ολογότερα περιοδικά του gay Τύπου στην 
Ευρώπη, το γαλλικό Gai Pied. Διότι οι συ-
ντηρητικές απόψεις που υιοθετούν τέτοια 
περιοδικά και η εικόνα που προβάλλουν για 
την ομοφυλοφιλία (ανάλογη με τον καθω-
σπρεπισμό των περισσότερων ετεροφυλό-
φιλων) με την προσδοκία ότι με αυτόν τον 
τρόπο θα γίνουν αποδεκτοί, είναι αυτές οι 
ίδιες που τους θέτουν στο περιθώριο, αυτή 
είναι και η αντίφαση που δεν φαίνεται να 
έχουν καταλάβει.
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Γιατί διαμαρτυρόμαστε για την επιθετικό-
τητα των Αλβανών; Το πρόβλημα δεν είναι 
τόσο απλό και θα το καταλάβουμε αυτό αν 
έρθουμε στη θέση του ανθρώπου που έχει 
εγκαταλείψει τη χώρα του που τον καταπίε-
ζε και έρχεται σε μια άλλη χώρα όπου αντι-
μετωπίζει νέα προβλήματα, καθώς βλέπει 
χιλιάδες νέα πράγματα ακατανόητα γι’ αυ-
τόν. Μήπως λοιπόν η επιθετικότητα τους 
είναι ένα είδος άμυνας και αυτοσυντήρη-
σης;

Από την άλλη μεριά, αρκετοί είναι πολύ 
επιθετικοί. Γι’ αυτό μην πέφτουμε στην 
παγίδα της γενίκευσης. Μπορούμε να κα-
τανοήσουμε γιατί έχουν κι αυτή την επιθε-
τικότητα απέναντι στους ομοφυλόφιλους. 
Σοκάρονται από την επιφανειακή ελευθε-
ρία του σεξ που υπάρχει.

Αποκτήσαμε τώρα και ζιγκολό Αλβανάκια, 
Ρουμανάκια… Πάντως τα πιο ήσυχα είναι 
τα Ρουμανάκια.

Τι τραβάνε και τα τσόλια που κάνουν πιά-
τσα στην πλατεία Κουμουνδούρου… Τα 
κυνηγάνε τα κακομοίρικα οι Ζητάδες. 
Ξέρετε εμείς οι τραβεστί με τα τσόλια της 
Κουμουνδούρου έχουμε συναδελφικές 
σχέσεις. Συζητάμε για το αν έχει δουλειά, 
παίρνουμε και κανένα πελάτη μαζί καμιά 
φορά.

Το «ΝΕΟΝ» στην Ομόνοια εξελίχθηκε σε 
μαγαζί που συχνάζουν φαντάροι και κάθε 
κατηγορία των gay τα απογεύματα. «Νέον»: 
το πιο gay στέκι της Αθήνας.

Πλουτίσανε οι πλαστικοί χειρούργοι απ’ τις 
τραβεστί αυτόν το χρόνο. Να οι μύτες, να 
και το στήθος το σιλικονάτο.

Τι άλλο θα κάνω για τα τεκνά!

Τώρα το καθιέρωσα – μια φορά το χρόνο 
πλαστικές.

Ένα τεκνάκι μου φιλούσε το στήθος και 
μου έλεγε: «ωραία η σιλικόνη σου, μωρό 
μου!»

Δράμα, Σέρρες… Τα πιο ζεστά αγόρια σε 
όλη την Ελλάδα.

Η Μελίνα στο τέλος δεν μας έδωσε συνέ-
ντευξη. «Ελάτε σε δυο μήνες πάλι». Πάντως 
εμείς θα επιμείνουμε.

114  |Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Σ  Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ

Βούκινο θα κάνω για βουλευτές της Νέας 
Δημοκρατίας. Δεν είναι δίκαιο εμένα να με 
μαζεύουνε και να πληρώνω εξαιτίας του 
Ηθών εξήντα κι εβδομήντα χιλιάδες και να 
κακοποιούν οι Ζητάδες τραβεστί, αδελφές 
και τσόλια κι ο κύριος Βουλευτής να γυρνά-
ει στα τσοντάδικα «κυνηγώντας» Αλβανούς 
και Άραβες (την ημέρα μάλιστα που έκα-
ναν επιχείρηση αρετής για τους Αλβανούς). 
Δεν είναι δίκαιο! Αν όμως ταλαιπωρηθώ 
από την Αστυνομία ή κακοποιηθούν άλλοι 
ομοφυλόφιλοι, σίγουρα θα σε κράξω! Έχε 
χάρη όμως που με κρατάνε τα παιδιά από 
την ομάδα του «Κράξιμο»!

Απαράδεκτοι οι «Απαράδεκτοι» και δεν το 
θεωρώ καθόλου προοδευτικό να έχουνε μια 
μίζερη ασεξουαλική και γκρινιάρα αδελφή, 
που περιφέρεται κουνιστή και λυγιστή από 
δωμάτιο σε δωμάτιο και δίνει συμβουλές 
στη φιλενάδα της για το πώς θα κερδίσει 
τον άντρα της. Ενώ δηλαδή ο συγκάτοικος 
του έχει πάμπολλες ερωτικές περιπέτειες, 
η ίδια τον περιμένει τα βράδια κλεισμένη 
στο σπίτι να γυρίσει. Απουσιάζει εντελώς 
οποιοδήποτε ερωτικό ενδιαφέρον, οποια-
δήποτε νύξη για κάποια ερωτική σχέση που 
θα μπορούσε να έχει. Και η αποδοχή που 
φαίνεται να απολαμβάνει του περιβάλλο-
ντος του αλλά και των τηλεθεατών σταμα-
τά εκεί. Τη χαριτωμένη, ανώδυνη, περιορι-
σμένη στο ρόλο που της έχουν ορίσει (ρόλο 
γελωτοποιού) χωρίς να ξεπερνά τα όρια, 
αδελφή όλοι την αποδέχονται. Γνωρίζουμε 
εξάλλου ότι κάποιες σταρ του σινεμά επι-
διώκουν να περιτριγυρίζονται από τέτοιες 
ακίνδυνες, χαριτωμένες αδελφές, οι οποί-
ες τους φτιάχνουν τη διάθεση. Μια τέτοια 
καρικατούρα αδελφής δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί πρόοδος. Είναι μια μετεξέλιξη της 
φτερούς σε μετά-μοντέρνα κουλτουριάρι-
κη έκδοση.

Τις βλέπεις μερικές γκέισες και μόλις δού-
νε τραβεστί στραβομουτσουνιάζουν και 
κουτσομπολεύουν άσχημα· μόλις όμως έρ-
θουν οι Απόκριες, συναγωνίζονται η μια 
την άλλη ποια θα ντυθεί πιο γυναίκα, ώστε 
να ‘χει να το λέει ότι δεν την γνώρισανε κι 
ήταν κούκλα.

Το Ε΄ Αστυνομικό Τμήμα ξυλοκοπεί ανε-
λέητα όποιον συλλάβει για εξακρίβωση 
στοιχείων. Κι όποιος τολμήσει να διαμαρ-
τυρηθεί του στηρίζουν κατηγορία για αντί-
σταση.

Δεν έχουμε στήλη βιβλιοπαρουσίασης, 
αλλά συστήνουμε το βιβλίο του Ντίνου 
Χριστιανόπουλου «Η κάτω βόλτα» με δι-
ηγήματα και μικρά πεζά από τις εκδό-
σεις Διαγωνίου. Ξεχωρίζουμε τον «κύριο 
Γαρύφαλλο», ένα από τα πρώτα gay διηγή-
ματα που γράφτηκαν στην Ελλάδα, και που 
ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε στο επόμενο 
τεύχος με την άδεια του ποιητή. Είναι ένα 
μικρό αριστούργημα.

Τι έγινε εφέτος στη Μυτιλήνη και μαζευ-
τήκατε όλες; Παρατζινάφτηκε το νησί. 
Χαθήκανε τ’ άλλα νησιά;

Καλλονή. Το πανέμορφο χωριό της 
Μυτιλήνης. Έχει βγάλει δεκαοχτώ τραβε-
στί.

Αγρίμια τ’ αγόρια της Αγιάσου αλλά πολύ 
σεξουαλικά.

«Το μποξεράκι μου!», μου λένε μερικά τε-
κνά χαδιάρικα όταν γδύνονται, εννοώντας 
το λουλουδάτο σώβρακο τους, κι εγώ ξενε-
ρώνω. Δεν πειράζει, θα προσαρμοστώ στη 
νέα κατάσταση.

Αιγάλεω, Περιστέρι. Τα μόνα τεκνά που 
κρατούν τις παραδόσεις, όχι στην εμφάνι-
ση αλλά στο κρεβάτι.

Πάνω από 2.500 άτομα πέρασαν από το 
πάρτι που διοργανώσαμε στο λόφο του 
Στρέφη για το «Gay Pride». Τώρα πώς τα 
καταφέραμε να μπούμε μέσα 100.000 
δρχ., ένας Θεός ξέρει.

Θυμηθείτε στις 26 Ιουνίου το επόμενο «Gay 
Pride» και το νέο πάρτι που θα γίνει στο 
λόφο του Στρέφη, καλύτερα οργανωμένο 
αυτή τη φορά.

Πήγα πολύ σέξυ ντυμένη στο Συνέδριο των 
Οικολόγων και μπήκα στην αίθουσα τη 
στιγμή που μίλαγε ο Τρίτσης. Σε όποιους 
δεν άρεσε, πρόβλημα τους.

Επειδή λόγω των πλαστικών και της σιλι-
κόνης με έπιασε το ναρκισιστικό μου και 
επειδή μια ζωή φωτογραφίζω αγόρια, θα 
αντιστρέψω τους όρους στο επόμενο ή με-
θεπόμενο τεύχος του περιοδικού. Γιατί νο-
μίζω ότι το αντικείμενο του πόθου για τα 
τεκνά είμαι εγώ. Θα τσιτσιδωθώ λοιπόν και 
θα μπω στο εξώφυλλο σε πολύ σέξι πόζες 
(πάντα ήθελα να μπω εξώφυλλο σε ένα πε-
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ριοδικό κι αφού δεν με βάζουν άλλα, θα 
μπω μόνη μου).

Ελπίζω η ομάδα του «Κράξιμο» να μη με 
κράξει για το εξώφυλλο που είπα!

Ο Γρηγόρης Βαλλιανάτος είναι από τους 
λίγους ανθρώπους που έχει βγει δημόσια 
να υπερασπιστεί την ομοφυλόφιλη απε-
λευθέρωση και είναι αξιέπαινος γι’ αυτό. 
Διαφωνώ σε πολλά μαζί του, όμως εγώ – 
όπως κι οι ελάχιστοι άλλοι που έχουν τολ-
μήσει τα ίδια – έχω κάθε δικαίωμα να του 
κάνω την όποια κριτική. Οι άλλοι που μόνο 
κριτική εκ του ασφαλούς έχουν μάθει στη 
ζωή τους να κάνουν και πέραν αυτού τίπο-
τε άλλο, τσιμουδιά και σκασμός!

Με κάλεσε ο δήμαρχος Καλλιθέας στο γρα-
φείο του ένα μεσημέρι. Εγώ νταραβέρια με 
δημάρχους δεν είχα στη ζωή μου – απορη-
μένη πήγα και γνωρίζοντας τον συντηρη-
τισμό των πολιτικών έμεινα άναυδη. Με 
παρακάλεσε να πω στις τραβεστί που δου-
λεύουν στο τμήμα της Συγγρού, που ανή-
κει στην περιοχή του, να σταματήσουν να 
πετούν τα προφυλακτικά στους δρόμους. 
Μάλιστα προθυμοποιήθηκε να τοποθετή-
σει κάδους απορριμμάτων για να διευκολύ-
νει το έργο τους! Τώρα, εάν οι τραβεστί τον 
ακούσουν είναι άλλη υπόθεση.

Μα δεν ντρέπεστε; Είπαμε κακίες, αλλά 
όχι χυδαιότητα! Πιάσανε το παιδί που πό-
ζαρε για το εξώφυλλο του προηγούμενου 
τεύχους και το τι του σούρανε δε λέγεται. 
Χυδαιότητα από μερικές αδελφές! Ευτυχώς 
τα παιδιά που φωτογραφίζω είναι φίλοι 
μου και ποζάρουν (έτσι για να ταράξω με-
ρικές μερικές) επειδή θέλουνε και επειδή 
τα φωτογραφίζω εγώ. Θα μου ήτανε αδια-
νόητο να φωτογραφίζω αγόρια με αμοιβή. 
Όπως όλοι οι συνεργάτες του περιοδικού 
δεν έχουν κανένα όφελος – αντιθέτως με-
ρικά παιδιά βοηθούν οικονομικά – έτσι και 
οι φωτογραφίες των αγοριών έχουν σχέση 
με την προσωπική μου ζωή. Γι’ αυτό, όσο 
και να με θάβετε σε κάποιο τεκνό, σας έχω 
χεσμένες. Αντε, μίζερες!

ΤΟ «Αρνούμαι», περιοδικό αντιρρησιών 
συνείδησης, έχυσε το δηλητήριο του μ’ 
ένα τρομερά ρατσιστικό και απαράδεκτο 
σχόλιο απέναντι μου, για σιλικόνες, πλα-
στικές κ.λπ. Απαιτώ να μου ζητήσουν δη-
μόσια συγγνώμη.

Απομυθοποίηση. Ζεν πρεμιέ του ελληνι-
κού θεάτρου και της τηλεόρασης, εραστής 
όμορφων γυναικών, με πήρε σαν πελάτης 
από τη Συγγρού και καμάρωνα. Καλέ τι 
φίφα ήταν αυτή! Και τσιγγούνης…

Έτσι για να γίνω και λίγο σκανδαλιάρα.

Ο Νεοναζισμός αναπτύσσεται και στην 
Ελλάδα και μάλιστα μέσα από περιοδικά 
που αγοράζουν και αρκετοί νέοι ομοφυλό-
φιλοι – και καλά να πάθουν. Παράδειγμα το 
«ΜΑΧ», όπου κάποιος «Αποδυτηριάκιας» 
προτρέπει έμμεσα τους αναγνώστες να 
«ξεβρακώσουν» αδελφές και τραβεστί, 
που κατά τη γνώμη του προστατεύονται 
από πολιτικά κόμματα, λογοτεχνικά σω-
ματεία και εργατικά συνδικάτα. Ευτυχώς 
που ακόμη στην Ελλάδα, κακομοίρα μου 
«Αποδυτηριάκια», οι περισσότεροι Έλληνες 
ξεβρακώνουν αδελφές και τραβεστί για άλ-
λους λόγους… και όχι για δημόσια διαπό-
μπευση. Βρωμερέ! Αντε και γαμήσου! (πάλι 
καλά που σου δίνω και ευχή).

Περιττό να σας πω ότι δεν πρέπει να αγο-
ράζετε το «ΜΑΧ».

Καλά αυτό το αγράμματο νούμερο. Αλλά 
οι ομοφυλόφιλοι που συνεργάζονται με το 
«ΜΑΧ» δεν έχουν την στοιχειώδη ευαισθη-
σία να του ρίξουν κανένα γιαούρτι; Αν σι-
ωπάτε είσαστε συνυπεύθυνοι.

Καλέ, τι τσιγγούνηδες είναι οι ταξιτζήδες! 
Οι πιο τσιγγούνηδες πελάτες.

Η εταιρεία που βγάζει την Κ-Υ δεν μπορεί 
ν’ αλλάξει καπάκια; Καθόλου δε βολεύουν 
είναι μικρά, δε βιδώνουν καλά με αποτέλε-
σμα να γεμίζει η τσάντα αλοιφή. Άσε που 
προσπαθείς με τις ώρες να τα βιδώσεις.

Αμάν πια αυτοί οι πλαστικοί. Έχει γίνει 
πολύ δαπανηρό επάγγελμα το τραβεστιλίκι. 
Βάζεις βυζιά, τα βγάζεις να βάλεις μεγα-
λύτερα, φτιάχνεις μύτη χαλάει το πηγούνι, 
βάζει ή άλλη μαλλιά τρέχεις κι εσύ να βά-
λεις μαλλιά, βάζεις μήλα θέλεις μετά τσί-
τωμα στα μάτια. Οι περισσότερες έχουμε 
γεμίσει τη μάπα μας σιλικόνη. Στο τέλος 
να δούμε τι θα απομείνει. Άντε στο διάβο-
λο βρωμότσολα! Τι μας αναγκάζετε να κά-
νουμε!

Καλέ, ποιος είναι αυτός ο πολύ προοδευτι-
κός βουλευτής – δε λέω από ποια παράταξη 

– που του αρέσει να του τσιμπάνε τα βυζιά; 
Κι αυτός τσιγγούνης. Εντέλει οι επώνυμοι 
πελάτες είναι οι πιο τσιγγούνηδες. Κύριε 
βουλευτά, όταν παίρνεις το σοβαρό σου 
ύφος εγώ θα σκέφτομαι ότι σου τσίμπαγα 
τα βυζιά!

Μ’ αρέσει που μας κατηγορούν ότι πλαστι-
κοποιούμαστε. Εδώ η Παπαρήγα αδυνάτι-
σε!

Γυναίκες, νέοι, μειονότητες και η συντρι-
πτική πλειοψηφία των Αμερικανών ομοφυ-
λόφιλων ψήφισαν μαζικά υπέρ του Κλίντον. 
Ποια πολιτική θ’ ακολουθήσει ο νέος πλα-
νητάρχης απέναντι στην άλλη Αμερική που 
τόσο δεινοπάθησε επί Μπους; Ή άλλαξε 
απλώς ρούχα ο Μανωλιός;

Ελβίρα! Η Ελβίρα είναι μια τραβεστί, από-
φοιτος της Γαλλικής Φιλολογίας και συνερ-
γάτης του περιοδικού με αντρικό όνομα και 
πλήρως συνειδητοποιημένη. Της ζητήσανε 
με το ζόρι τρεις αστυνομικοί να κάνει σεξ 
μαζί τους εκβιαστικά και αφού την κακο-
ποίησαν στο τμήμα την άφησαν ελεύθερη 
απειλώντας την. Έλα όμως που η Ελβίρα 
τους τρέχει στα Δικαστήρια!

Μαίρη Χρονοπούλου, σ’ ευχαριστώ πολύ 
για τα καλά σου λόγια.

Μ’ αρέσει που αποκαλούν εμένα πουτάνα! 
‘Οταν η άλλη παντρεύεται το γερό-χουντικό 
του Καναλιού για να γίνει σταρ.

Κατερίνα Γώγου. Είχα πάει στο σπίτι της 
πριν από χρόνια, συμπτωματικά την ημέ-
ρα που βρήκαν νεκρό στο σπίτι του, ολο-
μόναχο, τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο. 
Περισσότερο απ’ όλα την είχε τρομάξει 
που πέθανε μόνος του χωρίς έναν άνθρωπο 
δίπλα του. Μερικά χρόνια αργότερα… αχ, 
βρε Κατερίνα!

Η Κατερίνα είχε έρθει μάρτυρας υπερά-
σπισης όταν δικαζόμουν για το «Κράξιμο». 
Στην ίδια δίκη ήταν μάρτυρας υπεράσπισης 
και ο Κώστας Ταχτσής.

Αχ αυτό το τσογλανάκι που γνώρισα στη 
Ξάνθη και την κοπάναγε τα βράδια από το 
στρατόπεδο για να έρθει να με βρει και που 
δεν θα το ξαναδώ…

Αν νομίζετε ότι ήταν το όνειρο της ζωής 
μου να γίνω διάσημη πουτάνα, κάνετε με-



γάλο λάθος. Αυτό που ήθελα ήταν να γίνω 
διάσημη και πουτάνα.

ΙΙολύς κόσμος και φέτος στο Gay Pride που 
διοργάνωσε το περιοδικό. Ευχαριστώ τα 
παιδιά του CΙΤΥ, τους εκπληκτικούς Στέρεο 
Νόβα και τους Groove Machine. Φέτος πε-
ρισσότερες εκπλήξεις και καλύτερη διοργά-
νωση. Ευχαριστώ και το Videorama για την 
οικονομική του συνεισφορά στη διοργάνω-
ση της συναυλίας

Ενας φλωρομπέμπης ατσούμπαλος σαν κι 
αυτούς που ονειρεύονται να παντρευτούν 
οι κομμωτριούλες, οι κοπτοραπτούδες και 
οι πωλήτριες είναι ο Σαμαράς. Φανταστείτε 
τον γυμνό με σώβρακο! Μου τον βγάλατε 
και γόη!

Τόσες αδερφές γύρω του έχει ο Σαμαράς. 
Και όταν ζήτησαν να πάρει θέση για τους 
ομοφυλόφιλους τα παιδιά από το ΟΠΟΘ, η 
Πολιτική Ανοιξη απάντησε ότι δεν το έχουν 
ερευνήσει το θέμα. Στα τσοντάδικα και στη 
Συγγρού ξέρουν να το ερευνούν το θέμα; 
Αντε να μην ανοίξω το στόμα μου!

Ολα τα μουτζά τα ίδια είναι. Ενώ οι μπά-
ρες! Η κάθε μπάρα έχει τη δικιά της προσω-
πικότητα. Μεγάλη υπόθεση η ΠΟΥΤΣΑ!

Αυτά τα μάτια του, του τσολιού που συνά-
ντησα στη Βέροια, με τσάκισαν! Δεν τόλ-
μησα να παρθώ μαζί του, ξέροντας πως δε 
θα τον ξαναδώ.

Εφυγε ο Ρίβερ Φοίνιξ, το αγόρι-θαύμα του 
αμερικάνικου σινεμά. Οι περισσότεροι θα 
τον θυμόμαστε από την ταινία «Το δικό 
μου Αϊντάχο».

Αλώνισα την επαρχία φέτος με τη φιλενάδα 
μου την Ελβίρα: Λάρισα, Κατερίνη, Βέροια, 
Δράμα, Σέρρες, Ξάνθη. Βγαίναμε τα βράδια 
ντυμένες από το ΖικΖακ και από το Acrobat 
και ξεσαλώναμε. Ο,τι μας άρεσε στο διά-
βα μας το παίρναμε. Μέχρι και χωριά γύρω 
από την Ξάνθη αναστατώσαμε. Τρέξτε 
εσείς στη Μύκονο για φιόγκους!

Έχω γίνει λίγο σκύλα, δεν πειράζει όμως 
αφού δε βρέθηκε κάποιος να γεράσουμε 
παρέα! Προτιμώ να παίρνω πολλά τεκνά. 
Οχι θα κάτσω να σκάσω! Σεξ, μπόλικο σεξ 
αλλά και ασφαλές σεξ.

Συμπαθέστατα τα περισσότερα τσο-
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λάκια που δουλεύουν στην πλατεία 
Κουμουνδούρου, ανθρώπινα και ζεστά 
απέναντι στους τραβεστί. (Αλληλεγγύη στο 
επάγγελμα βλέπετε).

Διεστραμμένη με λένε επειδή μ’ αρέσει ο 
Ρουβάς, Καραλάτσα είναι, δροσερός είναι, 
κορμοστασιά έχει, μπάρα είναι απ’ ό,τι 
ακούω, είμαι τεκνατζού, τι να κάνουμε;

Η κυρία Ελισάβετ Παπαζώη σε μια τηλε-
οπτική της εμφάνιση φέρθηκε απρεπέ-
στατα απέναντι στους ομοφυλόφιλους. 
Απαράδεκτη!

Μου πρόσφεραν δουλειά σε κάποιο κανά-
λι και μάλιστα με ικανοποιητική αμοιβή, 
αλλά σ’ αυτό το κανάλι μάλλον ρεζίλι θα γι-
νόμουνα κι αρνήθηκα.

Ο Πόθος. Είναι ένα φανζίν γκέι περιοδι-
κό που εκδίδεται στη Σαλονίκη από την 
ΟΠΟΘ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το 7ο τεύ-
χος, ο ίδιοι έχουν μια εκπομπή στο ρά-
διο Κιβωτός, κάθε Κυριακή 5-8 μμ στους 
92,5 που κλείνει φέτος τέσσερα χρόνια. Να 
τα εκατοστήσουν και χαρά στο κουράγιο 
τους!

Τώρα τελευταία που ανακάλυψα τη σκύ-
λα μέσα μου, νιώθω ότι από τα βάθη της 
ψυχής μου, μου βγαίνει και λίγο Ρούλα 
Κορομηλά. Είναι κακό αυτό;

Δεν την μπορώ την μπαλή τη ράφτρα την 
Ασλάνω που παριστάνει την αδερφή της 
υψηλής κοινωνίας, αυτή και μια κομμώτρια 
που ξεφύτρωσε τώρα τελευταία (φούσκωσε 
τώρα τα χείλη της να γίνει πιο ωραία) που 
χτενίζει μερικές γλάστρες και παριστάνει 
την κάποια. Η μια γυρνάει όλα τα μαγα-
ζιά του Καλάμου, του Πόρτο Ράφτη και της 
παραλίας, κουνιέται σαν γουρούνα ιδρωμέ-
νη στα μαγαζιά και όποιο τσόλι βλέπει του 
τάζει ότι θα το κάνει μοντέλο για να του 
αβέλει καμιά μπόμπα στις τουαλέτες. Ενώ 
η άλλη βγαίνει έξω από την «Πρόβα» και 
κουνιέται μπας και βρεθεί τίποτε αλλά το 
μόνο που καταφέρνει είναι να γελάνε μαζί 
της οι πορτιέρηδες. Εμένα τα τεκνά μου τα 
λένε. Οι καλύτερες δημόσιες σχέσεις που 
κάνω είναι με τα τεκνά. Ξυπνήσανε και γε-
λάνε μαζί σας. Αποκτήσανε κι αυτά την αι-
σθητική που εσείς πλασάρετε, άρα πώς να 
σας κουραβάλουνε που είσαστε σαν άδικες 
κατάρες! Άντε, καημόπουτσες!

Αμ η Τσέλιου! Το γκλάμουρ γκλάμουρ και 
το Ενδεχόμενο Ενδεχόμενο. Πίσω από τη 
λάμψη τα Ρουμανάκια.

Μας προέκυψε σέξυ ο Αναστασιάδης και 
καμαρώνει κιόλας. Αν είναι δυνατόν που 
μοιάζει με βιτσιόζικο μπαλαμό. Είδε μια 
φιλενάδα μου που είχε πάει για δουλειά 
στην Ελευθεροτυπία, και κάτι έπαθε. Καλέ 
μην εμφανίζεσαι στην κοινωνία, το γυαλί 
σε κάνει κούκλο σε σχέση με την πραγμα-
τικότητα… Βρε ανεκδοτολόγε μου, μπας 
και την έχεις πάθει από ξανθιά τραβεστί κι 
έχεις απωθημένα;

Νευριάζω γιατί όλες αυτές έχουν την εντύ-
πωση ότι ανήκουν σε υψηλότερη κοινωνι-
κή τάξη και έχουν μια ρατσιστική στάση 
απέναντι στους άλλους και ύφος μπλαζέ. 
Και είναι πολύ εύκολο να εξηγηθεί η συ-
μπεριφορά τους αφού περνάνε σεξουαλικά 
μίζερα και στερημένα. Ας γίνουν λοιπόν 
πιο ανθρώπινες, γιατί καταντούν θλιβερές. 
Γιατί η στάση τους αυτή δεν ξεγελά κανένα, 
δείχνει μόνο την υστερία τους και τις κάνει 
αντιπαθητικές και καταγέλαστες.

Η διαφορά ενός γκέι με ένα τσόλι που πη-
διέται, είναι ότι ο γκέι πηδιέται με το μυα-
λό ενώ το τσόλι με τον ποπό.

Η μεγαλύτερη κατάρα: Να ερωτευτείς τον 
Αναστασιάδη και να σου λέει δε σε θέλω. 
Τι κουλό!

Ε, όχι θα φοβηθώ τη Σπάρτη. Το τόλμησα!

Φτάνω ένα απόγευμα με καταιγίδες, και το 
βράδυ βασίλισσα! Στο Μιστρά με πηγαίνα-
νε κάτι τσόλια. Με σπαρτιάτικο χορταράκι. 
Την άλλη μέρα φυσικά εξαφανίστηκα γιατί 
μαθεύτηκε. Σ’ αυτές τις πόλεις ή πρέπει να 
τους πάρεις όλους ή κανένα.

Ενας κούκλος φαντάρος στη Χαλκίδα, της 
ταραχής, τι μου είπε χαμογελώντας το τσό-
λι και με τρέλανε! «Πάμε ρε κούκλα ν’ αγιά-
σει η καυλάρα μου!»

Προσέξτε τη σημειολογία της λέξης: Ν’ 
ΑΓΙΑΣΕΙ. Είμαι ή δεν είμαι ΘΕΑ;

Καλέ η Βάνα Μπάρμπα τόσο ψώνιο είναι; 
Κατεβαίνει στις πιάτσες των τραβεστί και 
κάνει φιγούρες. Κυρά μου, έχουμε κάτι 
που δεν έχεις εσύ. Κι όταν θέλει το αγο-
ράκι αυτό το κάτι… δεν πα να ’σαι η Βάνα 

Μπάρμπα…

Βρομεροί, άξεστοι, υποκριτές, ό,τι χειρό-
τερο στην ελληνική κοινωνία, οι κάτοικοι 
στην Ερμιόνη και το Κρανίδι. Είχα επισκευ-
τεί αυτά τα μέρη και πριν την ιστορία με 
το Δουρή. Τρόμαξα με τη χυδαιότητα και 
την προστυχιά τους. Κοινότυπο είναι, αλλά 
αυτή η κοινωνία δημιούργησε το Δουρή.

Η κυρία Ελπίδα Ταχτσή, αδερφή του Κώστα 
Ταχτσή εμπορεύται ό,τι έχει σχέση με το 
συγγραφέα. Ας βάλει και εισιτήριο στο σπί-
τι που βρέθηκε νεκρός και να ξεναγεί τους 
επισκέπτες στα σημεία που το «έκανε» 
κ.ο.κ. θα βγάλει περισσότερα λεφτά. Τα 
κοράκια! Οσο για τον κύριο Νιάρχο, το έχω 
ξαναγράψει. Ούτε στα μάτια του δεν ήθελε 
νά τον βλέπει ο Ταχτσής. Κολογλείφτη τον 
ανέβαζε, κολογλείφτη τον κατέβαζε. 

Δεν θα απορήσω αν εκδώσει και το άλ-
μπουμ με τις φωτογραφίες με πούτσες που 
είχε ο Ταχτσής. θα βγάλει περισσότερα. Γι’ 
αυτό το άλμπουμ με τις φωτογραφίες από 
Πολαρόιντ, θα γράψω άλλη φορά γιατί έχει 
σχέση με ένα κομμάτι από τη ζωή μου.

Πραγματικά χαίρομαι όταν ανεβαίνει η κυ-
κλοφορία σε περιοδικά όπως το 01.

Της τζασλής έγινε φέτος στο Gay Pride πάρ-
τυ στο λόφο του Στρέφη. Τριπλάσιο κόσμο 
από πέρισυ. Μπουτ λατσά. Ευχαριστούμε 
τον Πασχάλη και τον Ακη για το show 
τους.

ΦΩΤΟ: Πάολα
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μισό και πλέον «αφιέρωμα», που δεν σώζεται από το – καλό – άρθρο «Καταιγίδα 
στον Εγκέφαλο» του Φίλιππου Πετρίδη. Υπήρχε και η κάπως ενδιαφέρουσα ανα-
φορά στο outing. Το οποίο άρεσε, φαίνεται, στους ιθύνοντες του ΚΛΙΚ, καθότι 
α) συμβαίνει έξω και β) είναι της μοδός. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα έλεγαν αν 
γινόταν εδώ αυτό, πιθανότατα ούτε που θα τους απασχολούσε. Όπως τότε που 
έγραφαν μετά πομπωδών φωτογραφιών για τις παρελάσεις που γίνονται στην 
Αμερική κατά τη Gay Pride Day (Μέρα Ομοφυλόφιλης Υπερηφάνειας) και ούτε 
καν ανέφεραν το μεγάλο σχετικό πάρτι – μεικτό μάλιστα – που είχε γίνει, πέρυσι 
το καλοκαίρι, στο λόφο του Στρέφη – μέσα στα πόδια τους! – δυο φορές μάλιστα, 
χάρη στο κυνηγητό του Δήμου Αθηναίων. Όπως ούτε καν τους προβλημάτισε η 
πρόσφατη καταδίκη για «άσεμνα» του τελευταίου τεύχους του ΑΜΦΙ.

Και εκτός πραγματικότητας, το «αφιέρωμα» του ΚΛΙΚ, και αντιδραστικό σε 
τελική ανάλυση, αφού ο οποιοσδήποτε άσχετος αναγνώστης που θα το διάβαζε 
θα θεωρούσε τους ομοφυλόφιλους τουλάχιστον «ψώνια». Η… «αδελφή της γειτο-
νιάς», κύριε Κωστόπουλε και λοιποί, θα του τα έλεγε σίγουρα καλύτερα. Γι’ αυτό 
θα σας συμβουλεύαμε να αφήσετε τέτοιου είδους περισπούδαστα «αφιερώματα» 
και να ασχολείστε με πιο… ελαφρά θέματα, όπως τότε που είχατε βάλει τις «φυ-
λές» των gay. Εκεί τα είχατε κάνει λιγότερο θάλασσα, αν και η ελιτίστικη, κατι-
νιστική και ειρωνική διάθεση του ή των συγγραφέων ήταν και πάλι εμφανής.

Εμείς δεν ανήκουμε σε καμιά από τις «φυλές» σας, δεν σπάμε ολημερίς το 
κεφάλι μας για το τι θα φορέσουμε την επαύριο, δεν στηνόμαστε στην ουρά για 
face control κι η πραγματικότητα δεν μας απασχολεί μόνο για 88”. Εσείς και οι 
όμοιοι σας δεν είστε σκοπίμως «κακοί». Απλώς έτσι σκέφτεστε, έτσι ζείτε, τόσα 
καταλαβαίνετε. Αλλά καλό θα ήταν να μη μαγαρίζετε οτιδήποτε για χάρη της 
ματαιοδοξίας σας…

ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ «ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ»
Μέλη της ομάδας του «Κράξιμο»

Δεκέμβριος ’91. Πουστο-αφιέρωμα ΚΛΙΚ. Το περιοδικό της αστραφτερής επιφά-
νειας και του άψογου τίποτε, αποφασίζει, ελλείψει άλλων «καυτών» μοντέρνων 
θεμάτων, ν’ ασχοληθεί με τους ομοφυλόφιλους. Ώδινεν λοιπόν όρος και έτεκεν 
τι; Μαλακίες! Αυτός είναι ο καταλληλότερος χαρακτηρισμός για το περιεχόμενο 
του «αφιερώματος» ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ, ΑΔΕΛΦΕΣ Ή GAY, που επιχείρησε το πε-
ριοδικό που υποτίθεται ότι κατ’ εξοχήν διαβάζει (ξεφυλλίζει μάλλον) η ελληνική 
νεολαία (για πόσον καιρό ακόμα;)

Μαλακίες, λοιπόν, ή μάλλον μαλακιούλες από ένα περιοδικό, στο οποίο – 
αλίμονο! – συνεργάζονται και ομοφυλόφιλοι, ένας τους μάλιστα είχε υπάρξει 
παλιότερα συντάκτης του ΑΜΦΙ και μέλος του ΑΚΟΕ! (τέτοια αναλγησία πια, 
Ουράνιε Λιβάδειε;)

Μα, θα απορήσετε όσοι δεν είχατε την τύχη να το διαβάσετε, τι διάολο έγρα-
φαν μέσα; Υπήρχε κάποιο αντιομοφυλόφιλο άρθρο ή σχόλιο; Όχι, καθόλου! Όχι 
φανερά. Αντίθετα, οι τύποι που έγραφαν την έβγαιναν απελευθερωμένα, με 
αέρα. Στο cool τους αλλά με χάι διάθεση, πολύ fine! Όμως:

Ο αβασάνιστος, επιδερμικός, ανούσιος και κουτσομπολίστικος τρόπος με τον 
οποίο βλέπει τα πράγματα το εν λόγω έντυπο, δεν θα μπορούσε παρά να μας 
δώσει ένα ακόμη εύπεπτο και εξωραϊσμένο προϊόν, απέχον παρασάγκας από την 
καθημερινή πραγματικότητα του μέσου ομοφυλόφιλου κι απευθυνόμενο στα 
200-300 fashion victims που παροικούν μονίμως τα μεγάλα gay bar και τα λοι-
πά «in» club της μοδός. Αλλά και στο παρελθόν, όποτε το περιοδικό αυτό ανα-
φερόταν στους ομοφυλόφιλους ή την ομοφυλοφιλία, αυτούς εννοούσε λες και 
αντιπροσωπεύουν όλους τους υπόλοιπους! Και επειδή τελευταία κάποιος νέος 
κόσμος έχει αρχίσει να νομίζει ότι έτσι είναι όλοι οι ομοφυλόφιλοι, καιρός είναι 
να βάλουμε μερικά πράγματα στη θέση τους, ευχαριστούμε δε – παρ’ όλ’ αυτά 
– το ΚΛΙΚ, που μας έδωσε την αφορμή. Η παρούσα «απάντηση» αφορά, άλλωστε, 
όλους τους συναφούς ιδεολογίας χώρους και πρόσωπα.

Τα πράγματα λοιπόν, κύριοι του ΚΛΙΚ κι αγαπητοί αναγνώστες του, είναι βα-
σανιστικά πολύ διαφορετικά. Αυτό κατά βάθος το γνωρίζετε και οι ίδιοι, γι’ αυτό 
άλλωστε το «αφιέρωμα» σας δεν άρεσε τελικά ούτε στους πιο φανατικούς gay 
αναγνώστες σας. Τα προβλήματα, οι επιθυμίες, ο αγωνία, η έμμεση είτε άμεση 
βία που υφίσταται ο μέσος ομοφυλόφιλος, λίγο πριν το 2000 και σε εποχή έντο-
νης συντηρητικοποίησης, τόσο στην Ελλάδα όσο, πολύ περισσότερο, στο εξωτε-
ρικό και μάλιστα εκεί απ’ όπου εισάγετε τα πρότυπα σας (Δ. Ευρώπη, Η.Π.Α.) 
δεν βρίσκονται πουθενά στα άρθρα σας. Η ίδια η καθημερινή ζωή του Έλληνα 
ομοφυλόφιλου απουσιάζει. Η οπτική σας γωνία είναι ελαφριά (σ.τ.μ.: light) 
και προσπαθείτε να κάνετε πλάκα (σ.τ.μ.: fun). Θαυμάσια είναι η σάτιρα και το 
χιούμορ, αλλά δεν έχετε μάθει να τραβάτε τη γραμμή μεταξύ αστείου και χυδαί-
ου. Και σε πολλά σημεία τα λεγόμενα σας ήταν αφελή έως χυδαία. Όπως το ανεκ-
διήγητο Λεξικό δια κυρίους. Όπως η παρουσίαση του πορνοστάρ Jeff Stryker 
ως αντιπροσωπευτικού δείγματος ομοφυλόφιλου (!) Όπως οι – δήθεν έξυπνες 
– ερωτήσεις που έκανε ο εκδότης σας στον εμφανιζόμενο ως εκπρόσωπο ενός 
ανύπαρκτου εδώ και χρόνια ΑΚΟΕ Γρηγόρη Βαλλιανάτο, ερωτήσεις στις οποίες 
δεν θα καταδεχόταν να απαντήσει η πλέον ανεγκέφαλη αδελφή του ελέους!

Το χυδαίο λοιπόν σε συνδυασμό με το ειρωνικό μάς δίνουν το επιλήψιμο και 
τότε σταματάει η πλάκα. Αδελφές ενωμένες, ποτέ νικημένες, χαρακτήριζε το 
ΚΛΙΚ τους αγωνιζόμενους ομοφυλόφιλους, θεωρώντας μάλλον πως η όποια ση-
μερινή απελευθέρωση ήρθε από το… υπερπέραν. Τα στοιχεία αυτά διαπνέουν το 

«Κλικ» και ομοφυλόφιλοι
Μια διαχρονική απάντηση
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Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος ανήκει στις μορφές και στα «είδη» των πνευματικών 
ανθρώπων που κι αν ακόμα διαφωνείς ή και δυσφορείς με τα τσουχτερά λεγό-
μενά τους ή αμφισβητείς ένα μέρος τους έργου τους, σου υποβάλλουν την εκτί-
μηση και το σεβασμό (Χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό γιατί η περίπτωση του 
Χριστιανόπουλου πιστεύουμε πως είναι μοναδική).

Ο Χριστιανόπουλος ό,τι έχει να πει το λέει στα ίσα, «ντεκλαρέ» (προσφιλής 
του έκφραση). Κι αυτή η ευθύτητά του έχει καταπολεμηθεί λυσσωδώς από δε-
κάδες μικρόψυχους και ανεγκέφαλους.

Ο Χριστιανόπουλος δεν αποζητάει τα εγκώμια κι ούτε τα χαρίζει εύκολα στους 
άλλους ο ίδιος. Είναι πρώτ’ απ’ όλα σκληρός με τον εαυτό του. Χρόνια τώρα, με 
το περιοδικό του, τη «Διαγώνιο», και τις εκδόσεις της, με την ομώνυμη γκα-
λερί του, με τις συμβουλές του και τις υποδείξεις του σε νέους λογοτέχνες, με 
τα σύντομα – συνήθως – ποιήματά του που κυκλοφορούν και θα κυκλοφορούν 
σαν εκρηκτικοί μηχανισμοί από στόμα σε στόμα, με τη γραφική του παρουσία 
στις «πιάτσες», με την καυστική γλώσσα της προσωπικής του Αλήθειας, με τη 
στωικότητά του, ο Χριστιανόπουλος έγινε σύμβολο της Θεσσαλονίκης, «εξωτικό 
πτηνό» για τους Αθηναίους, ήθος και ύφος που δεν έχει αντίστοιχό του.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο γραφειάκι του, που είναι συγχρόνως 
και γκαλερί – ένα μικρό πνευματικό τέμενος ηλικίας δεκαπέντε χρόνων, παρά-
δοξα «στημένο» σ’ ένα απρόσωπο κέντρο δικηγορικών και άλλων γραφείων στο 
κέντρο της πόλης· παρόντες η Πάολα, ο Γιάννης Παλαμιώτης, μαζί και δυο νεα-
ρότεροι φίλοι και συνεργάτες, ο Χρίστος Κυριαννάς και ο Βασίλης Λυμέρης.

Η κουβέντα ξεκίνησε φιλικά, εγκάρδια, χωρίς τρακ και παγωμένες ατμόσφαι-
ρες. Ο Χριστιανόπουλος, πάντα χειμαρρώδης και λαλίστατος, απαντάει σε όλους 
με κέφι. Σιγά σιγά το ενδιαφέρον φούντωσε τόσο πολύ, που το δημοσιογραφικό 
μαγνητοφωνάκι της Πάολας ξεχάστηκε κλειστό. Όταν πια το θυμόμαστε έχουμε 
χάσει πολλά. Το ανοίγουμε – και ακούγεται ο ποιητής να απαντάει στο Γιάννη 
Παλαμιώτη για το αν και κατά πόσο είναι ηθικολόγος…

Ντίνος Χριστιανόπουλος: Ναι, βλέπω ότι ελαφρώς ηθικολογώ πότε πότε. Πάντως 
αυτό δεν είναι εμφανές στα ποιήματά μου. Τα ποιήματά μου έχουν ένα αμφίδρο-
μο πλέγμα ηθικολογίας και ανηθικολογίας.
Γιάννης Παλαμιώτης: Δηλαδή, τα ποιήματά σας είναι ανοικτά σε αναγνώσεις 
πολλαπλές και πολύτροπες;
Ντ.Χ.: Βέβαια! Δεν απευθύνομαι σ’ ένα μικρό κοινό. Μάλιστα μπορώ να σας 
πω, ότι, κατά τη γνώμη μου, οι άνθρωποι είναι τεσσάρων ειδών: οι «κανονικοί» 
άντρες, οι «κανονικές» γυναίκες, οι «μη κανονικοί» άντρες και οι «μη κανονικές 
γυναίκες». Τα ποιήματά μου απευθύνονται τουλάχιστον σε τρεις από τις τέσσε-
ρις αυτές ομάδες.
Γιάννης: Με το ίδιο πάθος;
Ντ. Χ.: Με το ίδιο πάθος, ναι. Βγάζω μόνο την πρώτη περίπτωση, αλλά για τις 
υπόλοιπες τρεις, είμαι σίγουρος. Αυτό σας το λέω για αστείο. Γιατί αν μιλούσαμε 
σοβαρά, θα έλεγα ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε σαν τα κλάσματα· διαφέρουμε ως 
προς τον αριθμητή, αλλά μοιάζουμε όλοι ως προς τον παρονομαστή. Επομένως, 
εάν εγώ υποφέρω επειδή δεν βρίσκω ερωτικό ταίρι κι εσύ πάσχεις από το στο-
μάχι σου, το θέμα είναι ότι υποφέρουμε και οι δυο, έστω και από διαφορετική 
αιτία. Μας ενώνει και τους δυο ο κοινός πόνος. Δύο τόσο διαφορετικοί πόνοι 
μας φέρνουν στο ίδιο σημείο επαφής, δηλαδή στον κοινό παρονομαστή.
Γιάννης: Παρ’ όλα αυτά, έχω διαπιστώσει ότι κυρίως οι ομοφυλόφιλοι είναι 

Ντίνος Χριστιανόπουλος
«Εάν η ποίησή μου ήταν 
συνειδητά ομοφυλόφιλη, 
θα απευθύνονταν σε 
μερικούς ανόητους 
ομοφυλόφιλους, που 
νομίζουν ότι πρέπει να 
γράφουμε αποκλειστικά 
για τις ιδιαιτερότητές 
μας, μ’ έναν τρόπο που να 
αρέσει μόνο σε μας».
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ΦΩΤΟ: Πάολα



Ντ. Χ.: Το 1950 δημοσίευσα την ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΧΝΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ, σε ηλικία 
δεκαεννέα χρονώ. Ξέρετε τι ήταν αυτό; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τολ-
μηρή πράξη ήταν. Προϋπήρξε μόνο ο Λαπαθιώτης το 1910 από πλευράς τόλμης. 
Έκτοτε επικράτησαν διάφοροι καθωσπρεπισμοί.
Χρίστος Κυριαννάς: Προϋπήρξε και ο Καβάφης.
Ντ. Χ.: Ο Καβάφης τα είπε μασημένα, και τα ξέρουμε τώρα εκ των υστέρων. Τα 
ποιήματά του κυκλοφορούσαν σε πολύ λίγους. Ο Λαπαθιώτης τα δημοσίευσε κα-
νονικά. Το 1950 λοιπόν, τόλμησα να τα πω ντεκλαρέ. Δεν το ’κανα για να φανώ 
έξυπνος ή για να κερδίσω ένα κοινό που λαχταρούσε κάποιες αποκαλύψεις. Το 
’κανα για έναν άλλο, βασικό λόγο: διότι η εξομολόγηση λυτρώνει. Τα ξέρασα όλα 
και αισθάνθηκα ανακουφισμένος.
Πάολα: Κι αυτό είναι πολύ πιο επαναστατικό από τα ομοφυλόφιλα κινήμα-
τα…
Ντ. Χ.: Βεβαίως, γιατί το έκανα μόνος μου και δεν στηριζόμουν πουθενά. Και 
ήξερα τι είχα να αντιμετωπίσω: γονείς, θείους, θείες που μου ’κλειναν πόρτες, 
που με βρίζαν.
Γιάννης: Δεν είμαι κι εγώ καθόλου υπέρ των κινημάτων αυτών. Αλλά ξέρω 
πως ανακουφίζουν κι αυτά με τον τρόπο τους το πολύ κόσμο, που δεν έχει 
επιχειρήματα και συμπαράσταση ν’ αντιμετωπίσει τις λοιδωρίες.
Ντ. Χ.: Εγώ θα χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Όχι «ανακουφίζουν» αλλά «ντοπά-
ρουν». Κι αλίμονο σε κάποιους, όταν λείψουν τα ντοπαρίσματα. Είναι οι πιο 
θλιβερές υπάρξεις.
Γιάννης: Τα λέτε ίσως αυτά γιατί εσείς είστε ποιητής. Τα ομοφυλόφιλα κι-
μήματα όμως δίνουν δύναμη σε πολλούς ν’ αντικρούσουν με σθένος τους 
γονείς, τους θείους, τις θείες που αναφέρατε κι εσείς πριν. Τον κόσμο που 
επιτίθεται. Ακόμα, συντελούν σε μια ζωή κάπως πιο τακτοποιημένη, αποε-
νοχοποιημένη και ασφαλή.
Ντ. Χ.: Δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι επόμενο βήμα μετά την τακτοποίηση είναι 
το ξεσάλωμα. Και πάρα πολύ σοβαρά φοβάμαι τα παιδιά που εν ονόματι του πά-
θους τους ξεσαλώνονται. Αν ξεσαλώνονται στα δεκατέσσερά τους, τι θα γίνει 
μετά; Τι στιρήγματα θα βρουν αργότερα, όταν θα έχει περάσει η μπογιά τους; 
Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Ένα νέο παιδί πρέπει να περάσει από μεγάλες αγω-
νίες ολομόναχο, ανυπεράσπιστο, για να μπορέσει να βρει κάποιες δυνάμεις από 
μέσα του και να στηριχτεί στα πόδια του. Μετά, ας κάνει ό,τι θέλει.
Χρίστος: Όταν όμως έρχεται μια ανώτερη δύναμη, όπως το κράτος, να τους 
φράξει, μόνοι θα το αντιμετωπίσουν;
Ντ. Χ.: Εγώ έζησα μια ολόκληρη ζωή δίχως να υποστώ ούτε καν τη σκιά του 
κράτους.
Πάολα: Εμένα με λιανίσανε.
Ντ. Χ.: Τα θέλατε. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει στην περίπτωσή σας κρυφός μα-
ζοχισμός. Έχω κάνει παρέα με πολλές τραβεστί στην Θεσσαλονίκη. Αυτές ήταν 
δύο ειδών: αυτές που προκαλούσαν κι αυτές που ήταν συμμαζεμένες. Οι συμ-
μαζεμένες δεν έπαθαν τίποτα. Οι άλλες μόλις δουν μπασκίνα να περνάει, αρχί-
ζουν να τον βρίζουν. Κι αυτός, στην αρχή θα κάνει ότι δεν τους ακούει, αλλά στο 
τέλος θα τους γραπώσει. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι θέμα προσωπικής αντιμετώ-
πισης. Μπορείς να ζήσεις χωρίς να χωθεί το κράτος στη ζωή σου. Ο νόμος στην 
Ελλάδα είναι πιο ελαστικός απ’ ό,τι σ’ άλλα μέρη. Μην προκαλείς τη δημόσια 
αιδώ και κανείς δεν πρόκειται να σε πειράξει. Αυτό το λέω γιατί κι εγώ όλη μου 
τη ζωή την έφαγα στο πεζοδρόμιο. Μα και στο πεζοδρόμιο κατάφερα να μην 
προκαλέσω ποτέ αυτό που λέγεται δημόσια αιδώ.
Χρίστος: Ναι, αλλά κάτω από το σκοτάδι.
Ντ. Χ.: Εμένα μου λες! Όταν η άλλη ξεβρακώνεται στη μέση της οδού 
Πολυτεχνείου και πέφτουν όλα τα φώτα των αυτοκινήτων πάνω της…
Πάολα: Είναι ακραίες περιπτώσεις. Είναι τραβεστί που έχουν ένα σύμπλεγ-
μα κατωτερότητας και νομίζουν ότι, άμα τα κάνουν αυτά, θα τους προσέ-
ξουν. Δεν είναι όλα τα τραβεστί έτσι. Πάντως, μια και το έφερε η κουβέντα, 
θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γνώμη έχετε για τον Ταχτσή;
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αυτοί που τα ποιήματά σας τους πυροδοτούν ένα πάθος μεγαλύτερο. Δεν 
ξέρω τι γίνεται με τις άλλες κατηγορίες.
Πάολα: Κι όμως. Έχω δει στα μηνύματα του ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ πολλά κορίτσια να 
γράφους στ’ αγόρια τους ή στους χαμένους εραστές τους, χρησιμοποιώντας 
στίχους όπως «όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι» ή «τις νύχτες που γυρνώ 
στη μοναξιά μου». Πολλές φορές. Πάντως κοπέλες τα γράφανε.
Ντ.Χ.: Πολλοί ομοφυλόφιλοι είναι οι χειρότεροι αναγνώστες μου. Κατ’ επανάλη-
ψη έχω πει ότι δεν κάνω ομοφυλόφιλη ποίηση και μερικοί νομίζουν ότι μασώ τα 
λόγια μου, ή υπαναχωρώ. Εγώ όμως ξέρω πολύ καλά τι λέω. Εάν η ποίησή μου 
ήταν συνειδητά ομοφυλόφιλη, θα απευθύνονταν σε μερικούς ανόητους ομοφυ-
λόφιλους που νομίζουν ότι πρέπει να γράφουμε αποκλειστικά για τις ιδιαιτερό-
τητές μας, μ’ έναν τρόπο που να αρέσει μόνο σε μας. Αυτό είναι άστοχο. Πάρτε 
σαν παράδειγμα τη διαφορά ανάμεσα στους χριστιανούς ποιητές και τους ποιη-
τές των κατηχητικών σχολείων. Τα κατηχητικά έχουν ποιητές δικούς τους, που 
οι κατηχητικοί τους διαβάζουν κι ευχαριστούνται. Οι ίδιοι οι κατηχητικοί που ευ-
χαριστούνται με το Βερίτη είναι ανίκανοι να ευχαριστηθούν με τον Παπατσώνη, 
που είναι χριστιανός, αλλά όχι του κατηχητικού. Με τον ίδιο τρόπο διαφέρουν 
και οι ομοφυλόφιλοι ποιητές από τους ποιητές που γράφουν για τους ομοφυ-
λόφιλους. Εγώ παρομοιάζω την ποίησή μου μ’ ένα ποτάμι που, καθώς κυλάει 
ανάμεσα από διάφορα κοιτάσματα, παίρνει από το καθένα τα συστατικά του. 
Όταν αυτό το ποτάμι κυλάει κι από το ομοφυλόφιλο κοίτασμα, παίρνει κι από 
κει μερικά συστατικά. Λοιπόν, ένα μέρος της ποίησής μου είναι ομοφυλόφιλο, 
γιατί περνάει από το κοίτασμα αυτό· πολλά όμως μέρη της ποίησής μου περνούν 
και από άλλα κοιτάσματα. Να γιατί δεν κάνω ομοφυλόφιλη ποίηση, αλλά απλώς 
εκφράζω, θέλοντας και μη, ορισμένα ομοφυλόφιλα αισθήματα. Γι’ αυτό και δεν 
είναι δυνατό να είμαι αγαπητός στους ομοφυλόφιλους που θέλουν να έχουν τους 
δικούς τους ποιητές. Έτσι λ.χ. κάποιο φυλλάδιο, το ΡΕΜΑΛΙ, μου έκανε κάπο-
τε έναν πρόστυχο λίβελλο για το ποιηματάκι μου «ξέρω πενήντα αδερφές στο 
Βαρδάρη». Τότε κατάλαβα ότι το ποίημα αυτό ενοχλούσε μερικούς ομοφυλόφι-
λους, όπως ενδεχομένως τους ενοχλούσαν και ορισμένα άλλα. Με τον ίδιο τρό-
πο, μερικά ποιήματά μου ενοχλούν τους χριστιανούς, τους κομμουνιστές, τους 
εθνικιστές και διάφορους άλλους. Πάντως, στόχος μου δεν είναι να καλλιεργή-
σω ένα συγκεκριμένο είδος έκφρασης, για μια συγκεκριμένη ομάδα, ούτε το να 
αρέσω σε κάποιους, αλλά να εκφράσω τα βαθύτερα αισθήματά μου που θα αγγί-
ξουν τα βαθύτερα αισθήματα των άλλων. Να γιατί σας είπα ότι οι χειρότεροι ανα-
γνώστες μου είναι μερικοί ομοφυλόφιλοι, και μάλιστα οι συνειδητοποιημένοι, οι 
ιδεολόγοι, οι εντεταγμένοι σε ομάδες. Αυτοί που ξεχνούν ότι η ανθρώπινη μοίρα 
στηρίζεται κυρίως στον πόνο και στη μοναξιά και ότι όλα αυτά τα πάθη και οι 
αποκλίσεις είναι μια έκφραση του κοινού πόνου και της κοινής μοναξιάς.

Επιμένω με τη θεωρία του παρονομαστή. Θα με ρωτήσετε, βέβαια: Μα, αν 
επιδιώκεις τον παρονομαστή, γιατί μιλάς για τα εντελώς ιδιαίτερα; Μιλώ γιατί, 
αν δεν μιλήσουμε για τα πολύ ιδιαίτερα, θα πέσουμε στη λούμπα της γενίκευ-
σης. Είναι εύκολο να πεις «αγάπη μου», αλλά θέλει κότσια να πεις «αγόρι μου». 
Το φύλο πρέπει να φανεί από την πρώτη στιγμή. Να παίζουμε με ανοιχτά χαρτιά. 
Αυτές οι ευκολίες του να αποκαλέσεις τον άλλον «αγάπη μου» και μέσα σ’ αυτή 
την άχρωμη αγάπη να χωρούν αρσενικά και θηλυκά δεν κάνουν για μένα.
Γιάννης: Το έκανε όμως ο Προυστ…
Ντ. Χ.: Ο Προυστ ήταν μεγάλος. Έχω την εντύπωση όμως, ότι αν ο Προυστ έχει 
πέσει λίγο μεταπολεμικά, είναι κι αυτό μια αιτία. Να μάθουμε λοιπόν να λέμε 
τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη.
Πάολα: Μόλις είχα διαβάσει τη συνέντευξή σας στον ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ 
και πέτυχα το ίδιο βράδυ τον Ταχτσή. Γυρνάω λοιπόν και του λέω: «Ο 
Χριστιανόπουλος, Κώστα μου, λέει ότι η ομοφυλοφιλία είναι καημός. Εσύ 
τι λες;» Με κοίταξε μ’ εκείνο το πικραμένο βλέμμα του και είπε: «Εμ, δεν 
είναι, βρε Πάολα, δεν είναι;» Ήταν η τελευταία φορά που τον είδα. Μετά 
από λίγες μέρες τον σκότωσαν! Εσείς πώς αντιμετωπίσατε αυτή σας την 
ανορθοδοξία;
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Πάολα: Σαν ινδάλματα…
Ντ. Χ.: Εγώ λάτρεψα πάρα πολύ τη Σαπφώ. Είναι η μεγαλύτερη ερωτική ποιή-
τρια του κόσμου. Αγάπησα επίσης τις ερωτικές ποιήτριες Έντνα Σαιντ-Βίνσεντ 
Μίλλαιυ και Αχμάτοβα. Επίσης στα νιάτα μου είχα εντυπωσιαστεί για ένα δι-
άστημα από την Ιταλίδα ηθοποιό Συλβάνα Μάγκανο, που έπαιξε το 1948 στο 
«Πικρό ρύζι» και που είχε ελληνικό τίτλο «Πόθοι στους βάλτους». Αυτό το έργο 
με συγκλόνισε· το είδα έντεκα φορές. Σημαντική πνευματική σχέση στη ζωή μου 
ήταν και η εφηβική φιλία μου με την ποιήτρια Ζωή Καρέλλη. Από τις συνεργά-
τριές μου στη «Διαγώνιο», οπωσδήποτε η Θεοδώρα Ντάκου υπήρξε η σπουδαι-
ότερη και θεωρώ θλιβερό το γεγονός ότι εγκατέλειψε πρώτα τη Θεσσαλονίκη και 
μετά την ποίηση. Αν προσθέσουμε βέβαια και τη μητέρα μου, που θα ’πρεπε να 
την αναφέρω πρώτη πρώτη και που με επηρέασε πάρα πολύ, βγαίνουν έξι-επτά 
γυναίκες στη ζωή μου;
Πάολα: Αν ζούσατε Αθήνα, πού θα θέλατε να μένατε; Πού θα περνούσατε 
τις ώρες σας τα βράδια;
Ντ. Χ.: Πρώτα πρώτα δοξάζω τον Πανάγαθο που με φώτισε ώστε να μη θελήσω 
να κατέβω ποτέ στην Αθήνα. Προτίμησα να θαφτώ εδώ. Φυσικά, ακόμα και πε-
θαμένος δεν θα πήγαινα. Οι έξι φορές που κατέβηκα ήταν για μία ή δύο ημέρες. 
Ένας μήνας, που έζησα ως φαντάρος μέσα στην Αθήνα, υπήρξε ο χειρότερος 
μήνας της ζωής μου – άλλωστε το πλήρωσα με μια φοβερή αδενοπάθεια.
Χρίστος: Ο χαρακτηρισμός «ερωτική πόλη» για τη Θεσσαλονίκη είναι δικός 
σας;
Ντ. Χ.: Εγώ ανέκαθεν αντέδρασα γι’ αυτόν τον χαρακτηρισμό. Είναι, νομίζω 
του Κωστή Μοσκώφ.
Πάολα: Είναι ερωτική μάλλον για τους Αθηναίους που έρχονται εδώ…
Ντ. Χ.: Όλοι οι Αθηναίοι είναι ερωτευμένοι, όπως όλοι όσοι κάθονται στα μέγα-
ρα τους αρέσει να φωτογραφίζουν τις γραφικές παράγκες. Εσείς μάλιστα γρά-
ψατε και δυο ποιήματα για τη Θεσσαλονίκη, μόνο που αυτά που λέτε μέσα στα 
ποιηματά σας θα μπορούσαν να είχαν συμβεί οπουδήποτε. Θα μπορούσατε να 
την είχατε βρει και άσχημη, όπως και είναι. Εγώ δεν της βρίσκω καμιά ομορφιά. 
Άλλωστε για ομορφιά θα μιλήσουμε ή για χώρο ζωής; Διανοηθήκατε να ρωτή-
σετε ποτέ ένα δέντρο αν του αρέσει το περιβάλλον όπου φύτρωσε; Το μόνο που 
κάνει το δέντρο είναι να ομορφαίνει το περιβάλλον του: να λουλουδίζει και να 
χαρίζει πλούσια σκιά. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι ωραία πόλη και λυπούμαι γι’ αυ-
τές τις σαχλές μυθολογίες. Είναι άσχημη πόλη από πλευράς στοιχειώδους ομορ-
φιάς και κακή πόλη από πλευράς χαρακτήρων. Έχει όλα τα κόμπλεξ της επαρχίας 
και της συνοικίας. Τι να κάνουμε; Έγώ πάντως αισθάνομαι σαν το δέντρο. Δεν 
μιλάω για το χώρο, αλλά για το πόσο εγώ μπορώ να τον ομορφαίνω.
Πάολα: Τα τελευταία δύο χρόνια η ζωή στα πάρκα έχει αλλάξει. Πριν τέσσε-
ρα-πέντε χρόνια τα πάρκα ήταν φίσκα από αγόρια.
Ντ. Χ.: Από χρόνο σε χρόνο η ποιότητα ζωής χειροτερεύει. Αυτό είναι το θέμα 
της ποιητικής μου συλλογής «Νεκρή Πιάτσα», που είναι ολόκληρη γραμμένη σε 
αυτό το μοτίβο. Αλλά προσέξτε· γι’ αυτή τη «νεκρή πιάτσα» δεν φταίει η ίδια η 
πόλη. Φταίει το σύνολο πολλών κοινωνικών παραγόντων, κι αυτό ισχύει και για 
άλλες πόλεις. Καταρχή υπάρχει μια ευμάρεια, που ερημώνει τις ερωτικές πιά-
τσες. Υπάρχει μια μετατόπιση του στρατού στα νησιά. Και οι έξυπνοι, βέβαια, 
μπορούν να κάνουν εκδρομές στη Λήμνο. Εμείς οι φουκαράδες όμως που δεν 
μπορούμε, καθόμαστε εδώ και κλαίμε τη μοίρα μας. Κατόπιν υπάρχει ένα ερω-
τικό άνοιγμα από τις γυναίκες. Οι γυναίκες πριν είκοσι χρόνια ήταν πιο συμ-
μαζεμένες – τώρα πια έχουν ξεσαλωθεί. Οποιοσδήποτε μπορεί οπουδήποτε να 
βρει θηλυκό, ενώ κάποτε έπρεπε να ψάχνει με πολλή αγωνία σε σινεμάδες και 
στέκια. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι, κοινωνικοί, για τους οποίους δε φταίει 
η Θεσσαλονίκη. Πάντως το θέμα είναι ότι ερήμωσε ο τόπος. Και έρχονται και 
κάτι κουτορνίθια από την Αθήνα, που νομίζουν ότι εδώ είναι το μέλι και το γάλα, 
και τους λέω «είστε  με τα σωστά σας; Τρέξτε κι εσείς στη Λήμνο κι αφήστε μας 
ήσυχους στη στεναχώρια μας» (γέλια).
Χρίστος: Απ’ όλα αυτά που λέτε, καταλαβαίνω ότι για σας η ομοφυλοφιλία 
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Ντ. Χ.: Ο Ταχτσής δεν είναι σπουδαίος λογοτέχνης. Γιατί, δηλαδή, επειδή πέ-
θανε τόσο τραγικά και επειδή ήταν ένας συμπαθής άνθρωπος, πρέπει να του 
δώσουμε τεράστιες διαστάσεις; Καταρχήν, είμαι ο πρώτος, νομίζω, που είχα 
γράψει επαινετική κριτική για το ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ – αμέσως μόλις βγήκε. Παρόλο 
που ήμασταν τσακωμένοι. Ήμασταν μαλωμένοι από το ’56 και έκτοτε δεν φι-
λιωθήκαμε ποτέ. Ο Ταχτσής έγραψε ένα ωραίο βιβλίο· ένα πολύ ωραίο βιβλίο. 
Ζωντανός λαϊκός λόγος, ζουμερή λαϊκή ζωή. Βέβαια, για όσους ξέρουν τα μυ-
στικά της τέχνης, είναι ωραίο μόνος προς τα τρία τέταρτα, στην αρχή. Προς το 
τέλος πέφτει. Δεν ξέρω αν τον βοήθησε το μαγνητόφωνο να καταγράψει αυτές 
τις λαϊκές αφηγήσεις της κυρά-Εκάβης. Ξέρω όμως ότι όλα τα υπόλοιπα βιβλία 
του είναι μέτρια. Μου θυμίζει τον Χάκκα. Κι ο Χάκκας έγραψε ένα ωραίο πεζό, 
το ΚΟΙΝΟΒΙΟ, δηλαδή ούτε πενήντα σελιδίτσες καλά καλά.
Βασίλης Λυμέρης: Μα κι ο Καβάφης έγραψε επίσης λίγα.
Ντ. Χ.: Δεν μιλάμε για ποσότητα μόνο. Είναι και η ποιότητα στη μέση. Ο 
Καβάφης είναι τεράστιος ποιητής. Οι διάφοροι Ταχτσήδες τι είναι; Πάντως, εί-
ναι προς τιμήν του ότι θα μείνει με ένα καλό βιβλίο. Οι πιο πολλοί λογοτέχνες 
μας δεν έχουν ούτε ένα καλό βιβλίο. Το ΤΡΙΤΟ ΣΤΕΦΑΝΙ είναι καλό αλλά δεν με-
τράει – δεν μπορείς να διαβάζεις μια ζωή τα κουτσομπολιά της κυρά-Εκάβης…
Χρίστος: Είναι όμως και η Ελλάδα μέσα στο βιβλίο του…
Ντ. Χ.: Η Ελλάδα σε μια νέα έκδοση ηθογραφίας. Ο Ταχτσής βλέπει πολύ επι-
δερμικά τα πράγματα και σκαλώνει στις λαϊκές γραφικότητες.
Πάολα: Ξέρω την αγάπη σας για τον Λαπαθιώτη. Τα ΣΑΤΥΡΙΚΑ του τα έχε-
τε διαβάσει;
Ντ. Χ.: Τα έχω διαβάσει και μάλιστα αρνήθηκα να τα εκδώσω όταν κάποιοι μου 
το πρότειναν. Είναι ποιήματα κάτω του μετρίου, ανάξια ενός Λαπαθιώτη. Αν εί-
σαι αδελφή και ειρωνεύεσαι τις άλλες αδελφές, φτού σου! Πάντως, και διότι τα 
ποιήματα ήταν μέτρια, και διότι ήταν αχρεία, εγώ αρνήθηκα να τα εκδώσω. Έχει 
άλλα ποιήματα, εξαιρετικά.
Πάολα: Την ταινία για τη ζωή του την είδατε;
Γιάννης: Ο Χριστιανόπουλος δεν πάει σινεμά…
Ντ. Χ.: Δεν την είδα, διότι φοβήθηκα πως θα ήταν παρωδία. Δηλαδή δεν θα 
παρουσίαζε τον Λαπαθιώτη, αλλά κάποιον «τοιούτο» που έγραφε και ποιήματα. 
Αυτά τα πράγματα με εξοργίζουν πολύ.
Γιάννης: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Βλέπω στα βιβλία που βγαίνουν 
από τη «Διαγώνιο» μια εμφανέστατη επίδραση των ποιημάτων σας στους 
φίλους σας.
Ντ. Χ.: Δυστυχώς, αυτό είναι πραγματικότητα. Πρέπει όμως να σου πω ότι εκεί-
νοι που με μιμήθηκαν ήταν πολύ περισσότεροι. Στη «Διαγώνιο» μπήκε ένα μικρό 
μέρος· αυτό, στο οποίο δεν θα μπορούσα να πω όχι. Κλασική περίπτωση είναι ο 
Θεοδωρακόπουλος. Ο Θεοδωρακόπουλος είναι ένας ποιητής που εκτιμώ πολύ. 
Γι’ αυτό το λόγο, αν και με αντιγράφει, αναγκάστηκα να του δημοσιεύσω μερικά 
ωραία ποιήματά του, παρά τις ξένες επιδράσεις. Υπάρχουν όντως καμιά ντουζί-
να ποιητές, οι οποίοι ξεκινούν από μένα, και που, παρά τις υποδείξεις μου, δεν 
θέλησαν ν’ αλλάξουν. Τυπική περίπτωση είναι η φίλη μου Θεοδώρα Ντάκου.
Γιάννης: Εννοείτε τη γνωστή αστρολόγο;…
Ντ. Χ.: Καλά, μόνο τις αστρολογίες της ξέρετε; (γέλια). Είναι καλό ταλέντο. Κι 
αν δεν της πέταξα ποιήματα! Κράτησα μόνο τα λιγότερο χριστιανοπουλικά. Δεν 
ήταν δυνατόν να αντιδράσω σε όλους αυτούς. Ήταν δυνατό να αντιδράσω μόνο 
συμβουλευτικά. Έτσι, νομίζω ότι είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Δεν ζήτησα 
ούτε οπαδούς, ούτε ακολούθους. Τους βοήθησα στα πρώτα και βασικά βήματά 
τους. Μετά τους άφησα να δουν ότι με τη μίμηση θα φαν τα μούτρα τους.
Γιάννης: Κάποιοι θα μπορούσαν πάντως να πουν ότι ευθύνεστε. Ότι αφή-
σατε να δημοσιευτούν αυτά επίτηδες, για να φανεί η καλύτερη ποιότητα 
των δικών σας…
Ντ.Χ.: Όποιος δεν ξέρει…
Πάολα: Αγαπήσατε γυναίκες στη ζωή σας;
Ντ. Χ.: Γιατί χρειάζεται ν’ αγαπούμε και γυναίκες; Αστεία ερώτηση.
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Ντ. Χ.: Ο κύριος αυτός παριστάνει και τον ποιητή με το ψευδώνυμο Μύρης. 
Κάποτε μου έστειλε μια ποιητική συλλογή που ήταν εντελώς απαράδεκτη. Του 
το ’γραψα, και φαίνεται ότι μου το κράτησε. Κατάλαβα όμως περί τίνος πρό-
κειται, όταν είδα μια τραγωδία που είχε κατασκευάσει με συρραφές αποσπα-
σμάτων από τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευριπίδη. Λεγόταν, νομίζω, «Ο 
Κύκλος των Ατρειδών». Ο Γεωργουσόπουλος έκανε το κολλάζ αυτό, που ήτανε 
όχι μόνο εξάμβλωμα, αλλά κάτι χειρότερο: ανοσιούργημα. Τότε κατάλαβα ότι 
αυτός που τόλμησε να κάνει κάτι τέτοιο, πρέπει να είναι ακαταλόγιστος. Όταν 
έγραψε αυτά που έγραψε για μένα, δεν παραξενεύτηκα. Οι «Ατρείδες» του ήταν 
μεγαλύτερη αχρειότητα από αυτή που έδειξε απέναντί μου. Δεν έβριζε ουσια-
στικά εμένα, αλλά μια ομάδα ανθρώπων και αναρωτιέμαι για πιο λόγο; Τι του 
φταίξανε; Γιατί αναζωπύρωσε τις κοινωνικές προκαταλήψεις; Στο κάτω-κάτω 
αν έσφαλα, το σφάλμα ήταν δικό μου και κανενός άλλου. Πρόκειται πάντως 
για ένα μηδενικό, και τα μηδενικά, όταν καταλαβαίνουν ότι έχασαν το παιχνίδι, 
κάνουν πολλά τέτοια.
Πάολα: Τα πιο αγαπημένα σας ποιήματα ποια είναι;
Ντ. Χ.: Εγώ αγαπώ πολλά ποιήματα, θα σας αναφέρω όμως μόνο ένα. Λέγεται 
«Στο Φάληρο» και είναι της Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη. Η Παπαδάκη ήταν 
μια ποιήτρια του μεσοπολέμου, όχι τίποτα σπουδαίο. Στο ποίημά της λοιπόν 
αυτό, που μάλιστα είναι σονέτο, η Παπαδάκη μιλάει για ένα ζευγάρι που πη-
γαίνει κάποιο σούρουπο στο Φάληρο να κάνει έρωτα – το Φάληρο, βέβαια, του 
1930 που ήταν ακόμα μια ερημιά κατάλληλη για ερωτικές τσαϊράδες. Είχε βγει 
εν τω μεταξύ και λίγη ψύχρα. Εκεί ήταν κι ένα άλλο ζευγάρι. Φαίνεται όμως ότι 
το ζευγάρι δεν τα πήγαινε καλά. Και λέει ο νεαρός: «Αισθάνομαι λίγη ψύχρα, δεν 
πάμε να φύγουμε;» Και φύγανε. Το άλλο όμως ζευγάρι έμεινε. Γιατί το άλλο ζευ-
γάρι αισθανόταν μόνο τον έρωτα και διόλου την ψύχρα. Είχα πει κάποτε, ότι αν 
ήταν να μετρήσουμε του μεγάλους μας ή του καλούς μας ποιητές, δεν θα τους 
βγάζαμε ούτε σαράντα. Κι όμως, ας μη βιαστούμε να απογοητευτούμε: μπορεί 
να υπάρχουν λίγοι καλοί ποιητές, αλλά υπάρχουν πολλά ωραία ποιήματα – αρκεί 
να είμαστε σε θέση να τα ανακαλύψουμε.
Γιάννης: Το σωστό ένστικτο ή η διαίσθησή σας, που έχω ακούσει κάποτε να 
επικαλείστε, σας βοηθάει στις επιλογές σας;
Ντ. Χ.: Έχω μεγάλη διαίσθηση όχι μόνο για τα γραφτά αλλά και για τους ανθρώ-
πους. Δεν έπεσα σχεδόν ποτέ έξω στο να επισημαίνω τα ταλέντα ή τις κάλπικες 
δεκάρες.
Πάολα: Σας κατηγορούν για στριφνό. Έχετε πολλές αντιπάθειες…
Ντ. Χ.: Είμαι ευτυχής γι’ αυτό! Αν είχα μόνο συμπάθειες, δεν θα ένιωθα καλά, 
γιατί οι άνθρωποι που μας συμπαθούν, μπορεί να μας πουλούν και αγάπη. Οι 
άνθρωποι όμως που μας βρίζουν είναι πιο ειλικρινείς απέναντί μας. Πάντως ξε-
κίνησα με πάρα πολλές αντιπάθειες και τερματίζω με πάρα πολλές συμπάθειες. 
Μη μου πείτε ότι αυτό δεν είναι συγκινητικό…
Πάολα: Στα αγάλματα, ξέρετε, μπορεί να δει κανείς γκράφιτι με στίχους σας 
όπως «τα πρόβατα απήργησαν, ζητούν καλύτερες συνθήκες σφαγής».
Ντ. Χ.: Αυτό έχει γραφτεί σ’ όλα τα ντουβάρια (γέλια). Έχει γίνει σλόγκαν. Το 
χρησιμοποίησαν σε πανό και στη Θεσσαλονίκη. Είναι παράξενο το πόσο αγαπή-
θηκε αυτό το δίστιχο. Και λέω παράξενο, γιατί αν συνειδητοποιήσει κανείς το 
νόημα αυτού του ποιήματος, θα πάψει να είναι επαναστάτης, θα πάψει να πη-
γαίνει σε διαδηλώσεις, θα πάψει να κρατάει πανό.
Πάολα: Πώς περνάτε τώρα τη ζωή σας;
Ντ. Χ.: Ξεκίνησα πάρα πολύ άσχημα, με πολλές δυσκολίες, και σιγά σιγά όλα 
μου ’ρχονται καλά. Ιδίως μετά το θάνατο της μητέρας μου το ’81 μπορώ να πω 
πως είμαι πιο ήσυχος. Ζω ολομόναχος σε μια λαϊκή γειτονιά, σ’ ένα σπίτι χωρίς 
τηλέφωνο. Εκεί δεν με επισκέπτεται σχεδόν κανείς, γιατί όλοι με επισκέπτο-
νται εδώ στο γραφείο. Έτσι ζω σε μια γαλήνη και γι’ αυτό μπορώ και δουλεύω. 
Δουλεύω από τις εφτά το πρωί μέχρι τις εφτά το βράδυ, οπότε έρχομαι εδώ. Εδώ 
με επισκέπτονται πολλοί φίλοι: λογοτέχνες, καλλιτέχνες, επιστήμονες. Αυτοί 
μου δίνουν πολλή χαρά, όσο κι αν καμιά φορά με κουράζουν. Υπάρχει και κά-
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είναι η «παραδοσιακή» παθητική σεξουαλική δραστηριότητα.
Ντ. Χ.: Δεν υπάρχει ενεργητική ομοφυλοφιλία στους άντρες. Αυτό είναι μύθος. 
Ούτε μ’ ενδιαφέρει η διαβάθμιση από τον καθαρό άντρα μέχρι τα ψευτοαντρά-
κια. Εγώ μόλις μυριστώ ότι κάποιο αντράκι πάσχει από έλλειψη ανδρισμού, στρί-
βω. Και, τέλος πάντων, τι σας ενδιαφέρουν οι θεωρίες; Εμένα δε μ’ ενδιαφέρουν 
αυτά τα προβλήματα.
Χρίστος: Μα, μ’ ενδιαφέρει γιατί δεν είναι δυνατόν μια ζωή οι ομοφυλόφι-
λοι να ζουν δαχτυλοδειχτούμενοι με το καρναβάλι της «αδελφής» από τη μια 
μεριά και τη χυδαιολογία περί «πούστηδων» από την άλλη.
Ντ. Χ.: Δε συμφωνώ καθόλου. Εγώ μια ολόκληρη ζωή είμαι στο επίκεντρο της 
κοινωνικής ζωής της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα κάνω και τη ζωούλα μου.
Πάολα: Είναι, νομίζω, θέμα βαθμού προσωπικότητας η περιθωριοποίηση.
Ντ. Χ.: Είναι πολλά πράγματα. Πάντως νομίζω ότι όποιος μπορεί να παλεύει με 
τα πάθη του, αυτός δεν θα καταντήσει ποτέ στο περιθώριο.
Χρίστος: Οπότε, τι γνώμη έχετε για τους ομοφυλόφιλους δεσμούς κατά τα 
δυτικά πρότυπα;
Ντ. Χ.: Αυτοί οι δεσμοί πολύ μου τη δίνουν. Και δυστυχώς αυτό θα είναι το μέλ-
λον. Άμα και οι δύο έχουν μέσα τους το μικρόβιο, τι σόι έρωτας θα γίνει; Όταν ο 
ένας παίζει το ρόλο κλειδιού, κι ο άλλος το ρόλο κλειδαριάς, πώς θα γίνει η σχέση 
με δυο κλειδιά ή με δυο κλειδαριές; Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ είμαι παλιός 
και δεν αλλάζω με τίποτα. Εσάς σας χαρίζω σε όλους τους πιθανούς και απίθα-
νους συνδυασμούς και σε όλα τα φρούτα, που μας έρχονται από την Αμερική. 
Μαζί με τις μερέντες και τις κοκακόλες μας ήρθαν τώρα και τα φλωράκια που 
το κάνουν μεταξύ τους. Αυτά τα λέω στη «Νεκρή Πιάτσα». Τι θλιβερό! Αυτό θα 
είναι, δυστυχώς, το μέλλον της ανωμαλίας.
Πάολα: Γιατί χρησιμοποιείτε τον όρο «ανωμαλία»;
Ντ. Χ.: Εσείς χρησιμοποιείστε όποιον όρο θέλετε. Για μένα ο σοβαρότερος όρος 
είναι η «σεξουαλική διαστροφή». Κι ας μην το θέλουν οι μοντέρνοι, κι ας ενο-
χλούνται τρομερά. Είναι μια διαστροφή.
Χρίστος: Βαριά κουβέντα…
Ντ. Χ.: Όλοι οι νέοι τη θεωρείτε βαριά κουβέντα. Κι όμως, αυτή είναι η κυριολε-
ξία. Επειδή δεν το αντέχεις το μουρουνόλαδο, παίρνεις και μια κουταλιά ζάχαρη 
από πάνω και βολεύεσαι. Αλλά το μουρουνόλαδο δεν πάει να βρωμάει. Εγώ δεν 
προσπαθώ να εκφράσω τα νέα παιδιά, αλλά τον εαυτό μου. Αν ο εαυτός μου προ-
σφέρει κάποιες δυνατότητες κατανόησης για τους νέους, καλά. Διαφορετικά, 
προτιμώ το αντίθετο· να βρεθεί κάποια κατανόηση απ’ τους νέους. Δυστυχώς, 
οι πιο πολλοί νέοι θέλουν χαϊδέματα. Με χαϊδέματα όμως δεν χτίζεται ζωή και 
κανένας δεν έχει αντιληφθεί ότι η ζωή είναι αγώνας. Ιδίως οι νέοι ούτε κατά δι-
άνοια φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί να αγωνιστούν. Νομίζουν ότι όλα θα ’ρθουν 
εύκολα, θέλουν χαϊδάκια, γλυκά λογάκια, και γι’ αυτό στο τέλος λυγίζουν οι πιο 
πολλοί από τις κατραπακιές της ζωής.
Πάολα: Τι σας θλίβει περισσότερο σήμερα; Η Ελλάδα σας θλίβει;
Ντ. Χ.: Αν όλα παν’ κατά διαόλου σήμερα, ας μην ξεχνούμε ότι μπορεί να υπάρ-
χουν και μερικά πράγματα που εξακολουθούν να μας συγκινούν, λ.χ. ένα ποι-
ηματάκι ή αυτή η δεκαοχτούρα που έρχεται κάθε μέρα στο παραθυρό μου και 
μου κάνει παρέα. Η ζωή είναι τόσο ανεξάντλητη στο να μας δίνει λογιώ λογιώ 
συγκινήσεις. Πολλές φορές συγκινήσεις υπό μορφή υποκατάστατου· δεν έχεις 
ερωτική συγκίνηση; Θα σου δώσει μια άλλη συγκίνηση. Μονάχα στις εφημερίδες 
και το ραδιόφωνο δε βρίσκω καμιά συγκίνηση.
Πάολα: Κι όμως αναπτύξατε μεγάλη δημοσιότητα από τις εφημερίδες…
Ντ. Χ.: Ναι, είναι πολύ θλιβερό. Κάθε δυο και τρεις, συνέντευξη. Οι καμιά δε-
καριά συνεντεύξεις που είδατε πέρυσι ήταν κατά κανόνα σε πρόσωπα φιλικά, 
στα οποία δεν μπορούσα να αρνηθώ. Οι συνεντεύξεις είναι μάστιγα, και κάνουν 
κακό. Μας αναγκάζουν πιο πολύ να μιλούμε και λιγότερο να δημιουργούμε, και 
συνηθίζουν τους αναγνώστες να διαβάζουν πιο πολύ τα κους-κους και λιγότερο 
τα γραφτά μας.
Πάολα: Την επίθεση του Γεωργουσόπουλου πώς την εξηγείτε;

132  |  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ



γές, όταν υπάρχουν πολύ σπουδαιότερα πράγματα να συζητήσουμε…
Πάολα: Σαν τι;
Ντ. Χ.: Μα, εγώ περίμενα να με ρωτήσετε για το Aids.
Πάολα: Μάλλον έχετε δίκιο – μας διέφυγε. Δε το σκεφτήκαμε.
Ντ. Χ.: Θέλω να σας πω τη γνώμη μου για το Aids, που το θεωρώ ένα μεγά-
λο ψέμα. Έχω συζητήσει το θέμα με πολλούς γιατρούς. Είναι και αυτοί, οι πιο 
πολλοί, χεσμένοι· τρομοκρατημένοι μέχρι τα μπούνια. Κανείς όμως απ’ όσους 
συζήτησα, πλην ενός ειδικού, δεν έτυχε να δει ποτέ έστω και μια περίπτωση 
Aids. Ό,τι ξέρουν το διάβασαν από δω κι από κει· τίποτα δεν είδαν. Ο ειδικός 
που συζήτησα, και ήταν ο μόνος που είδε, είχε δει δυο περιπτώσεις όλες κι όλες 
στη ζωή του. Εγώ όμως, πριν ακόμα συζητήσω, ήμουν σίγουρος πως δεν υπάρ-
χει Aids. Κι ας με πουν παλαβό. Ξέρετε ότι η αμερικάνικη κυβέρνηση, στην 
προσπάθειά της να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες των πάρκων που 
δεν αντιμετωπίζονται ούτε με μπασκίνες, ούτε με επιχειρήσεις αρετής, ούτε με 
κουακέρους, ούτε με πάστορες και εκκλησίες, ούτε με τίποτα, κατάλαβε ότι το 
μόνο όπλο είναι η τρομοκρατία. Και μέσω του αμερικάνικου υπουργείου δημό-
σιας υγιεινής εξαπέλυσε μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία τρομοκράτησης 
των πάντων, προβάλλοντας σαν μπαμπούλα μια από τις πιο σπάνιες ασθένειες 
στον κόσμο. Αυτή λοιπόν την πολύ σπάνια αρρώστια την εμφάνισε ως πολύ συ-
νηθισμένη, ως πολύ διαδεδομένη και ότι από αυτή κινδυνεύουν οι πάντες ανά 
πάσα στιγμή. Φυσικά, οι πάντες είναι οι ανήθικοι και οι ανεξέλεγκτοι, γιατί όσοι 
πηγαίνουν μόνο με τη γυναικούλα τους δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Μ’ αυτό 
τον τρόπο τρομοκράτησε όλο τον κόσμο, γιατί όλοι τρέμουν για τη ζωούλα τους. 
Σίγουρα σκέφτηκαν ότι μέχρι να αντιδράσει το ένστικτο του τρομοκρατημένου, 
θα περάσουν τέσσερα-πέντε χρόνια με ησυχία. Θυμούμαι τι τρομοκρατία είχε 
επικρατήσει και παλαιότερα με  το φιλί. Κάποιοι επιστήμονες είχαν ανακαλύ-
ψει ότι με κάθε φιλί μεταδίδονται πέντε εκατομμύρια μικρόβια. Διαδόθηκε έτσι 
μια λαϊκή υποχονδρία: «Φιλιά δε θέλω!». Δεν υπάρχει αηδιαστικότερο πράγμα 
από το να χώσεις ανάμεσα σε δυο κορμιά το φόβο. Έχω μια σκηνή στο βιβλίο 
μου «Οι Ρεμπέτες του Ντουνιά», όπου στο βαρδάρι, μόλις πέσει λίγο χιόνι, τα 
τεκνά εξαφανίζονται. Αυτά είναι τα σπουδαία αντράκια! Ενώ οι αδελφές, εκεί! 
Σούζα! Αυτοί που την κλάνουν για λίγο χιονάκι, δεν θα την κλάσουν με το πρώτο 
Aids για τη ζωούλα τους; Κι έτσι οι Ενωμένες Πολιτείες, αφού μας πάσαραν τα 
μπλουτζήν, την κόκα κόλα, τη μερέντα, το μπέιμπυ-λίνο, μας πασάρουν τώρα 
και το φόβο. Τρομερό πράγμα! Και είναι τρομερό γιατί κραδαίνουν μια ασθένεια 
σπανιότατη η οποία έχει χιλιάδες θύματα κι εκατομμύρια φορείς. Λοιπόν, σας 
το λέω καθαρά: Κάντε έρωτα και μη φοβάστε τίποτα. Κάτω τα προφυλακτικά! 
Και μόνο η ύπαρξη αυτού του αηδιαστικού πράγματος καταστρέφει τις αισθή-
σεις και τη γλύκα της σωστής επαφής. Το πόσο ο κόσμος φοβάται με το παρα-
μικρό, το διαπίστωσα και το 1978 με τους σεισμούς. Είδα τότε τους ανθρώπους 
μιας ολόκληρης πόλης κατουρημένους απ’ το φόβο τους. Πώς είναι δυνατό να 
νεκρωθεί μια πόλη εξαιτίας ενός φόβου; Ε, λοιπόν, τη νέκρωση που κυριάρχησε 
για τέσσερις μήνες στη Θεσσαλονίκη με το σεισμό, την ίδια νέκρωση τη βλέπω 
και τώρα με το Aids. Και είναι τραγικό αν σκεφτεί κανεί ότι υπάρχουν άνθρωποι 
που είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τον έρωτα στο φόβο.
Χρίστος: Τον έρωτα όχι, αλλά και τη ζωή;
Ντ. Χ.: Σκεφτήκατε ποτέ τι είναι ηρωισμός; Όταν ένας στρατιώτης στον ελληνοϊ-
ταλικό πόλεμο σκοτώνεται θεληματικά, για να υπερασπίσει την ελευθερία και την 
πατρίδα, έχει ένα ιδανικό μέσα του: την ελευθερία και την πατρίδα. Αλλά μήπως 
και ο έρωτας δεν είναι ένα μεγάλο ιδανικό; Για έναν σωστό έρωτα, δεν αξίζει να 
πεθάνουμε; Και τι θα γίνει αν κατουριόμαστε για μια ζωή γεμάτη φόβο και συμβι-
βασμό; Είναι ζωή αυτή; Μα θα μου πείτε: αυτά τα λες γιατί πρόλαβες και έζησες. 
Κι όμως τα ίδια θα έλεγα και νέος, γιατί εγώ έχω ιδανικά μέσα μου, την ποίηση και 
τον έρωτα, και τα ιδανικά αυτά δεν εννοώ να τα προδώσω με τίποτα. Ακόμη κι αν 
η άποψή μου για το Aids δεν είναι απόλυτα σωστή, η αντιμετώπισή μου γι’ αυτό 
το θέμα, νομίζω ότι είναι. Χαρά σ’ όποιον θέλει να μ’ ακούσει. Εάν το Aids είναι 
ικανό να πεθάνει τον έρωτα, προτιμώ να πεθάνω από Aids για τον έρωτα!
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ποιο αίσθημα που με αποζημιώνει κάπως, ύστερα από εννέα αποτυχημένους και 
δραματικούς έρωτες. Παράλληλα, εξακολουθώ να είμαι ακόμη αρκετά δημιουρ-
γικός. Εκεί όπου νόμιζα ότι στέρεψε η πηγή, βλέπω ότι ευτυχώς εξακολουθεί 
να αναβλύζει.
Χρίστος: Επαγγελματικά, τι ακριβώς κάνετε;
Ντ. Χ.: Αναλαμβάνω συγγράμματα διαφόρων επιστημόνων και τα διορθώνω ως 
χειρόγραφα και ως τυπογραφικά δοκίμια. Είμαι δηλαδή διορθωτής τυπογραφι-
κών δοκιμίων. Δόξα τω Θεώ, βγάζω τόσα λεφτά για να ζω μετρημένα και να μέ-
νουν και λίγα στην πάντα για την έκδοση των βιβλίων μου. Γιατί, όπως θα ξέρε-
τε, τα βιβλία μου τα τυπώνω με δικά μου έξοδα κι έχω τυπώσει ως τώρα καμιά 
εξηνταριά βιβλία και ετοιμάζω άλλα δέκα. Θέλω να πω ότι αυτή την ισορροπία 
που ζω τώρα και που είναι τόσο δημιουργική, δεν την έζησα ποτέ άλλοτε. Είμαι 
πολύ ικανοποιημένος, γιατί αυτή η ηρεμία και αυτή η τάξη δεν είναι αποτέλε-
σμα συμβιβασμών. Είναι η προσπάθεια να χτίσω τη ζωή μου όπως τη θέλω, και 
ύστερα από απερίγραπτες δυσκολίες τα κατάφερα.
Χρίστος: Δεν είναι λυπηρό που χρειάστηκαν τόσα χρόνια;
Ντ. Χ.: Καθόλου. Κάθε τι που αναλώνεται, γίνεται δύναμη και ενέργεια ζωής. 
Αυτό το λέει πολύ ωραία το ευαγγέλιο. Το σιτάρι, αν δεν το θάψεις μέσα στη γη 
για να σαπίσει, δε δίνει καρπό. Μια ολόκληρη ζωή το σιτάρι μου σάπισε, και 
τώρα βγάζει καρπούς στο εκατονταπλάσιο. Όλες οι αγωνίες, οι αποτυχίες, οι 
διαψεύσεις, όλα τα χαστούκια μιας ζωής, έγιναν τελικά δύναμη. Μου δίδαξαν 
πως τίποτα δεν πάει χαμένο.
Πάολα: Δεν δίνετε, λέτε, εύκολα συνεντεύξεις. Στο «Κράξιμο», που είναι και 
ομοφυλόφιλο περιοδικό, πώς δεχτήκατε;
Ντ. Χ.: Εκτιμώ το «Κράξιμο» επειδή είναι προσπάθεια ενός ατόμου και όχι ενός 
σωματείου. Επιμένω σ’ αυτό. Όταν ένας άνθρωπος παλεύει ολομόναχος για κάτι, 
είτε είναι το πιστεύω του, είτε είναι το πάθος του, αυτό μου αρέσει πολύ. Βέβαια, 
άλλα κείμενα στο «Κράξιμο» μ’ αρέσουν κι άλλα όχι. Με ενοχλούν μερικά σχόλια, 
και μερικές γυμνές φωτογραφίες. Το περιοδικό δεν πρέπει να γίνει υποκατάστα-
το ενός πορνοφυλλαδίου. Πρέπει να κρατάει τη σοβαρότητά του. Πάντως, παρ’ 
όλες τις ατέλειές του, εύχομαι να εξακολουθήσει να βγαίνει και να είναι πάντα 
το περιοδικό της Πάολας και όχι κανενός αδελφάτου.
Χρίστος: Η μοναξιά του ηλικιωμένου ομοφυλόφιλου δε μοιάζει να έχει αντί-
κρισμα σε σας.
Ντ. Χ.: Έβλεπα παλαιότερα στο πάρκο κάτι γριές αδερφές. Τι θλιβερό θέαμα! 
Θυμάμαι το Μπωντλαίρ που μιλάει για δυο ξοφλημένες γριές πουτάνες, που 
κάθονται έξω από την πόρτα του σπιτιού τους και προσπαθούν να θυμηθούν τα 
νιάτα τους και μέσα από αυτές τις αναμνήσεις να μπορέσουν να κρατηθούν στη 
ζωή. Την ίδια θλιβερή εντύπωση μου έκαναν και κάτι αδελφές εβδομήντα χρο-
νών που γυρνούσαν στο πάρκο. Αντίθετα, άμα έχεις μέσα σου τσαγανό, η ηλικία 
δεν επηρεάζει. Εγώ νιώθω τόσο ζωντανός, που και να γεράσω θα εξακολουθώ 
να είμαι όπως τώρα. Βέβαια, είχα ανέκαθεν πολύ καλή υγεία. Αλλά δεν είναι 
μόνο θέμα σωματικής υγείας. Είναι και το πόση δύναμη, κουράγιο και ψυχικά 
εφόδια έχει κανείς στη ζωή του. Αποδείχτηκε με πολλούς αυτό που σας είπα 
στην αρχή. Στα νιάτα τους είχαν ντοπαριστεί με διάφορα συνθήματα και ιδέες 
και μετά, όταν ξόφλησαν, έγιναν αυτές οι περιφερόμενες κατάρες. Σημασία έχει 
κατά πόσο μπόρεσες στα νιάτα σου να βάλεις γερά θεμέλια. Και κατά πόσο κρα-
τάς ρεζέρβα την αντοχή σου. Αν κουτουρντίσεις απ’ τα δεκατέσσερά σου, στα 
εικοσιτέσσερα θα έχεις βγει μπιελάρ. Εγώ έβαλα βάσεις. Το ότι δεν έγινα, ας 
πούμε, καθηγητής, δεν είναι τυχαίο. Το ότι δεν παντρεύτηκα, δεν είναι τυχαίο. 
Πόσους δεν ξέρω κρυπτοομοφυλόφιλους, που παντρεύτηκαν για να ρίξουν στά-
χτη στα μάτια της κοινωνίας.
Πάολα: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά ας πούμε ότι ήταν δικαίωμα επιλογής 
σας…
Ντ. Χ.: Σίγουρα ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει την επιλογή του, μα όταν η 
επιλογή του είναι σκάρτη, τότε τι γίνεται; Όταν μιλούμε για επιλογές, είναι σαν 
να αναζητούμε συγχωροχάρτια. Όμως, τι καθόμαστε και συζητούμε για επιλο-
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πόντους μια αγχόνη. Και δυσπιστώ και βαθύτατα προς όλους τους λεγόμενους 
ετεροφυλόφιλους, οι οποίοι έχουνε μίσος για τους ομοφυλόφιλους του δικού 
τους φύλου.
Π.: Πώς το εξηγείς αυτό το μίσος;
Μ.Χ.: Κάπου έχουν απωθημένα, κάπου έχουνε βιώματα και τα κρύβουνε ή κά-
που θα θέλανε να τα έχουν και δεν τολμήσανε, και μισούν αυτό που θα θέλανε. 
Ένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν ασχολείται με το τι κάνει ο καθένας…
Π.: Έχεις παραδείγματα ανθρώπων του θεάτρου που η ομοφυλοφιλία εμπό-
δισε την καριέρα τους;
Μ.Χ. Αν είχαν ταλέντο δεν τους εμπόδισε τίποτα. Αλλά ότι οπωσδήποτε θα τους 
πλήγωσε και εμπόδια θα συνάντησαν και τρικλοποδιές, σίγουρα.
Π.: Εγώ ξέρω την περίπτωση ενός θεατρικού συγγραφέα που σε συνέντευξη 
του είπε «γιατί βάζουνε τον Βολανάκη διευθυντή στο Κρατικό; Τι δουλειά 
έχουν οι αδελφές στα εθνικά θέατρα;»...
Μ.Χ.: Ο Βολανάκης είναι η μεγαλύτερη θεατρική μονάδα στον τομέα της σκη-
νοθεσίας και της μετάφρασης αυτή τη στιγμή και συμβαίνει να είναι κι ένα εξαι-
ρετικά ευαίσθητο και σημαντικό άτομο. Δεν ξέρω τον τρόπο της ερωτικής του 
ζωής, δεν με αφορά, μακάρι όμως να υπήρχαν πολλοί Βολανάκηδες κι ας ήταν 
όχι ομοφυλόφιλοι, αλλά κτηνοβάτες κι οτιδήποτε άλλο θέλεις. Θά ’χε μεγαλύ-
τερη προαγωγή η τέχνη, παρά με «νορμάλ» καρακίτσους, χωρίς ταλέντα, ευαι-
σθησίες και φαντασία. Και που το συζητάμε το βρίσκω ενοχλητικό… Αν θέλεις, 
μια κραγμένη, γελοία αδελφή, αισθητικά με ενοχλεί, όπως θα μ’ ενοχλούσε και 
η αντίστοιχη γυναίκα που θα πέταγε τα στήθια έξω, θα σάλιωνε τα χείλια της και 
θα μιλούσε λάγνα· όπως θα μ’ ενοχλούσε κι ένας πολύ «ματσό» αρσενικός που 
θα ’πιανε διαρκώς τα γεννητικά του όργανα. Όπως θα μ’ ενοχλούσε να παίρνεται 
κανείς ή ν’ αφοδεύει δημόσια. Όλ’ αυτά φυσιολογικές λειτουργίες, αλλά προορί-
ζονται για ιδιωτικούς χώρους. Η άποψη μου, λοιπόν, είναι καθαρά αισθητική.
Π.: Ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας σου στον κινηματο-
γράφο;
Μ.Χ.: Ήτανε ο φετινός μου ρόλος στα «Παιδιά της Χελιδόνας». Δούλεψαν πολ-
λοί άνθρωποι για να φτάσω εδώ που έφτασα. Πρώτα, ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο 
οποίος σε μια εποχή που κυριαρχούσαν οι φρέσκιες, μικρές μουρίτσες, με μυ-
τάκια, χειλάκια και ναζάκια, κι εγώ ήμουνα «γκάγκα», από τα δεκατέσσερα μου, 
μια ντάμα γεννημένη. Λοιπόν, ο Δαλιανίδης μέ πίστεψε και επέβαλε μια ντάμα 
ως πρωταγωνίστρια, αυτός κι ο συγχωρεμένος ο Φίνος – πολλοί από μας χρω-
στάμε την καριέρα μας σ’ αυτους τους δυο – ο Γιάννης που μού ’δωσε την αυτο-
πεποίθηση, που με χτένιζε, μ’ έβαφε, μ’ έντυνε, μ’ αγαπούσε, με προστάτευε, 
με καθοδήγησε καλλιτεχνικά και μού ’κανε την καριέρα μου τη λαμπερή, της 
πρωταγωνίστριας του ελληνικού κινηματογράφου. Ο ελληνικός κινηματογράφος 
τώρα άλλαξε μορφή, διαφοροποιήθηκε…
Π.: Θα ’θελες να ’χε τις παλιές του δόξες;
Μ.Χ.: Αμέ, γιατί όχι; Εγώ δε σνομπάρω καθόλου τον παλιό κινηματογράφο, τον 
εκτιμώ βαθύτατα και πολλές ταινίες μου που τις βλέπω μέχρι σήμερα, θα τις 
έπαιζα πάλι το ίδιο. Κι είμαι πολύ περήφανη γι’ αυτές, όχι για όλες, όπως δεν 
είμαι περήφανη για όλες τις πράξεις μου σαν άτομο, όπως και για όλους τους 
θεατρικούς μου ρόλους… Δεύτερο άτομο, ήταν ο Θόδωρος Αγγελόπουλος που 
με πήρε από κείνο το είδος του κινηματογράφου και με καναλιζάρισε στην και-
νούρια στροφή του.
Π.: Πώς εξηγείς που διάλεξε εσένα ο Αγγελόπουλος;
Μ.Χ.: Κάπου με πίστευε και κάπου τον πήγα και σαν άνθρωπο. Έχουμε εξαι-
ρετικές φιλικές σχέσεις, θα βαφτίσω και το ένα του παιδί μάλιστα. Ο Θόδωρος 
δεν κάνει χάρη ούτε στο θεό αν δεν έχεις ταλέντο και δεν του κάνεις για τη δου-
λειά του. Όσο και να με πιστεύει σαν ηθοποιό και να μ’ αγαπάει σαν άνθρωπο, 
δε θα χαλάσει τη δομή του σεναρίου, για χατίρι κανενός, ούτε γράφει ρόλο για 
κανέναν ιδιαίτερα.

Στη συνέχεια βρέθηκε ο ρόλος που μου έδωσε ο Κώστας Βρεττάκος στα 
«Παιδιά της Χελιδόνας». Κι αυτός χρειάστηκε να με πιστέψει γιατί η γυναίκα 
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Η Μαίρη Χρονοπούλου δεν υπήρξε ακριβώς σταρ. Το ξέρει και η ίδια και το λέει στη συνέντευ-
ξη που ακολουθεί. Για τον παλιό κινηματογράφο υπήρξε, πάντως, κάτι σπουδαίο και για την 
ίδια και για μας που τη βλέπαμε σχεδόν λατρευτικά. Πρωταγωνίστρια με προσωπική ακτινο-
βολία και ιδιαίτερα χαρίσματα. Ένα πρόσωπο που έσπαγε σε πολλά λακάκια, ένα αστραφτερό 
χαμόγελο που κι όταν ακόμα βρισκόταν στο φόρτε του, κάτι εκεί ανάμεσα στα φρύδια, κάποιες 
συσπάσεις, το χαλιναγωγούσαν. Επιπλέον, μια άνετη και με αρχοντικές καταβολές κίνηση, ένα 
κορμί ατέλειωτο, τσαχπινιά και σαγηνευτική φωνή. Αυτά και τόσα άλλα την ξεχώριζαν και φυ-
σικά μερικά απ’ αυτά τα στοιχεία ήταν και τα «φετίχ» που γοήτευαν τους ομοφυλόφιλους. Λίγο 
έξω απ’ την Παιανία, όπου με κάλεσε για τη συνέντευξη, ζει σ’ ένα δίπατο σπίτι από πέτρα 
και ξύλο, περιτριγυρισμένο από μια τεράστια έκταση φυτεμένη ελιές και οπωροφόρα. Όπου 
νάναι περιμένει να λειτουργήσει κι η πισίνα της. Απλή, ευγενέστατη, όμορφη, με μια μάνα να 
περιφέρεται προστατευτικά ανάμεσα μας, ξεκίνησε η συνέντευξη σαν φιλική κουβέντα, χωρίς 
μαγνητόφωνο γιατί κάποιοι μας το βούτηξαν στο χωριό κι επαναλήφθηκε μετά από δυο μέρες 
με όλα τα μέσα.
 
Πάολα: Αυτοί που, έως ενός βαθμού, σε βοήθησαν στην καριέρα σου, όπως 
μου είπες ήδη πριν, ήταν ομοφυλόφιλοι...
Μαίρη Χρονοπούλου: Σχεδόν σε όλη την καριέρα μου… Συμβαίνει πολλοί σημα-
ντικοί άνθρωποι στο χώρο μας και σε πολλούς χώρους άλλωστε να είναι ομοφυ-
λόφιλοι. Ημουνα τυχερή γιατί αγαπήθηκα από αξιόλογους καλλιτέχνες, σκηνο-
θέτες, ενδυματολόγους, αυτοί που μου φτιάξανε το image μου, ας πούμε, της 
εμφάνισης μου, του ντυσίματος μου… μακιγιέρ, κομμωτές, χορογράφοι. Ολοι 
αυτοί μ’ αγαπήσανε, στηρίχτηκα πάνω τους, είμαι ευγνώμων προς αυτούς και 
μπορώ να πω ότι βοηθήθηκα πάρα πολύ από ομοφυλόφιλους ανθρώπους στη 
ζωή μου.
Π.: Πώς εξηγείς τη λατρεία που σου έχουνε οι ομοφυλόφιλοι; 
Μ.Χ.: Είν’ αλήθεια ότι μ’ αγαπάνε. Πολλές ηθοποιούς τις θαυμάζουνε ή θα ’θε-
λαν να είναι κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν τους…
Π.: Όπως τη Μελίνα…
Μ.Χ.: Ναι, τη Μελίνα τη θαυμάζουνε. Εμένα πιστεύω ότι μ’ αγαπάνε και μ’ αγα-
πάνε βαθύτατα γιατί διαισθάνονται, μ’ εκείνη την ιδιαίτερη αίσθηση που απο-
κτούν όλα τα διωκόμενα άτομα, ότι είμαι το λιγότερο ρατσιστικό άτομο πάνω 
στο θέμα το ερωτικό. Σιχαίνομαι την οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης, το ρατσι-
σμό αυτό ενάντια σ’ οποιονδήποτε τρόπο ερωτικής ζωής. Και με πιάνει αηδία 
για το στρουθοκαμηλισμό και την κοινωνική διπροσωπία, όταν γινόμαστε πολύ 
ευαίσθητοι στα θέματα της Αφρικής, λόγου χάρη, αχ τι τραβάνε οι καημένοι εκεί 
κάτω στη Νότια Αφρική! Αχ, τι καταπίεση οι μαύροι! – εκατό εκατομμύρια χιλιό-
μετρα μακριά! –και μέσα στον ίδιο μας τον τόπο, στην ίδια μας την οικογένεια 
καμιά φορά, είμαστε οι αισχρότεροι ρατσιστές. Ακόμα και ρατσιστές απ’ την 
ανάποδη: «εγώ αγαπάω τους ομοφυλόφιλους». Δεν αγαπάω ιδιαίτερα τους ομο-
φυλόφιλους, απλά δεν τους ξεχωρίζω απ’ τους υπόλοιπους ανθρώπους επειδή 
έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο ερωτικής ζωής. Υπάρχουν αντιπαθέστατοι ομοφυλό-
φιλοι, όπως υπάρχουν και αντιπαθέστατοι νορμάλ – σε εισαγωγικά – άνθρωποι. 
Δεν ξεχωρίζω τους ομοφυλόφιλους… Αν υπήρχε ένας τρόπος να καταγραφούν 
σε βίντεο οι ερωτικές φαντασιώσεις όλων μας, αντρών και γυναικών, «νορμάλ», 
και υπήρχαν γι’ αυτές αυστηρά σεξουαλικά δικαστήρια, ίσως είχαμε κάθε τρεις 

Μαίρη 
Χρονοπούλου
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την ερμηνεία του πάνω στη Λυσιστράτη. Έκανε μια παρωδία της 
Λυσιστράτης κι έτσι τον αντιμετωπίσανε. Αν ο Λαζόπουλος όμως 
βγει να παίξει ένα ρόλο αντρικό, να τον υπερασπιστεί σαν ήρωα 
πλέον, θα τον χτυπήσουν κι αυτόν σίγουρα γιατί είναι πολύ πετυ-
χημένος. 
Π.: Είχες ποτέ όνειρα να παίξεις μεγάλους ρόλους, Μήδεια ας 
πούμε; 
Μ.Χ.: Όχι, ειδικά τη Μήδεια, ποτέ. Θά’θελα να παίξω 
Κλυταιμνήστρες, μ’ αρέσουν γιατί είναι οι πιο δικαιωμένες και οι 
πιο τίμιες ηρωίδες των αρχαίων τραγωδιών. Άμεσα πράγματα κι 
ειλικρινή. Η Μήδεια, με όλες αυτές τις φιοριτούρες περί της κατα-
πιεσμένης γυναίκας… Δεν μπορώ να δεχτώ καμιά μάνα που σφάζει 
τα παιδάκια της. Είμαι έξω φρενών με τη Μήδεια! 
Π.: Είδες τη γιαπωνέζικη Μήδεια στην τηλεόραση;
Μ.Χ.: Δε βλέπω τηλεόραση πια, δεν πιάνει άλλωστε 17 χιλιόμετρα 
απ’ την Ομόνοια. Μόνο βίντεο.
Π.: Πες μου για την καινούρια σου ζωή εδώ στο αγρόκτημα;
Μ.Χ.: Ζώντας εδώ αναθεώρησα όλο τον τρόπο ζωής και σκέψης, 
ύπνου, φαγητού… Είναι σπουδαίο να βγαίνεις και να πατάς το 
χώμα. Ζω απομακρυσμένη, έχω αποτοξινωθεί από ένα σωρό βλα-
κείες…
Π.: Δε ζηλεύεις λίγο την Αθήνα;
Μ.Χ.: Εγώ να ζηλέψω; Καλέ, να ζηλεύουν εμένα. Θα μπορούσα ν’ 
αγοράσω τρία σπίτια όπου ήθελα κι όμως από επιλογή το ’κανα εδώ 
στην Παιανία. Όπως σού ’πα τα ’χω καλά με τον εαυτό μου κι έτσι 
μπορώ να τα έχω καλά και με τη φύση. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Το 
μόνο που μ’ ενοχλεί εδώ είναι οι κυνηγοί. Ολο αυτό το θέαμα των 
μαντράχαλων, 40-50 χρονών, που βάζουν μια στολή εκστρατεί-
ας με καμουφλάζ, σταυρωτά φυσεκλίκια, κασκέτα, μπότες, τρία 
τουφέκια, κάτι μεταξύ Αμερικάνων στο Βιετνάμ και Τσε Γκεβάρα… 
Και στήνονται κατά δεκάδες εδώ για να βαρέσουν σπουργιτακια, 
καρακάξες, κίσες… Υπάρχουν εποχές που δεν ακούγεται κελάι-
δημα πουλιών, κρύβονται. Σπορ είν’ αυτό; Να φάνε; τι να φάνε; 
Σκοτώνουν για να σκοτώνουν. Τους βρίσκω από αφόρητους μέχρι 
γελοίους.
Π.: Για τη γυναικεία ομοφυλοφιλία τι έχεις να πεις; 
Μ.Χ.: Τα ίδια που θάλεγα και για την αρσενική. Με τη διαφορά, 
βρίσκω ότι σαν φύλο η γυναίκα όλα τα παίρνει πιο σοβαρά, και το 
αίσθημα και τον έρωτα. Οι άντρες είναι πολύ πιο εύκολο να αντι-
μετωπίσουν την ερωτική διαδικασία επιδερμικά. Κι έτσι, οι άντρες 
ομοφυλόφιλοι έχουν περισσότερο χιούμορ. Σαρκάζουν, αυτοσαρ-
κάζονται, έχουν μια γενικώς σκωπτική διάθεση, είναι χαριτωμέ-
νοι, προικισμένα άτομα. Οι γυναίκες το παίρνουν πιο «τραγικά» το 
πράγμα και μοιραία στερούνται των χαρισμάτων αυτών που έχουν 
τ’ αγόρια. Εγώ είμαι και… αγοροθαυμάστρια, ακόμα κι όταν αυτά 
τ’ αγόρια δεν είναι τόσο φανατικά.
Π.: Πώς αισθάνεσαι που σου ζήτησα συνέντευξη, εγώ μια πόρ-
νη-τραβεστί για το «Κράξιμο»;
Μ.Χ.: Σου είπα, δεν είμαι ρατσίστρια. Εγώ δε θα μπορούσα ποτέ 
να είμαι πόρνη, όχι από λόγους ηθικούς, απλώς δεν μπορώ, θα με 
πρόδιδε το στομάχι μου. Είναι καθαρά θέμα κεφιού. Σέβομαι και 
θαυμάζω το κουράγιο που μπορείς και το κάνεις και ακόμη πε-
ρισσότερο που μπορείς και το λες. Το που είσαι τραβεστί δεν μ’ 
ενδιαφέρει, είναι δικό σου πρόβλημα, εσύ πώς αισθάνεσαι. Εγώ 
σαν εικόνα, είδα ένα πολύ ωραίο αγοράκι, με το ξεβαμμένο μπλου-
τζιν του, τα παπούτσια του μπάσκετ, το πέτσινο, το μακρύ μαλλί… 
Μου θυμίζεις περισσότερο συγκροτηματάκια, νιου γουέιβ αγόρι, 

παρά τραβεστί. Να μου πεις μια μέρα πού συχνάζεις να συναντη-
θούμε. Το περιοδικό σου μ’ αρέσει, έχει ένα σπάνιο πράγμα, έχει 
θάρρος. Είμαι πολύ περήφανη που έδωσα και σε άλλα περιοδικά 
συνέντευξη κι είμαι περήφανη που διάλεξαν εμένα. Ας μην ξε-
χνάμε, το να έχεις εμπιστοσύνη και συ σε μένα, που είσαι ένας 
άνθρωπος με νύχια και με δόντια προς τα έξω, θα πει πως κάπου 
με πιστεύεις, κάπου αυτά που ισχυρίστηκα πριν ότι τα διαθέτω, 
πράγματι τα διαθέτω. Αισθάνομαι, λοιπόν, εγώ περήφανη που μου 
ζήτησες συνέντευξη.
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αυτή ήταν μεγαλύτερη και κυρίως είχε διαφορετικά βιώματα από 
μένα. Ήταν μια παλιά αντάρτισσα, από άλλη καταγωγή – θα μου 
πεις ότι ο ηθοποιός γι’ αυτό είναι – πάντως διέφερε πάρα πολύ 
από μένα. Δούλεψα σκληρά γι’ αυτόν το ρόλο, άσπρισαν τα μαλλιά 
μου. Τον σκέφτηκα 8-10 μήνες, τον βασάνισα μέσα μου και δούλε-
ψα πολύ και στο γύρισμα κι είμαι ευτυχισμένη για το αποτέλεσμα. 
Του άξιζαν του Βρεττάκου τα βραβεία γιατί απ’ όλους μας έβγαλε 
τον καλύτερο εαυτό.
Π.: Τελευταία, υποθέτω, ότι ο κόσμος σ’ έχει συνδέσει με την 
αριστερά. Η στάση σου απέναντι στην αριστερά ποια είναι;
Μ.Χ.: Δε θα ’θελα να κάνουμε συνέντευξη πολιτική, αλλά σαν 
σκεπτόμενο άτομο πρέπει να ανήκω στον προοδευτικό χώρο. Για 
τη συγκεκριμένη παραδοσιακή αριστερά, τρέφω βαθύτατη εκτίμη-
ση για τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν τους θαυμάζω. Με όλο 
το δικαίωμα που μου δίνει η σκέψη και η γνώση, διατηρώ το κριτι-
κό μου πνεύμα πάνω στα λάθη τους που οδήγησαν στις ανωμαλίες 
των τελευταίων 40 ετών. Άλλωστε αυτό το δικαίωμα κριτικής το 
κρατάω για οποιοδήποτε κομματικό χώρο γιατί κι εκεί που είμαι 
ενταγμένη δεν αισθάνομαι στρατευμένη. Από χαρακτήρα εγώ απο-
κλείεται να μεταβληθώ σε κομματόσκυλο οποιουδήποτε κόμματος, 
Τίποτα τέλειο δεν υπάρχει στο κάτω-κάτω. Αμφισβητούμε και τον 
εαυτό μας και την τέχνη μας, γι’ αυτό και προχωράει η τέχνη. Ας 
μην ξεχνάμε ότι η αμφισβήτηση – όχι η μη ρεαλιστική – είναι ο τρό-
πος για να προχωρήσουν τα πράγματα προς το καλύτερο.
Π.: Αν σου προτείνανε να παίξεις σε κάποιο μικρό, άγνωστο 
θέατρο τι θάλεγες; 
Μ.Χ.; Θα δεχόμουν ως τρελή. Έχω κάνει μια αναθεώρηση τα τε-
λευταία χρόνια των θεατρικών μου πεπραγμένων. Λατρεύω την 
επιθεώρηση, την εκτιμώ και την πιστεύω, αλλά κάπου υπέκυψα 
στον Μαμωνά και νομίζω ότι έκανα κακό στον καλλιτεχνικό μου 
εαυτό, όχι ότι μ’ έβλαψε ο συγκεκριμένος καλλιτεχνικός χώρος (ο 
ελαφρός, ο ψυχαγωγικός), εγώ δεν ήμουνα καλή και δημιουργική 
σ’ αυτό το χώρο. Εξαιτίας της αναθεώρησης αυτής, λοιπόν, έμει-
να πολύν καιρό χωρίς δουλειά σκεπτόμενη το τι πρέπει να κάνω. 
Αυτή τη στιγμή με μεγάλη μου λαχτάρα θα ’παιζα σ’ ένα περιφε-
ρειακό θέατρο. Ας πούμε, με το Λευτέρη Βογιατζή θα δούλευα 
σαν παλαβή. Κι ας έκανα δέκα μήνες πρόβα κι ας έπαιρνα λίγα 
λεφτά… Στο Εθνικό πικράθηκα. Κάπου θεωρήθηκα άχρηστη. Εγώ, 
η Χέλμη… Και πήρανε την απάντηση τους. Η Χέλμη ατάκα φεύ-
γοντας από το Εθνικό έκανε μια θεσπέσια Ιφιγένεια στο Ηρώδειο 
κι ατάκα εγώ πήρα ένα βραβείο ερμηνείας. Φοβάμαι ότι το Εθνικό 
θέλει μια ωραία βόμβα, ένα ξήλωμα όλων των δημοσιοϋπαλληλι-
κών ανθρώπων που δουλεύουν εκεί και τα βουτάνε από τις τσέπες 
μας, και να κάνουν προσλήψεις απ’ την αρχή. Αλλά με άλλους αν-
θρώπους που έχουν σωστότερα κριτήρια και κυρίως πιο καλλιτε-
χνική ευαισθησία.
Π.: Οι σχέσεις σου με τον έρωτα ποιες είναι;
Μ.Χ.: Είναι ιδανικές. Αρνούμαι να τις φθηνήνω και να τις συμβι-
βάσω. Πιστεύω ότι ο έρωτας είναι το μεγαλύτερο μας καύσιμο. Αν 
είμαστε ερωτευμένοι κάνουμε καλύτερο θέατρο, κινηματογράφο, 
το σπίτι μας το χαιρόμαστε περισσότερο, στους φίλους και στην 
οικογένεια μας είμαστε πιο ευχάριστοι. 
Π.: Τώρα είσαι ερωτευμένη; 
Μ.Χ. (μεγάλη παύση): Θα προτιμούσα να ’μαι θεωρητική στο 
θέμα και όχι συγκεκριμένη. Χωρίς έρωτα είμαστε ευνουχισμέ-
νοι. Είμαστε σαν το τριφασικό ρεύμα που τού ’χει πέσει μία φάση, 
όπως το έζησες απόψε στο σπίτι μου, Έχουμε μεν ρεύμα, λειτουρ-

γούμε σαν άνθρωποι, τρώμε, δουλεύουμε, αλλά και οι τρεις φά-
σεις μας δουλεύουν σωστά μόνο όταν είμαστε ερωτευμένοι,
Π.: Στη ζωή σου τι σε δυσαρέστησε περισσότερο;
Μ.Χ.: Η προδοσία από τους φίλους. Η ζωή μας έχει ένα ξεκίνημα 
κι ένα τέλος που μοιραία είναι χωρίς έρωτα. Όταν είμαστε παι-
διά, δηλαδή, κι όταν είμαστε γέροι. Ή ο άντρας μας μπορεί να 
πεθάνει οπότε ο έρωτας μας εγκαταλείπει σίγουρα, οι γονείς μας 
φυσιολογικά φεύγουν, τα παιδιά άμα έχουν μεγαλώσει μας εγκα-
ταλείπουν. Τελικά γερνάμε με τους φίλους μας. Επενδύω πολλά 
πάνω στη φιλία. Σαν ερωτευμένη, αντιμετωπίζω τους φίλους και 
τις φίλες μου.
Π.: Πρέπει νάχεις πολλούς…
Μ.Χ.: Τον τελευταίο χρόνο είδα προδοσία από φίλες. Κι από φί-
λες μεγαλύτερες από μένα που θα ’πρεπε να κατασταλάξουν και 
να ’χουν μεγαλύτερη ωριμότητα και ανθρωπιά. Αυτές οι φίλες θά-
βουν τον καλλιτεχνικό χώρο. Και φαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να 
γερνάει κανείς σ’ αυτόν το χώρο. Γι’ αυτό θέλω να φύγω από το 
θέατρο, για να μη γίνω μια κακιά, γριά θεατρίνα που θα τα βάζω 
με τις άλλες θεατρίνες.
Π.: Πώς θα το αντέξεις να φύγεις απ’ το θέατρο;
Μ.Χ.: Α, θα το αντέξω, τα ’χω καλά με τον εαυτό μου. Κάνω καλή 
παρέα με τον εαυτό μου, δεν κρεμιέμαι απ’ τη ματαιότητα της δό-
ξας. Θα ’θελα ωσότου να γεράσω πολύ να κάνω κινηματογράφο, με 
τον οποίο έχω ερωτικές σχέσεις. Στο θέατρο οφείλουμε να παραμε-
ρίσουμε για ν’ αφήσουμε το χώρο στους πιο νέους.
Π.: Τι επιπλέον σ’ ενοχλεί στους ανθρώπους;
Μ.Χ.: Με ενοχλεί η τσιγγουνιά. Της καρδιάς η τσιγγουνιά, η στέ-
γνα των ανθρώπων, ο φόβος της παραδοχής των αισθημάτων τους. 
Αυτό με αηδιάζει. Ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι που κρατάνε 
αυτό το κουράγιο. Μ’ ενοχλεί η ψευτιά και η απλυσιά. Αν με ρω-
τήσεις και τι θαυμάζεις περισσότερο, ακριβώς τα αντίθετα αυτών 
που σου είπα. Θαυμάζω τους γενναιόδωρους ανθρώπους, τους ει-
λικρινείς και τους καθαρούς… Εκεί που μετά την ερώτηση σου 
ακολούθησε η μεγάλη σιωπή, κράτα τη σιωπή και γράψε ένα ναι 
– να δείξω και γω κουράγιο – ναι, και πολύ.
Π.: Προτάσεις από την τηλεόραση σού ’χουν κάνει;
Μ.Χ.: Όχι κάτι αξιόλογο. Φαίνεται ότι για κάτι αξιόλογο κανείς δε 
με χρειάστηκε ακόμα. Οπουδήποτε υπάρχουν καλές προϋποθέ-
σεις για δουλειά θα την κάνω. Έχω κάνει όλων των ειδών τις δου-
λειές. Δούλεψα, εκτός από κρατικά θέατρα, σε θιάσους ρεπερτορί-
ου, φαρσοκωμωδία, μπουλβάρ, μιούζικαλ, επιθεώρηση, δούλεψα 
σε ταβέρνα, σε κέντρα μπουζουκιών στον Καναδά…
Π.: Για τις όχι καλές κριτικές που πήρες στις «Εκκλησιάζουσες» 
τι λες;
Μ.Χ.: Πιστεύω ότι ήταν μια γενικότερη γραμμή χτυπήματος του 
Εθνικού Θεάτρου και του νέου σκηνοθέτη. Μπορεί να μην κάνα-
με την παράσταση των αιώνων, αλλά ήταν μια παράσταση από τις 
καλές του καλοκαιριού. Φοβάμαι πως οι κριτικοί αντέδρασαν το 
λιγότερο ανοργασμικά. Αυτή όλη τους η λύσσα είχε μια ορμονική 
καταβολή.
Π.: Και τη Βουγιουκλάκη δεν την κράξανε;
Μ.Χ.: Έπρεπε να επιτεθούν στη Βουγιουκλάκη.
Π.: Το Λαζόπουλο γιατί δεν τον κράξανε; Πώς το εξηγείς;
Μ.Χ.: Δεν τον κράξανε καθόλου στις κριτικές;
Π.: Τον πήραν πιο αστεία…
Μ.Χ.: Μήπως και η παράσταση του Λαζόπουλου ήταν στο πιο 
αστείο;… Ο Λαζόπουλος δε βγήκε να διεκδικήσει έπαινο για 
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ζε. Τρέχω η κακομοίρα και φωνάζω «Αστυνομία! Αστυνομία!», να 
φοβηθούνε, να φύγουνε. Ο ένας μου λέει «Εγώ είμαι αστυνομι-
κός»…
Π: Ο ένας απ’ τους δύο που μαλώνανε;
Μ: Ναι, κι οι δυο ήταν αστυνομικοί!
Π: Και παιρνόντουσαν…
Μ: Ο ένας, που φαίνεται ήταν, ας πούμε, ανώμαλος, απ’ αυτά… 
πήγανε μέσα και κάνανε, και μετά τσακωθήκανε επειδή τον απεί-
λησε ο άλλος για να του πάρει λεφτά…
Π: Α, ήταν και οι δύο συνάδελφοι κι ο ένας κολλούσε στον άλ-
λον.
Μ: Ο ένας κολλούσε στον άλλον. Κι ο άλλος που τον κόλλησε, τον 
απείλησε. Κι εγώ φώναζα την αστυνομία!
Π: Υπάρχουν και πιτσιρίκια που κάνουν αυτή τη δουλειά μόνι-
μα; Χρόνια τους βλέπεις αυτούς;
Μ: Πρώτα ήταν πολλά. Γιατί αυτοί τους γλυκαίνουνε στα λεφτά. 
Το μυαλό τους είναι στα μικρά παιδιά. Ξέρεις εσύ απ’ αυτά τα 
πράγματα… Εγώ δεν δίνω σημασία, εγώ κοιτάζω τη δουλειά μου. 
Δεν πα να κόψουν το λαιμό τους, λέω… Ερχονται εδώ και μου 
παραπονιούνται, δεν έχει ένα μικρό να πάω. Φανερά! Δεν τους 
νοιάζει. 
Π: Έρχονται και πολλά τσιγγανάκια εδώ;
Μ: Κοίτα, τώρα δεν είναι πολλά. Μ’ αυτή την αρρώστια έχει σπά-
σει η δουλειά. Σπανίως έρχονται. Τώρα όλες τις δουλειές τις κά-
νουνε… ποιος ξέρει; Αλλά ό,τι κάνουν, αυτά τα τσιγγανάκια κά-
νουν γιατί όλο λεφτά θέλουνε.
Π: Και κάνουν φασαρίες;
Μ: Όχι, φασαρίες δεν κάνουν. Α, μια φορά δεν ξέρεις τι έπαθα! 
Όταν πρωτοήρθα δεν ήξερα, όπως σου είπα, ότι υπήρχαν χασι-
κλήδες... Εγώ μπορώ να σου πω ότι είχα εδώ 50 και παραπάνω τέ-
τοιους. Πέθαναν όλοι αυτοί απ’ τις ενέσεις. Φύγαν όλοι. Μονάχα ο 
Σταύρακας, δεν ξέρω, έμαθα ότι του κόψανε το πόδι. Πέθανε;...
Π: Ερχόταν εδώ και τι έκανε;
Μ: Ενέσεις έκανε. Δεν πείραζε κανέναν, αλλά δυο-τρεις φορές, 
τέσσερις, το βράδι, ό,τι ώρα τον φώναζα, μέσα ήτανε…Όταν πρω-
τοήρθα, ήρθε ένας κύριος… Είχαμε ένα βαρέλι εδώ και μάζευα τα 
χαρτιά απ’ τα καλαθάκια, να παραδώσω νάρθει η άλλη. Αυτός κοί-
ταζε στα χαρτιά μέσα, στα κακά, δε σιχαινόταν. Λέω, «βρε χριστια-
νέ μου, τι κάνεις εκεί μέσα;». «Να», λέει, «έχασα μια ταυτότητα». 
«Καλά», του λέω, «εγώ άδειασα τα καλαθάκια, δεν είδα ταυτότη-
τα». Μετά μου λέει «να, είχα μια σύριγγα κι έκανα ένεση επειδή 
είμαι άρρωστος». Α, ο κακομοίρης, με πιάνουν τα κλάματα. «Είσαι 
άρρωστος», του λέω, «και κάθεσαι και ψάχνεις μεσ’ τις βρωμιές; 
Δεν πας σε κάνα νοσοκομείο να γιατρευτείς;» Πού σκάμπαζα η 
κακομοίρα! Δε μίλησε. Έψαξε κι έφυγε. Εγώ καημό το ’χα. Μόλις 
έρχεται η άλλη να παραδώσω, της λέω, να, ήρθε ένας άρρωστος 
και γύρευε μέσα στις βρωμιές τη σύριγγα του. Έσκασε στα γέλια. 
«Μωρή χαζή», μου λέει, «τον ξέρω χρόνια, βαράει ενέσεις με χασί-
σι...». Ύστερα πια τους έμαθα. Πόσους γλύτωσα, σε πόσους έχυ-
να νερό, τους σήκωνα πάνω... Πεθάνανε και δύο. Έναν, μπορεί 
να τον ήξερες. Ήτανε δασκάλα η μάνα του. Πέθανε εκεί πάνω στη 
λεκάνη αποβραδίς, την άλλη μέρα τον βγάλανε.
Π: Εδώ μέσα παίρνονται και παπάδες; Βλέπω διαβάζεις τους 
βίους αγίων… Έχεις δει ποτέ σου;
Μ: Όχι, δεν είδα. Τους βλέπω, αλλά δεν μπορώ να πω αμαρτίες. 
Τώρα, εκεί φωνάζουνε, ξέρεις, άμα κοιτάζουν αυτοί, φωνάζουν 
οι άλλοι ου, ου, ου…

Π: Όταν κοιτάζει κάνας παπάς τον κράζουν οι άλλοι, ε;
Μ (γελάει): Ναι, τον κακομοίρη, και παίρνει δρόμο. Δεν προλα-
βαίνει να…
Π: Η αστυνομία μπαίνει εδώ μέσα και πιάνει κόσμο;
Μ: Πώς δε μπαίνει! Τώρα πια τους έχουν παρατήσει. Κάνανε φα-
σαρίες πρώτα. Αυτόν που πιάσανε τότε, ερχόταν εδώ και έδερνε 
τον κόσμο. Χωρίς να τον πειράξουνε, έμπαινε μέσα και τους έκανε 
ματοκύλισμα. Πού πήγαινε και τους νάρκωνε τους ανθρώπους και 
τον πιάσανε;… Πήγαινε στα σπίτια και τους έβαζε τάχα να πιούνε 
καφέ κι έβαζε ναρκωτικά κι έπαιρνε ό,τι είχανε κι έφευγε.
Π: Εσύ έχεις γνωρίσει μερικά απ’ τα παιδιά που τους αρέσει να 
κάνουν αυτά τα πράγματα;
Μ: Κοίταξε, εγώ δεν έχω σχέσεις. Όπως περνάς εσύ, ας πούμε, 
περνάνε όλοι.
Π: Τι γνώμη έχεις γι’ αυτούς τους ανθρώπους;
Μ: Δεν ξέρω, μανούλα μου.
Π: Καλοί, κακοί;…
Μ: Όχι, καλοί. Αυτοί που κάνουν τη δουλειά, είναι οι πιο καλοί, 
σαν γυναίκες. Φοβούνται το ξύλο… Παντρεμένοι μπορεί νά ’ναι, 
και γέροι που έχουν εγγόνια… Δεν έχουν τόλμη.
Π: Είναι άνθρωποι που κάθονται 24 ώρες, απ’ το πρωί μέχρι 
το βράδι;
Μ: Αφού τους βλέπεις. Έρχονται το πρωί κι ανεβαίνουν κατε-
βαίνουν. Τι κάνουν, δε βλέπω. Οταν πρωτοήρθα, τους έβλεπα κι 
έλεγα, αυτοί οι άνθρωποι άρρωστοι είναι οι καημένοι; Κατουράνε 
και κατουράνε... Έκλαιγα η κακομοίρα. Δεν μου κάνει εντύπωση 
τώρα.
Π: Άλλαξε η γνώμη σου για την κοινωνία;
Μ: Άλλαξε, μη συζητάς. Ξέρεις μόνο, δοξάζω το θεό γιατί έχω πέ-
ντε παιδιά και μου τά χει όπως θέλει ο θεός. Καμιά φορά λέω, μη 
μιλάς, έχεις τα καλύτερα παιδιά. Έχω τρία αγόρια, δεν καπνίζει 
κανένα, και νοικοκύρηδες! Τα κορίτσια μου το ίδιο. Δοξάζω το θεό 
απ’ αυτά που βλέπω εδώ.
Π: Αυτό το επάγγελμα που κάνεις είναι κάπως ανθυγιεινό... 
Είναι ή δεν είναι;
Μ: Εγώ είπα ότι είμαι μεγάλη. Ανθυγιεινό είναι, βέβαια. Εγώ, μην 
κοιτάς, πέρασαν τα χρόνια μου. Να ’ρθει μια κοπέλα, δεν μπορεί 
σ’ αυτή τη δουλειά.
Π: Παίρνεις καλό μισθό τουλάχιστον;
Μ: Μισθό δεν παίρνω, μανούλα μου. Με ποσοστά είμαι γιατί δεν 
έχει εδώ περιθώριο. Τι να πάρεις; Με νοίκι είναι τούτο. Ιδιώτες το 
’χουνε. Βγάζω και γω ένα μεροκαματάκι.
Π: Κάποτε είχαν βάλει μηχάνημα πού ’βγάζε προφυλακτικά. 
Ποιος τό ’βγάλε;
Μ: Ξένος το είχε φέρει. Μετά που έφυγε τ’ αφεντικό, το επισκευ-
άσανε. Ύστερα το πήρε άλλος και το βγάλανε.
Π: Πουλούσε;
Μ: Ρίχνανε και παίρνανε τότε…
Π: Τα χρησιμοποιούσαν εδώ μέσα;
Μ: Όχι. Τα παίρνανε σπίτι. Δεν ήξερα πού τα πηγαίνανε και τι τα 
φτιάχνανε. Μπορεί και δω μέσα, πού να βλέπω; Κατάλαβες;
Π: Σ’ ευχαριστώ, κυρά Μαρία μου.
Μ: Εντάξει είμαστε; Νά ‘σαι καλά, μάνα μου.
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ΠΑΟΛΑ: Πόσα χρόνια δουλεύεις στα τζουρά, Μαρία;
ΜΑΡΙΑ: Οχτώ.
Π: Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπω… Κάτσε να φύγει ο κύριος… Πω, πω, δουλειά!
Μ: Είδες;
Π: Να σου πω, κυρά Μαρία μου… Πες μου τα μυστικά του χώρου εδώ 
μέσα.
Μ (γελάει): Δεν τα ξέρεις...;
Π: Εγώ τα ξέρω αλλιώς.
Μ: Πώς να το πω τώρα...;
Π: Να σε βοηθήσω. Εδώ μέσα μπαίνουν διάφοροι κύριοι και διάφορα πιτσι-
ρίκια…
(Μαρία στον πελάτη: Από την άλλη μεριά, αυτό!).
Π: Τι βλέπεις εδώ μέσα; Πριν έρθεις εδώ, φανταζόσουν ότι οι άντρες κάνουν 
τέτοια πράγματα;
Μ: Όχι, ποτέ. Όταν ήμουνα στο Αιγάλεω... Εκεί έκατσα είκοσι χρόνια...
Π: Εκεί δούλευες;
Μ: Δούλευα εκεί. Όταν ήρθα εδώ, νόμιζα ότι ο κόσμος εδώ ήταν όπως κι εκεί 
κάτω. Μου λέγανε ότι θα βρω χασικλήδες, αλήτες, αλλά δεν έβλεπα τέτοιους 
– δεν ήξερα και την Αθήνα γιατί είμαι από νησί. Έλεγα ότι ο κόσμος πια δεν έχει 
χασικλήδες, δεν έχει αλήτες, είναι καλοί άνθρωποι. Νόμιζα ότι ήταν όπως τα 
ήξερα από κει. Το βράδυ, αυτοί παρακολουθούσανε. Νόμιζα ότι παρακολουθού-
σαν εμένα, φοβόμουνα. Αυτοί παρακολουθούσαν όμως για άλλα πράγματα. Να 
ψωνιστούνε, να κονομήσουν…
Π: Είναι μερικοί που ψωνίζονται και μερικοί που κονομάνε. Αυτοί που ψω-
νίζονται τι είναι;
Μ: Τώρα, να το πω...;
Π: Πες το, πες το.
Μ: Πούστηδες.
Π: Πόσω χρονών είναι;
Μ: Αναλόγως. Εχει και μεγάλους – 50, 60, 70… Είναι και πιτσιρίκια – 15, 16, 18, 
που το κάνουν για να κονομήσουν.
Π: Το ψωνιστήρι πώς γίνεται εδώ μέσα;
Μ: Πάνε εκεί μέσα, ψωνίζονται, γνέφονται… Πώς κάνουν τον έρωτα, έτσι κά-
νουν κι αυτοί.
Π: Και πού πάνε μετά; Μέσα εκεί; (δείχνει τις τουαλέτες στο βάθος).
Μ: Πότε πάνε μέσα εκεί, πότε πάνε όξω, πότε στα ξενοδοχεία…
Π: Και είναι κύριοι που δεν μπορείς καν να τους υποψιαστείς.
Μ: Ε, καλά αλίμονο. Δεν μπορείς να τους υποψιαστείς, αλλά δεν μπορείς να μι-
λήσεις κιόλας, τι να τους πεις;
Π: Επεισόδια έχουν γίνει πολλές φορές;
Μ: Πολλές φορές. Κλεψιές, πράματα, τα πορτοφόλια... Τώρα κοπήκανε. Τότε, 
εκείνα τα τρία αδέλφια, είδες τι κάνανε; Παίρνανε τα πορτοφόλια... Ήτανε χα-
σικλήδες και οι τρεις και με τη βία αρπάγανε και φεύγανε.
Π: Με τι τρόπο, ξέρεις;
Μ: Όταν τους βάζανε μέσα τους φοβερίζανε με μαχαίρια, ποιος ξέρει; Εγώ δεν 
τους έβλεπα. Άκουγα τις φωνές, έτρεχα η κακομοίρα… Μια φορά, έγινε φασα-
ρία μέσα. Αυτός έμπαινε στην τουαλέτα, ο άλλος ήταν απόξω και τον φοβέρι-

Η κυρία Μαρία 
είναι η Διευθύντρια 

των ουρητηρίων 
της Ομόνοιας. Στα 

καλιαρντά μιας άλλης 
εποχής λέγονταν, τα 
συγκεκριμένα αυτά 

ουρητήρια, Πρεσβεία 
της Κανουλούς. Η 

Τζουρατζού κυρία Μαρία 
στη συνέντευξη που 

ακολουθεί μας μιλάει 
με το δικό της τρόπο για 
τα όσα, εδώ και χρόνια, 
βλέπει εκεί μέσα. Μου 
τα διηγείται κρατώντας 

στο ένα χέρι χαρτί υγείας 
και στο άλλο κρατάει και 

διαβάζει ένα βιβλίο με 
Βίους Αγίων.

Τζουρατζού 
της Ομόνοιας
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Η περίπτωση του συγγραφέα Κώστα Ταχτσή ανήκει στις γοητευτικές εκείνες, που με ένα βι-
βλίο τους γίνονται περίπου εθνικοί συγγραφείς. Γιατί το έργο τους περικλείει την αντανάκλα-
ση των παθών του λαού, πριν ακόμα συνειδητοποιηθούν καν σε ευρεία κλίμακα. Τα πρόσωπα 
του Τρίτου Στεφανιού έχουν τις προβολές τους στο σημερινό μικροαστικό κόσμο της Ελλάδας 
(κι ας άλλαξαν τόσο οι συνθήκες, όπου κινούνταν η ΝΊνα, η Εκάβη και τα άλλα πρόσωπα του 
μυθιστορήματος). Γι’ αυτό και το Τρίτο Στεφάνι «ανακαλύφθηκε» και σάρωσε αρκετά χρόνια 
μετά την πρώτη έκδοση του.
Το άλλο βιβλίο του Ταχτσή, τα «Ρέστα», με τους πιο προσωπικούς αποκαλυπτικούς τόνους, 
ακολουθεί σεμνότερα. Αλλά, κατά τη γνώμη μας, θα πάρει «το αίμα του πίσω», στο πέρασμα 
του χρόνου… Πέρασε πολύς καιρός από τότε που ο Ταχτσής ξεκίνησε το νέο, υπό έκδοση πλέον, 
βιβλίο του. Ούτε καθαρά αυτοβιογραφία, ούτε σκέτο μυθιστόρημα. Κάτι που θα κάνει μεγάλη 
αίσθηση, λένε… Περιμένοντας το, λοιπόν, ας ακούσουμε την — εσκεμμένως, φυσικά… — μπερ-
δεμένη μνήμη του Κώστα Ταχτσή να ξετυλίγει την περιπέτεια του στο Κράξιμο. Ο λόγος του, 
όπως εύκολα θ’ αντιληφθείτε, οποιαδήποτε στιγμή και σε οιανδήποτε ποσότητα, ολοκληρώνεται, 
κατακτάει και πληρώνει τις αισθήσεις…

Πάολα: Πώς αποφασίσατε να γίνετε συγγραφέας;
Κώστας Ταχτσής: Δε νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τα κάνει κανείς κατόπιν απο-
φάσεως. Γίνονται απ’ αυτό που λέμε σήμερα, με την καινούργια λέξη, συγκυρία. 
Είναι ένα είδος λαχείου. Πρέπει να συμπέσουν πάρα πολλοί παράγοντες για να 
γίνει κανείς συγγραφέας, γιατί η απόφαση μόνη δε φτάνει. Υπάρχουν πολλοί άν-
θρωποι που αποφασίζουν να γίνουν συγγραφείς, όπως αποφασίζουν να γίνουν 
οτιδήποτε άλλο, αλλά ελάχιστοι είναι αυτοί που διαπρέπουν και που τό’χουν 
πράγματι «μέσα τους», είναι δηλαδή αυτό που λέμε «γνήσιοι». Δεν είναι θέμα 
απόφασης, είναι συγκυρίες, είναι τύχη, είναι το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώ-
νεις, είναι το τι δε θέλεις να γίνεις… Καμιά φορά μπορεί να γίνεις συγγραφέας ή 
οτιδήποτε άλλο δια της εις άτοπον απαγωγής. Αποφασίζεις ότι δε θέλεις να γί-
νεις λ.χ. παπάς ή αεροπόρος ή… δολοφόνος. Αν βέβαια θες να γίνεις δολοφόνος, 
λες να γίνω, αλλά χωρίς να με πιάσουν. Τι να χρησιμοποιήσω τώρα; Να χρησιμο-
ποιήσω όπλο, δηλητήριο ή λέξεις; Οι λέξεις είναι πιο αβλαβείς, πιο ακίνδυνες…
Π.: Είναι πράγματι πιο ακίνδυνες οι λέξεις;
Κ.Τ.: Πιο ακίνδυνες για σένα, πιο δηλητηριώδεις για τους άλλους. Όταν θέλεις 
να τους σκοτώσεις με τις λέξεις είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
Π.: Το πρώτο κείμενο σας που είδατε να δημοσιεύεται ποιο είναι;
Κ.Τ. (γελάει): Μια συλλογή ποιημάτων, την οποία εξέδωσα τον καιρό που υπη-
ρετούσα στη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, ως ανθυπολοχαγός. Μου την τύπω-
σαν δωρεάν. Ήταν πρωτόλεια ποιήματα – ήμουν εικοσιενός χρόνων – πλήρωσα 
μόνο το χαρτί – αν το πλήρωσα κι αυτό. Εκατό αντίτυπα όλα κι όλα και λεγό-
ντουσαν, αν θυμάμαι καλά… Διότι από τότε  τά ’χα απαρνηθεί και έχω χρησι-
μοποιήσει, θαρρώ, μόνο ένα σ’ αυτό το «μάζεμα»των ποιημάτων μου… Μόνο 
το «Αντίο» είναι, νομίζω, απ’ αυτή τη συλλογή που λεγόταν… πώς λεγόταν; 
«Ποιήματα»! Τη δεύτερη συλλογή που λεγόταν «Μικρά ποιήματα», επίσης εγώ 
την πλήρωσα, θάταν καλύτερο να με ρωτήσεις πότε είδα να γράφουν πρώτη 
φορά για μένα. Ο πρώτος που έγραψε για μένα ήταν – τι ειρωνεία! – γι’ αυτά τα 

Δεν είναι θέμα 
απόφασης (το να γίνεις 
συγγραφέας). Είναι 
συγκυρίες, είναι τύχη, 
είναι το περιβάλλον στο 
οποίο μεγαλώνεις, είναι 
το τι δε θέλεις να γίνεις... 
Καμιά φορά μπορεί να 
γίνεις συγγραφέας ή 
ο,τιδήποτε άλλο δια της 
εις άτοπον απαγωγής...

Κώστας Ταχτσής: 
η τελευταία συνέντευξη
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Κ.Τ.: Όλοι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα όταν είναι πολύ ευαίσθητοι, έχουν αρσενικά 
και θηλυκά στοιχεία. Εγώ γνώρισα πολύ καλά την ψυχολογία της γυναίκας, και 
τον τρόπο που βασιλεύει μες στο σπίτι, μητριαρχικά, επειδή μεγάλωσα ανάμεσα 
σε γυναίκες. Όπως έχω γράψει, άλλωστε, τους άντρες τους έβλεπα πάντα μες 
από τα μάτια των γυναικών. Τις συνωμοσίες που έκαναν πίσω από την πλάτη 
τους, πώς τους κοροϊδεύανε… Τις ήξερα τις γυναίκες, τις είχα παρακολουθήσει 
σε όλες τους τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες κι όταν λέω όλες, εννοώ όλες. 
Θυμάμαι στην Αιδηψό μια φορά, ένας αξιωματικός του Ναυτικού, πολύ ωραίος, 
διπλάρωσε τη μάνα μου, τριάντα χρόνων τότε, και ζήτησε την άδεια να καθήσει 
στο τραπέζι μας. Καθήστε, του ’πε. Πλήρωσε το υποβρύχιο που έφαγα εγώ, τη 
λεμονάδα της μάνας μου, μας πήγε σ’ ένα ταβερνάκι, «Αμπελάκια» λεγόταν και 
φάγαμε γουρουνόπουλο. Μετά μας πήγε στο σινεμά. Η μάνα μου μ’ έβαλε να κα-
θήσω ανάμεσα τους. Αυτός έβαλε το χέρι του πάνω από μένα και αγκάλιασε και 
τους δυο μας. Ήταν λιγάκι σαν ν’ αγκάλιαζε ερωτικά και μένα. Αισθανόμουνα ότι 
ήμουν ένα καλώδιο που περνούσε το ρεύμα του ενός προς τον άλλον… Ήμουνα 
κι αυτός κι αυτή. Αυτά γίνονται το ’38 ή το ’39… Το αποτέλεσμα ήταν, αφού 
έκανε όλ’ αυτά ο κακομοίρης, φαίνεται της είπε ν’ ανέβουν στο ξενοδοχείο κι η 
μάνα μου είπε όχι, δε δέχτηκε, τον άφησε στα κρύα του λουτρού. Θέλω να σου 
πω ότι από μικρός κατάλαβα τον τρόπο που φέρονται οι γυναίκες στους άντρες. 
Και βεβαίως το αντίθετο. Μόνο και μόνο για να γαμήσουν, οι καημένοι, θυσι-
άζουν πολλά… Αυτές θέλουν αποδείξεις, θέλουν καιρό, κοινωνική επιφάνεια, 
αιωνία πίστη και όρκους για να ενδώσουν.
Γιάννης: Μήπως αυτό αφορά τις γυναίκες μιας άλλης εποχής;
Κ.Τ.: Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι γυναίκες πια πληρώνουν το γουρου-
νόπουλο και τις λεμονάδες. Και δε βρίσκουν και άντρες. Ξέρω  πολλές  γυναίκες 
στον κύκλο μου που παραπονιούνται πως δε βρίσκουν άντρα. Διότι οι άντρες 
κλωτσάνε σ’ αυτό που ονομάζουν απελευθέρωση. Δεν τη θέλουν απελευθερωμέ-
νη, πάει κόντρα στη φύση τους. Τη θέλουν εκείνη τη στιγμή αντικείμενο. Είναι 
ευθυνόφοβοι οι άντρες…
Π.: Πιστεύεις ότι η γυναίκα παίζει απ’ τους πιο σημαντικούς ρόλους στην 
καθοδήγηση της σεξουαλικότητας του άντρα;
Κ.Τ.: Ο άντρας μένει πάντα παιδί. Η γυναίκα, ακόμα και το κοριτσάκι, δεν πα-
θαίνει το τράκο που παθαίνει το αγόρι από τη μάνα του. Για τον απλούστατο 
λόγο ότι, δυνάμει, είναι κι αυτή μάνα. Είναι αγεφύρωτο το χάσμα ανάμεσα στα 
δυο φύλα και δε θέλουν να το καταλάβουν ορισμένοι. Οι ανατομικές διαφορές 
που καθορίζουν τους ρόλους. Τελείωσε! Με τη βιομηχανική και τη σεξουαλική 
επανάσταση βέβαια, λογουχάρη, και την τεχνολογία, δε χρειάζεται να έχεις μυ-
ϊκή δύναμη. Αυτό τι σημαίνει; Σημαίνει ότι από τη στιγμή που επέρχεται αυτού 
του είδους η ισότητα, χάνει την επιθετικότητα του ο άντρας. Κι όταν τη χάσει, 
αποβαίνει εις βάρος της γυναίκας αυτό και η επαφή τους καταντάει λιγάκι λε-
σβιακή. Δεν έχει εκείνα τα σαδομαζοχιστικά στοιχεία που κάνουν το ζευγάρι να 
πέσει σε έκσταση. Υπάρχει μεν περισσότερη ψυχική επαφή, που όμως αποκτάται 
εις βάρος της ερωτικής έκστασης. Πολύ γενικά μιλάω, χωρίς αφορισμούς, αυτή 
είναι η αίσθηση που έχω αποκομίσει. Υπάρχουν πολλοί άντρες, στους οποίους 
υπερισχύει το θηλυκό στοιχείο και δεν είναι ομοφυλόφιλοι. Όταν αυτοί πέφτουν 
στο κρεβάτι με τη γυναίκα, έχουν το είδος της τρυφερότητας που έχουν μεταξύ 
τους δυο γυναίκες.
Π.: Σ’ αυτή την κοινωνία ποιος νομίζεις ότι καταπιέζεται περισσότερο; Ο 
άντρας ή η γυναίκα;
Κ Τ.: Εγώ νομίζω ο άντρας. Γιατί έχει περισσότερες ευθύνες. Είναι λιγάκι σαν 
το αφεντικό, που όταν πέσει έξω η επιχείρηση, αυτός την πληρώνει, οι άλλοι θα 
βρουν κάπου αλλού δουλειά…
Π.: Οι γυναίκες συμμετέχουν όμως στην παραγωγή…
Κ.Τ.: Αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι.
Π.: Πώς εξηγείς την έντονη ομοφυλοφιλία που έχει ο Έλληνας;
Κ.Τ.: Αυτό είναι θέμα καταβολών. Ο Έλληνας, παρόλο που υπήρξε φορέας του 
χριστιανισμού, έμεινε ειδωλολάτρης, αυτό που ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, πανη-

Ο άντρας μένει πάντα 
παιδί. Η γυναίκα, ακόμα 
και το κοριτσάκι, δεν 
παθαίνει το τράκο 
που παθαίνει το αγόρι 
από τη μάνα του. Για 
τον απλούστατο λόγο 
ότι, δυνάμει, είναι 
κι αυτή μάνα. Είναι 
αγεφύρωτο το χάσμα 
ανάμεσα στα δυο φύλα 
και δε θέλουν να το 
καταλάβουν ορισμένοι. 
Οι ανατομικές διαφορές 
που καθορίζουν τους 
ρόλους. Τελείωσε!
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πρώτα, τα πρωτόλεια ποιήματα… Ή μάλλον όχι, γι’ αυτά δε θυμάμαι να έγραψε 
κανένας, για τη δεύτερη συλλογή, τα «Μικρά ποιήματα», ο Πέτρος Χάρης σε 
κάποια εφημερίδα, έγραφε ότι είναι τόσο μικρά τα ποιήματα που δεν προλα-
βαίνουμε να τα καταλάβουμε. Εγώ κολακεύτηκα φοβερά, εικοσιτριών χρόνων, 
ξέρεις τώρα, χαζούλης μια και άργησα να ωριμάσω, και είπα, α, επιτέλους έγρα-
ψαν κάτι. Ίσως ήταν ο Νικηφόρος Βρεττάκος… Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό που 
θυμάμαι για τη δεύτερη συλλογή, είναι ότι ντράπηκα εκ των υστέρων πάρα πολύ, 
κι όταν λέω εκ των υστέρων, εννοώ μέσα σε βδομάδες. Όπως εξάλλου μου ’χε 
πει και ο συχωρεμένος Φαιδρός Μπαρλάς: «εσύ παιδί μου δεν περπατάς, κάνεις 
άλματα», δηλαδή, από συλλογή σε συλλογή ήταν τεράστιες οι διαφορές, όπως 
και το άλμα από την ποίηση στην πεζογραφία ήταν τεράστιο. Ντράπηκα λοιπόν 
τόσο πολύ – τότε έμενα θυμάμαι στην Κηφισιά – και τα κατέβασα στον κήπο όλα 
όσα δεν είχα χαρίσει και τα ’κανα μια στίβα και τους έβαλα μπουρλότο. Είχαμε 
δώσει ένα δωματιάκι από φιλανθρωπία δικιά μου σ’ ένα ζευγάρι – εισπράκτορας 
ήτανε θαρρώ ο άντρας – και μου λέει: «γιατί τα καίτε, κύριε Κώστα;», λέω «δεν 
τα θέλω», «αφήστε, μου λέει, να τα χρησιμοποιήσουμε στ’ αποχωρητήριο»! Δεν 
ήξερε ο κακομοίρης τι είναι… Έτσι είχαν τα πράγματα. Ακόμα και το «Τρίτο 
Στεφάνι», τυπώθηκε με δικά μου έξοδα. Όταν λες πότε είδατε πρώτη φορά τυ-
πωμένο έργο σας, πρέπει να εννοείς πότε μου ζήτησαν κείμενο δικό μου, ακόμη 
καλύτερα, πότε με πλήρωσαν για πρώτη φορά. Αυτό έχει σημασία. Οιοσδήποτε 
μπορεί να γράψει κάτι και να το τυπώσει.
Π.: Το «Τρίτο Στεφάνι» πότε άρχισε να γίνεται γνωστό;
Κ.Τ.: Άρχισε να γίνεται γνωστό, το λιγότερο 6-7 χρόνια μετά την πρώτη του έκ-
δοση, η οποία ανάγεται συγκεκριμένα στις 30 Δεκεμβρίου του ’62. Πίεσα τότε 
τον τυπογράφο για να προλάβω να στείλω τα κατά νόμον 2 αντίτυπα στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη, αφελώς πιστεύων ότι θα μπορούσε να ληφθεί υπόψιν για τα κρατι-
κά βραβεία… 31 Δεκεμβρίου έδωσα 2 αντίτυπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ούτε 
βραβείο ούτε τίποτα – άγνωστο.
Π.: Πώς το εξηγείς ότι έμεινε άγνωστο;
Κ.Τ.: Την εποχή εκείνη δεν ήταν όπως τώρα που οι εκδότες παρακαλάνε, ακόμα 
και αγνώστους, αν δούνε ότι παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον το κείμενο, να το 
δημοσιεύσουν. Τότε δημοσίευαν μόνο τα μεγάλα ονόματα. Έμεινε άγνωστο γιατί 
καταρχήν δεν το κατάλαβαν, ήταν έξω από το κλίμα που επικρατούσε τότε στους 
κύκλους της ελληνικής λογοτεχνίας. Δε σόκαρε, απλώς το θεώρησαν ασήμαντο. 
Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, όπως η Έλλη Αλεξίου που φέρθηκε και αχάριστα, δι-
ότι όταν ήμουν στην ΕΡΤ, παρά τις αντιδράσεις και των προϊσταμένων και των 
υφισταμένων μου εκεί, επέμεινα να κάνω αφελή υπερκομματική πολιτική και 
είπα θα βγάλω στον αέρα ανθρώπους απ’ όλες τις παρατάξεις. Εγώ πρωτόβγαλα 
την Αλεξίου, τον Κατσαρό – όταν τον πρωτάκουσαν οι υπάλληλοι να μιλάει έπα-
θαν σοκ – εγώ πρωτόβγαλα τον Πεντζίκη… Η Αλεξίου λοιπόν σε μια συνέντευ-
ξη μετά από χρόνια είχε πει «Το Τρίτο Στεφάνι, είναι δυο κουτσομπόλες σε μια 
αυλή γεμάτη μπουγαδόνερα, δε μ’ ενδιαφέρουν αυτά τα βιβλία». Κατάλαβες. Οι 
άνθρωποι λοιπόν τότε, είτε ανήκαν στην Αριστερά, στο Κέντρο ή στη Δεξιά, δεν 
το κατάλαβαν. Με εξαίρεση μια μειονότητα ανθρώπων που έμελλε να γίνει αρ-
γότερα η «αιχμή του βέλους» της ελληνικής κουλτούρας.
Π.: Έχω ακούσει για ένα περιστατικό με κάποιο πανέρι…
Κ.Τ.: Γνώρισα ένα παιδί, το οποίο μού’πε πως δεν έχει δουλειά. Λέω, τι να σου 
κάνω κακομοίρη μου, δεν έχω λεφτά, είμαι και γω φτωχός – ξεναγούσα τότε για 
να ζήσω. Είχα γυρίσει απ’ την Αμερική το ’64. Αυτό γίνεται αρχές ’65, τότε με 
τη νεολαία Λαμπράκη – είχα αυτά τα 1000 αντίτυπα και δεν ήξερα τι να τα κάνω. 
Τα έδινα 5-5, 10-10 σε όλους. Λέω λοιπόν στο παιδί, κοίταξε, πάρε εκατό αντί-
τυπα μέσα σ’ αυτό το πανέρι και πήγαινε έξω, απ’ τη Νομική ή το Χημείο να τα 
πουλήσεις 10 δρχ. το ένα. Τότε οι πουτάνες παίρνανε 50 δρχ., 10 δρχ. ήταν ένα 
πακέτο τσιγάρα. Πούλησε τρία. Αναγκάστηκα να του δώσω 70 δρχ. για να συ-
μπληρωθεί το μεροκάματο γιατί ντράπηκα…
Π.: Πώς κατάφερες να μπεις στην ψυχολογία αυτής της μικροαστής γυναί-
κας και να τη βγάλεις έξοχα στο «Τρίτο Στεφάνι»;

Η ομοφυλοφιλία είναι το 
περίσσευμα της καρδιάς…
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Κ.Τ.: Δεν μπορεί να πάει με άντρα, με ποιον να πάει; με το συ-
νάδελφο; Θα τον δει στο γραφείο, στο στρατό. Οι άντρες μεταξύ 
τους αναπτύσσουν βαθιές φιλίες. Σου λέει ο «κολλητός» μου. Μια 
εξιδανικευμένη ομοφυλοφιλία. Ν’ αγαπάνε την ίδια γυναίκα, ναι. 
Είναι μια έμμεση ερωτική σχέση.
Π.: Πες μου γι’ αυτή την περίφημη διαμάχη ανάμεσα στο ΑΚΟΕ 
και εσένα και για την πρώτη συγκέντρωση των τραβεστί.
Κ.Τ.: Εγώ ήξερα από την ίδια την αστυνομία τότε, ότι και εκείνη 
επεδίωκε να γίνει αυτή η συγκέντρωση επειδή τη θεωρούσαν προ-
βοκάτσια. Μου είχαν πει, αφήστε τους να βγούνε στο φως, να τους 
μάθει ο κόσμος για να μπορούμε να τους κυνηγάμε. Αυτό τελικά 
λειτούργησε αντίστροφα. Μου είχε υποσχεθεί ο Βελισσαρόπουλος 
να μην ιδρύσει το ΑΚΟΕ με την ευκαιρία αυτής της εκδήλωσης στο 
«Λουζιτάνια», αλλά ότι θα περιμένει να κάνουμε μια δημόσια συ-
ζήτηση με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, ομοφυλόφιλους και μη, 
να ’ρθει κι ένας τραβεστί. Έτσι φιλοδοξούσα ν’ αρχίσει το Κίνημα. 
Φοβόμουν ότι αν δινόταν δημοσιότητα στο Κίνημα για πρώτη φορά 
μέσω αυτής της εκδήλωσης, το Κίνημα θα σκοτωνόταν εν τη γε-
νέσει του. Όπερ και εγένετο. Κι αν πραγματοποιήθηκε όλ’ αυτά 
τα τελευταία χρόνια η απελευθέρωση, δε νομίζω ότι ήταν αποτέ-
λεσμα των εκδηλώσεων ή των δραστηριοτήτων, είτε του ΑΚΟΕ, 
είτε του περιοδικού ΑΜΦΙ – για όνομα του Θεού! Αργά ή γρήγορα 
θα ερχόταν και εδώ γιατί είχε ήδη πραγματοποιηθεί 10 χρόνια πριν 
στην Αμερική. Επιπλέον, η οικονομική κατάσταση άλλαξε, δεν το 
κάνουν πια από ανάγκη, τώρα το κάνουν από κέφι, τους αρέσει. 
Το θεωρούν μια μικρή επανάσταση. Ή γιατί έχουν τσακωθεί με τη 
γκόμενα. Είναι επίσης η αφθονία που βοήθησε τον άντρα να είναι 
πιο καθαρός, να ντύνεται πιο ωραία και ν’ ανακαλύψει ότι είναι κι 
αυτός όμορφος, είναι ερωτικό αντικείμενο. Ανακάλυψε ερωτογε-
νείς ζώνες του σώματος του που παλιότερα αγνοούσε. Ακριβώς 
επειδή υπάρχει το γιούνισεξ στην ατμόσφαιρα, δε θα σκανδαλι-
στεί ο άντρας, ούτε θα διστάσει η γυναίκα να του γλύψει τη ρόγα. 
Άλλοτε δε θα την άφηνε αυτός. Εδώ δε φιλιόντουσαν στο στόμα 
καλά-καλά. Άσε που βρωμούσαν τα χνώτα τους, τα σώβρακα τους, 
διότι δεν πλενόντουσαν… Μα τι να γλύψουν; Βρωμούσαν!
Π.: Η ομοφυλοφιλία που πλάσαρε το Κίνημα των ομοφυλόφι-
λων τότε, ήταν πολύ ξένη προς την ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. 
Το αμερικάνικο είδος του macho man που βλέπουμε και στο 
ΑΜΦΙ ή τα στοιχεία των Γάλλων…
Κ.Τ.: Όλα αυτά είναι έξω από τη νοοτροπία και την ψυχολογία του 
έλληνα. Απόδειξη, ότι δεν πάμε εμείς στη Γαλλία ή στην Αμερική 
για να κάνουμε έρωτα, αλλά έρχονται αυτοί εδώ πέρα. Επικρατεί 
αυτή η βλακώδης αντίληψη ότι οι άντρες παντρεύονται μεταξύ 
τους, άρα… ‘Οπως όμως είναι μονοναμική η σχέση του αντρόγυ-
νου, έτσι μονογαμικοί είναι κι αυτοί οι άντρες που παντρεύονται. 
Ζουν μαζί. Αυτό γίνεται δύσκολα στην Ελλάδα. Με την πρώτη ευ-
καιρία θα κερατώσει το φίλο ή τη φίλη του.
Π.: Η ομοφυλοφιλία στάθηκε εμπόδιο μέχρι τώρα στη ζωή σου; 
Στις διάφορες φιλοδοξίες σου;
Κ.Τ.: Είναι μια ανάμεικτη ευλογία, όπως λένε οι αγγλοσάξωνες. 
Δηλαδή, έχει τις καλές και τις κακές της πλευρές. Χάρη σ’ αυτήν 
κατάφερα να κάνω μερικά πράγματα που δεν έκαναν άλλοι, εξαι-
τίας της πλήρωσα αυτά που πέτυχα και μάλιστα ακριβά. Βέβαια 
στάθηκε εμπόδιο, υπάρχει μια κοινωνία, μη γελιόμαστε, η οποία 
όσο και αν παριστάνει την απελευθερωμένη, από πίσω το σχολιάκι 
της θα το κάνει. Υπάρχουν ορισμένοι κύκλοι, μην τους πεις αντι-
δραστικούς, οι οποίοι δεν το δέχονται. Και είναι και φυσικό. Όσο 
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δονιστής. Ο Έλληνας είναι επιδερμικός, δεν είναι εσωστρεφής. Νάρκισσος, δεν 
έχει αρχές. Κι ακριβώς, γι’ αυτό είναι έτοιμος για όλα, φτάνει να μην το ξέρει 
ο γείτονας.
Π.: Υπάρχει μια διαφορά. Στην αστική τάξη υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή 
της ομοφυλοφιλίας, ενώ στη λαϊκή τάξη…
Κ.Τ.: Εκεί είναι που κάνεις το μεγάλο λάθος. Οι αστοί είναι που δε δέχονται την 
ομοφυλοφιλία, διότι τη θεωρούν ότι δεν είναι καθώς πρέπει. Άσχετα αν υπάρ-
χουν μερικοί γόνοι πλουσίων οικογενειών που γίνονται αδελφές. Αυτοί είναι οι 
ελάχιστοι. Οι περισσότεροι παντρεύονται νωρίς και μάλιστα από υπολογισμό. Οι 
μανάδες της αστικής τάξης είναι πιο ξύπνιες, διαβασμένες, έχει χαλάσει, ξύνι-
σε, το ελληνικό τους ένστικτο από ξένες επιρροές. Η λαϊκιά μάνα, όταν θα ‘ρθει 
ο φίλος σου ο ναύτης από το Σκαραμαγκά και δε θα έχει πού να μείνει, θα σας 
βάλει στο ίδιο κρεβάτι να κοιμηθείτε χωρίς να πάει καθόλου το μυαλό της στο τι 
μπορεί να κάνετε το βράδυ.
Π.: Πώς εξηγείς όμως πως όλα τα λαϊκά παιδιά περνούν μια βόλτα απ’ την 
Ομόνοια για να κάνουν πορνεία ή για να βρουν κάποιον;
Κ.Τ.: Αυτά είναι τα λεγόμενα τσόλια, όχι λαϊκά παιδιά. Υπάρχει διαφορά. Λαϊκό 
παιδί τώρα δύσκολα βρίσκεις. Σύμφωνα με τα μέτρα της δικιάς μου εποχής, όλοι 
μοιάζουν κολεγιόπαιδες. Δεν υπάρχουν λαϊκά παιδιά με την έννοια που υπήρ-
χαν κάποτε. Είναι όλοι καθαροί, καλοντυμένοι, χάθηκαν οι κοινωνικές διακρί-
σεις που ήταν εμφανείς άλλοτε. Ισοπεδώθηκαν. Όσο για τα λεφτά, αυτό είναι 
πρόσχημα τις περισσότερες φορές, θεωρεί ότι έχει βάλει γκολ. Αισθάνεται ότι 
μη όντας ο ίδιος ομοφυλόφιλος, η ικανοποίηση που παίρνει αυτός, είναι μικρό-
τερη απ’αυτή που δίνει. Το χιλιάρικο αποτελεί ένα μέσον εξισορρόπησης. Κι 
ένα άλλοθι…
Π.: Πιστεύεις  ότι  τώρα  με την ομοφυλόφιλη απελευθέρωση, η κοινωνία 
μας είναι πιο ανεκτική ή ήταν από παλιά;
Κ.Τ.: Δεν ήταν ακριβώς αυτό. Υπήρχαν ταμπού, όλα τα κάνανε, αλλά δεν τα 
λέγανε…
Π.: Τώρα  όμως τα λένε. Το θέμα του Ρούσσου για παράδειγμα…
Κ.Τ.: Όχι. Δεν τα λένε. Με το Ρούσσο το θέμα είναι ανθρωπιστικό και έντονα 
πολιτικοποιημένο. Καμιά σχέση με την ομοφυλοφιλία. Για να μην πω και αντι-
κείμενο εκμετάλλευσης.
Π.: Φοβάμαι, εξαιτίας της απελευθέρωσης, μην τυχόν τώρα γκετοποιηθούν 
οι ομοφυλόφιλοι...
Κ.Τ.: Αυτό ακριβώς, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, προσπάθησα να το αποτρέψω 
χρόνια τώρα και μου έγιναν του κόσμου οι επιθέσεις. Διότι από τη στιγμή που 
όλοι θα φορέσουν μια καρτέλα που θα λέει «εγώ είμαι ετεροφυλόφιλος», «εγώ 
είμαι ομοφυλόφιλος», αυτό, εκτός των άλλων, αντίκειται στην ψυχολογία του ‘ 
Ελληνα, που παρόλα όσα λέμε δεν είναι ρατσιστής, του αρέσει η συναδέλφωση, 
μπορείς να ψωνιστείς οπουδήποτε. Υπάρχουν βεβαίως μερικοί που πηγαίνουν 
σε gay bars, αλλά παίρνονται μεταξύ τους.
Π.: Πώς εξηγείς ότι νεαρά παιδιά, φαντάροι, πηγαίνουν άνετα με μια τρα-
βεστί πληρώνοντας την και δεν πάνε με μια γυναίκα;
Κ.Τ.: Υπάρχουν πολλές ερμηνείες γι’ αυτό. Θα σου δώσω δυο-τρεις. Πρώτον, με 
σένα, έχει εξασφαλισμένο το άλλοθι ότι δεν πάει με άντρα. Εκείνη τη στιγμή εί-
ναι σαν να πέφτει ένα ριντό. Αυτή η «γυναίκα» του παρέχει δυο-τρεις εγγυήσεις: 
θα του κάνει ένα κέφι που δε θα το βρει στη φυσιολογική γυναίκα. Υπάρχουν ξέ-
ρεις άντρες που μπορεί να πάνε με μια τραβεστί και από σεβασμό προς το σώμα 
της γυναίκας, το σκέφτηκες αυτό; Στη Ν. Υόρκη κάποιος ναυτικός, ήρθε μαζί 
μου και ξέρεις τι μου ’πε; ότι υποσχέθηκα στη γυναίκα μου τώρα που λείπω να 
μην πάω με γυναίκα. Προτιμώ να πάω με σένα…
Π.: Μήπως στο νεοέλληνα αρέσει και το σχήμα τραβεστί;
Κ.Τ.: Ναι, διότι ο «Ελληνας πιστεύει στο «και τούτο ποιείν κακείνο μη αφιέναι». 
Έχει  σ’ ένα πακέτο δυο δώρα.
Π.: Και να γαμηθεί από έναν τραβεστί δεν το θεωρεί και τόσο… Είναι πιο 
ανώδυνο απ’ ότι μ’ έναν άντρα.

Υπάρχουν ξέρεις άντρες 
που μπορεί να πάνε 
με μια τραβεστί και 

από σεβασμό προς το 
σώμα της γυναίκας, 
το σκέφτηκες αυτό; 

Στη Ν. Υόρκη κάποιος 
ναυτικός, ήρθε μαζί μου 
και ξέρεις τι μου ’πε; ότι 

υποσχέθηκα στη γυναίκα 
μου τώρα που λείπω να 

μην πάω με γυναίκα. 
Προτιμώ να πάω με 

σένα…
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λέμε Χρυσός Αιώνας, διότι τότε έγινε αυτό το θαύμα, ο καλλιτέχνης να βλέπει 
το αντρικό σώμα και το γυναικείο λιγάκι, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και ερωτι-
κά. Δηλαδή το βλέπει πνευματικά, αλλά και σαν αντικείμενο ηδονής. Βλέπει το 
αγόρι σαν υποκείμενο, το βλέπει και σαν αντικείμενο. Με την παρακμή, αρχίζει 
σιγό-σιγά να το βλέπει σαν αντικείμενο. Έτσι, ο Ερμής του Πραξιτέλη, που εί-
ναι του 4ου αιώνα, έχει έναν πολύ ωραίο πισινό, που δεν έχει καμιά σχέση ούτε 
με τους κούρους, ούτε με την καθ’αυτό κλασική γλυπτική. Ο γλύπτης ή αυτός 
που έγραφε στα βάζα, έχει και ψυχική σχέση μαζί του, όχι μόνο σαν βάζο ηδο-
νής, όπως γινόταν αργότερα. Δεν τον βλέπει σαν γυναίκα. Γδύνουν τις γυναί-
κες, αρχίζουν να τις σέβονται λιγότερο, δεν τις φορούσαν την εσθήτα, επειδή δε 
γουστάριζαν τις γυναίκες. Δεν ήταν όλοι οι αρχαίοι έλληνες αδελφές, υπήρχαν 
οι αδελφές τότε όπως υπάρχουνε και τώρα. Αλλά τις ξεφώνιζαν. Παράδειγμα ο 
Αριστοφάνης. Με εξαίρεση τον καημένο τον Αγάθωνα που όλοι αγαπούσανε και 
σέβονταν, παρόλο που ντυνότανε γυναίκα – και αναγνώριζαν το ταλέντο του. 
Πήγαιναν βέβαια με τις αδελφές, αλλά και τις ξεφώνιζαν, και ήταν και θεσμός 
η φιλομοφυλοφιλία…
Π.: Και τώρα με το Aids;
Κ.Τ.: Ε, αυτό θα χρειαστεί μια δεύτερη συνέντευξη.
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νά’ναι, ένας ομόφυλοφιλος είναι ευάλωτος, δύσκολα μπορεί ν’ ασχοληθεί με την 
πολιτική αφού δηλώσει την ομοφυλοφιλία του. Γι’ αυτό τότε έλεγα στα παιδιά 
του Ρήγα Φεραίου που προσυπέγραψαν τις διάφορες διακηρύξεις για την απελευ-
θέρωση των ομοφυλόφιλων: Θέλετε πραγματική απελευθέρωση; Δηλώστε ποιοι 
από σας είναι ομοφυλόφιλοι. Κύριοι βουλευταί, εσείς της αντιπολίτευσης (τότε 
η αντιδραστική δεξιά ήθελε να περάσει το νομοσχέδιο), δηλώστε ποιοι από σας 
έχετε κοιμηθεί με άντρες. Αυτό θα ήταν πραγματική απελευθέρωση. Να υπάρχει 
στη βουλή ένας βουλευτής που όχι να εκπροσωπεί τους ομοφυλόφιλους, αλλά να 
είναι γνωστός ομοφυλόφιλος. Ο κόσμος να μη δίνει καμιά σημασία σ’ αυτή την 
πλευρά της ιδιωτικής του ζωής. Να θεωρεί ότι είναι δικαίωμα του να κοιμάται 
μ’ όποιον θέλει, κι από κει και πέρα να τον βλέπει σαν δημόσιο άντρα και να τον 
κρίνει σύμφωνα με τις πράξεις του. Είναι λίγο δύσκολο. Διότι μη βλέπουμε τα 
πράγματα από τη δική μας οπτική γωνία μόνο. Η ομοφυλοφιλία κατ’ εμέ είναι 
λιγάκι σαν την ποίηση. Το περίσσευμα της καρδιάς. Δεν μπορείς ν’ αγνοήσεις 
ότι ο θεός έπλασε δυο φύλα, τα οποία, κακά τα ψέματα, το ένα συμπληρώνει τ’ 
άλλο. Υπάρχει μια λειτουργική σχέση ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα. Και 
μπορεί να μην το βλέπεις εσύ διότι είσαι εξαίρεση, ο κανόνας όμως είναι ότι η 
ηδονή, όταν το πέος ενώνεται με το γυναικείο αιδοίο, είναι σαφώς μεγαλύτερη 
– άλλωστε είναι κι ευκολότερο. Η ηδονή στον ομοφυλόφιλο έρωτα είναι, σε με-
γάλο βαθμό, εγκεφαλική. Γι’ αυτό και δύσκολα πέφτουν δυο άντρες σε έκσταση. 
Είναι δυο όμοια πράγματα, δεν αλληλοσυμπληρώνονται, πώς να στο πω…
Π.: Δεν υπάρχει δηλαδή πάθος μεταξύ τους;
Κ.Τ.: Υπάρχει. Δεν είναι όμως της ίδιας τάξεως, της ίδιας υφής, της ίδιας φύ-
σης, όπως στο σεξ ή στον ψυχικό δεσμό μεταξύ άντρα και γυναίκας. Είναι υβρί-
διο. Ο ομοφυλόφιλος έρωτας έχει μια ποιητικότητα, αν θέλεις, ακριβώς επειδή 
δεν οδηγεί πουθενά.
Γ.: Κάτι το τραγικό…
Κ.Τ.: Ναι, έχει μια τραγική διάσταση. Ακριβώς γιατί ούτε παιδί γεννιέται, ούτε η 
κοινωνία πρόκειται ποτέ ν’ αναγνωρίσει. Υπήρξαν άλλοτε φυλές, όπου τ’ αγόρια 
12 χρόνων αποφάσιζαν αν ήθελαν να ζήσουν ως αγόρια ή ως κορίτσια. Κι αν ήθε-
λαν να ζήσουν ως κορίτσια έβρισκαν κάποιον, τον παντρευόντουσαν κανονικά 
και η υπόλοιπη κοινότητα το έβλεπε με ανοχή και μειδιούσε. Υπήρξαν τέτοιες 
φυλές Ερυθροδέρμων Αλλά έτσι όπως είναι εδώ τα πράγματα, ποτέ δε θα γίνει 
κάτι τέτοιο. Στις τελετές ενηλικίωσης σ’ αυτές τις φυλές (όπως και στην Κρήτη), 
το τελετουργικό ήταν να σε απαγάγει ο εραστής, να σε πάει στο βουνό, να σε μυ-
ήσει στα ερωτικά – άντρας με άντρα – να σε γαμήσει να σου μάθει την τέχνη του 
πολέμου… Είναι γνωστά πράγματα αυτά (τα γράφει κι ο Συκουρτής στη θαυμά-
σια εισαγωγή του στο «Συμπόσιο»του Πλάτωνα). Από κει και πέρα συνεχιζόταν 
η σχέση, αλλά ο άντρας είχε το δικαίωμα να παντρευτεί κοπέλα. Έπρεπε όμως 
να προηγηθεί αυτή η μύηση. Το τελετουργικό ενηλικίωσης στην Αυστραλία, που 
θεωρείται η πιο αρχαία ήπειρος του κόσμου και οι ιθαγενείς της απ’ τις πιο πρω-
τόγονες φυλές στον κόσμο, ήταν το εξής: μαζευόντουσαν οι άντρες της φυλής σε 
κύκλο, βάζανε στη μέση τα 15χρονα αγόρια, τα πηδούσαν, κι από κει και πέρα τα 
αγόρια είχαν δικαίωμα να παντρευτούν τα κορίτσια της φυλής. Πολλές φορές αν 
το παιδί που γεννιόταν δεν ήταν αγόρι, έπαιρνε το θήλυ βρέφος η μάνα, απομα-
κρυνόταν, το έψηνε και το έτρωγε. Κι αυτό γιατί είχαν ανάγκη περισσότερο από 
άντρες για να βρίσκουν τροφή. Αυτά τα αναφέρει και μια Αυστραλέζα που έζησε 
40 χρόνια, στα τέλη του 19ου αιώνα, μ’ αυτές τις πρωτόγονες φυλές. Σε μεγάλο 
βαθμό έχουν δίκιο οι φεμινίστριες όταν λένε ότι οι ρόλοι καθορίζονται με βάση 
οικονομικές ανάγκες. Από κει και πέρα διαφωνεί κανείς μαζί τους, όταν σου 
λένε ότι είναι ίδια η ψυχολογία. Δεν είναι. Διότι είναι διαφορετική η ανατομία, 
πώς να το κάνουμε; Κι ο άντρας δε γεννάει. Ο άντρας είναι μια πεταλούδα που 
πετάει από λουλούδι σε λουλούδι και γονιμοποιεί. Μπορεί να γκαστρώσει 100 
γυναίκες το χρόνο. Η γυναίκα μπορεί να γεννήσει μόνο μια φορά.
Π.: Η ομοφυλοφιλία έχει επιδράσει καθόλου στη λογοτεχνία, τη ζωγραφική 
στη τέχνη γενικά, εδώ στην Ελλάδα;
Κ.Τ.: Στην αρχαία Ελλάδα ασφαλώς. Και η ωραιότερη στιγμή της ήταν αυτό που 

Η πρώτη επιστολή που έλαβα μόλις πρωτοκυ-
κλοφόρησε το «Τρίτο Στεφάνι»:

Αγαπητέ μου Κώστα
Χρόνια και χρόνια είχα να γράψω ειλικρινά συγχαρη-

τήρια για γραφτό στην Ελλάδα. Τώρα μου τα παίρνεις 
εσύ. Πρώτα για τον όγκο της δουλειάς, για την πλημμύρα 
των καταστάσεων που έχεις μέσα στο «Τρίτο Στεφάνι». 
Ακόμα γιατί κανείς μέχρι τώρα δεν έντυσε όλα τούτα τα 
πράγματα τόσο συνετό και πλούσια όσο εσύ.

Δικαιώνεις την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης γενιάς 
και εποχής. Μεταχειρίζεσαι έναν νέο τρόπο ελληνικής 
γραφής, που ίσως χρησιμοποιείται πολύ κι έχει μέσα στον 
βερμπαλισμό χαθεί.

Είμαι ενθουσιασμένος, πρώτη φορά μπόρεσα να δω 
με τόσο εύρος μια εποχή και μια τάξη τόσο καλά συγκε-
ρασμένη.

Είσαι μπορώ να πω ο συγγραφέας που έλειπε απ’ την 
Ελλάδα, κι ίσως κανείς άλλος δε θα μπορέσει να δώσει 
αυτά που γράφεις τόσο γνήσια, τόσο καταρρακτώδη, τόσο 
αληθινά, τόσο ωραία ταιριασμένα με τη γλώσσα που τα 
δίνεις, τη γλώσσα σου.

Δικός σου
Λεωνίδας Χρηστάκης
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ότι συναντούσα εκλεπτυσμένους ανθρώπους που ήξεραν τόσα πολλά πράγματα, 
που ήταν τόσο καλλιεργημένοι, με τράβηξε αμέσως. Ο Τζο έχει παρόμοια βιώμα-
τα, είναι ένα επαρχιωτόπαιδο γοητευμένο από έναν νεαρό καλλιεργημένο αστό. 
Αυτό μπορεί να μην είναι βαθιά ψυχολογία, αλλά είναι αυτό που συνέβη.
Ερ.: Διαβάζοντας το ημερολόγιο του Τζο Όρτον έχουμε την εντύπωση ότι 
έγινε ομοφυλόφιλος σχεδόν τυχαία, χωρίς αυτό το γεγονός να του δημιουρ-
γήσει το μεγάλο ψυχολογικό σοκ.
Απ.: Είναι αλήθεια, παρ’ ότι είχε ήδη συναντήσει άντρες (εραστές) στο Λέισεστερ. 
Δε μιλάω σαν ψυχαναλυτής, αλλά ο Τζο είπε: «Αυτό που έχει ο Χάλιγουελ, μια 
κουλτούρα, μια σχετική άνεση, τρόπους, όλ’ αυτά θα μπορούσα να τα μοιρα-
στώ». Θα πρέπει να του είχε φανεί πολύ εκλεπτυσμένος. Και είμαι σίγουρος ότι 
η αίσθηση του φύλου ήρθε αργότερα.
Ερ.: Πιθανόν ο Τζο να μην είχε καμιά προκατάληψη…
Απ.: Δεν πιστεύω ότι το σκέφτηκε εκ των προτέρων. Πρέπει κανείς να τοπο-
θετηθεί σ’ εκείνη την εποχή στο Λέισεστερ. Υπήρχαν τόσο λίγες ευκαιρίες! Όλ’ 
αυτά τα συναισθήματα πρέπει να είχαν απωθηθεί μέσα του. Ο Τζο Όρτον δεν 
έψαχνε πάση θυσία να βρει κάποιον τρόπο να ξεφύγει απ’ αυτό το περιβάλλον. 
Είναι από ένα γύρισμα της τύχης που βρίσκεται στο Λονδίνο. Σ’ ολόκληρη τη 
ζωή του υπήρξε μάλλον παθητικός. Ήταν ένας εξεγερμένος μ’ ένα συγκρατημέ-
νο τρόπο. Άφηνε να άγεται και να φέρεται από τα γεγονότα. Εκεί μπορώ να με 
αναγνωρίσω. Κι εγώ ο ίδιος επί αρκετά χρόνια δεν ήξερα πού πήγαινα. Μα κατά 
βάθος πιστεύω ότι αυτό που λέτε είναι αποδεκτό, πιστεύω ότι το έκανε χωρίς να 
το καταλάβει. Ήταν σα να είχε συναντήσει την πριγκίπισσα του παραμυθιού.
Ερ.: Δεν θυμάμαι πώς δείχνετε την πρώτη τους συνάντηση…
Απ.: Τα έχω καταφέρει αρκετά καλά εδώ. Είναι μετά το μάθημα αυτοσχεδια-
σμού, όταν ο Χάλιγουελ θέλει να στραγγαλίσει κυριολεκτικά έναν γάτο που του 
βάζουν στην αγκαλιά. Πηγαίνουν παρέα στο φεστιβάλ της Αγγλίας, μια μεγάλη 
εθνική φιέστα που σημειοθετούσε το τέλος της περιόδου των κόπων και περι-
ορισμών της μεταπολεμικής εποχής. Περπατούν παρέα, κοιτάζουν τα πυροτε-
χνήματα, συνεννοούνται συναισθηματικά και τους βλέπουμε να προσεγγίζουν 
ο ένας τον άλλον.
Ερ.: Οι θεατές που δεν έχουν διαβάσει τη βιογραφία, φαίνεται ότι καταλα-
βαίνουν πολύ καλά τη σχέση ανάμεσα στον Τζο και τον Χάλιγουελ.
Απ.: Ο Τζον Λαρ είναι λογοτεχνικός κριτικός και ολοκληρωτικά τρελός για με-
ρικά από τα έργα του Τζο, παρόλο που δεν έγραψε παρά μόνο τρία. Πιστεύει 
ότι ήταν ιδιοφυία. Ο Άλαν κι ενώ είμαστε πιο σκεπτικιστές. Ο Τζον βλέπει ένα 
άτομο κατευθείαν βγαλμένο απ’ τον Σέξπιρ.
Ερ.: Δεν πιστεύετε ότι αυτή η Ορτο-μανία είναι λίγο τεχνητή;
Απ.: Στην πραγματικότητα είναι αυτή η φριχτή λέξη που έκανε διάσημο τον 
Όρτον. Κατόπιν η βιογραφία του και οι αποκαλύψεις της ιδιωτικής του ζωής. 
Τα έργα του γνώρισαν επιτυχία, σκανδάλισαν, αλλά δεν ήταν τόσο γνωστός όσο 
και οι Μπιτλς. Έλαβε το βραβείο του καλύτερου έργου της χρονιάς από την 
Ίβνινγκ Στάνταρντ. Κι εγώ επίσης έχω λάβει τιμητικές αναγνωρίσεις· δεν είναι 
όμως αυτό η δόξα!
Ερ.: Εντούτοις η Πέγκι Ράμσεϊ, η λογοτεχνικός του ατζέντης, που την υπο-
δύθηκε η Βανέσα Ρεντγκρέιβ, είχε, ας πούμε, περίεργες δυνατότητες αξιο-
λόγησης για να παίρνει υπό την προστασία της τους νέους καλλιτέχνες.
Απ.: Η Πέγκι είχε καταλάβει έως ποιου σημείου ήταν πρωτότυπος και τον βοή-
θησε πολύ, με τον ίδιο τρόπο που βοήθησε πολλούς συγγραφείς, οι οποίοι ποτέ 
δεν είχαν επιτυχία και δεν δολοφονήθηκαν απ’ τον εραστή, τους.
Ερ.: Τη διαμονή τους στο Μαρόκο τη δείξατε με τρόπο εξωπραγματικό, σα 
να ήταν φαντασίωση, ενώ στην πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική. 
Υπήρχε μια παρέλαση νέων αγοριών που απορρίπτονταν απ’ αυτούς.
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Από το γαλλικό περιοδικό Gai Pied

Για 15 ολόκληρα χρόνια οι Τζο Όρτον και Κένεθ Χάλιγουελ κατοικούσαν σε μια 
μικρή κάμαρα στο βόρειο Λονδίνο, πολύ κοντά ο ένας στον άλλον, μοιραζόμενοι 
τα ίδια βιβλία, δουλεύοντας παρέα σε μπαρόκ μυθιστορήματα, τα οποία ποτέ δεν 
κατάφεραν να προωθήσουν σε εκδότες. Δεν είναι παρά στα τέσσερα τελευταία 
χρόνια που ο Όρτον έγινε ο σκανδαλώδης, αναγνωρισμένος συγγραφέας των: 
«Τα παράξενα γούστα του μίστερ Σλόαν», «Αουτ» και «Τι είδε ο υπηρέτης».

Παράλληλα ο Χάλιγουελ έδειχνε δύστροπος, απομονωμένος και ολοένα πε-
ρισσότερο εξαρτημένος από ηρεμιστικά. Τελικά, μια νύχτα του 1967, δολο-
φόνησε τον Όρτον με σφυριές και κατόπιν αυτοκτόνησε με υπερβολική δόση 
«Νεμπουτάλ».

Μερικά χρόνια αργότερα, ο Τζον Λαρ δημοσίευσε μια βιογραφία του Όρτον, 
το «Τεντώστε τ’ αυτιά σας», που θα χρησιμοποιόταν για τη δημιουργία ενός ομό-
τιτλου φιλμ με τον Γκάρι ‘Ολτμαν (του «Σιντ και Νάνσι») στο ρόλο του Όρτον και 
τον Άλφρεντ Μολίνα (του «Γράμματα στον Μπρέζνιεφ») σ’ αυτόν του Χάλιγουελ. 
Η σκηνοθεσία είναι του Στέφεν Φίαρς (του «Ωραίο μου πλυντήριο»).

Συνάντησα τον Φίαρς στη συνοικία Νότιγκ Χιλ Γκέιτ στο Λονδίνο, λίγο απο-
γοητευμένος που δεν τον βρήκα τόσο νέο και όμορφο όσο ήταν οι δύο σαγηνευ-
τικοί πρωταγωνιστές του Ωραίο μου πλυντήριο. Στο τεράστιο γραφείο του, στον 
πρώτο όροφο, το δίπλωμα που του απονεμήθηκε για το «Ωραίο μου πλυντήριο» 
βρίσκεται κρεμασμένο πάνω απ’ το τζάκι μαζί με μια φωτογραφία του μεγάλου 
Χίτσκοκ. Με άφησε να περιμένω περίπου δέκα λεπτά. «Η ζωή είναι τόσο πυρε-
τώδης!», μου πέταξε ξαφνικά, βγάζοντας συγχρόνως από ένα συρτάρι μια στοίβα 
χαρτιά, προσκλήσεις… «Είμαι στη διάθεση σας», πρόσθεσε καθώς κατευθύνθηκε 
προς το τηλέφωνο του για να μιλήσει με τον ατζέντη του.

Ερώτηση: Το «Τεντώστε τ’ αυτιά σας» παίχτηκε στο Παρίσι. Είστε αισιόδο-
ξος με την υποδοχή του από το γαλλικό κοινό;
Απάντηση: Δεν έχω καμιά άποψη! Σε γενικές γραμμές δεν είμαι ποτέ αισιόδο-
ξος.
Ερ.: Ένας βρετανός κριτικός έγραψε ότι η ταινία σας είναι η καλύτερη αγ-
γλική ταινία της τελευταίας δεκαετίας, αλλά αναρωτιέται πώς ένα τόσο πα-
ράξενο προϊόν έγινε δεκτό στις Κάννες.
Απ.: Πήγε πολύ καλά στις Κάννες. Το «Τεντώστε τ’ αυτιά σας» μου φάνηκε πως 
ήταν το πιο ενοχλητικό, μοντέρνο φιλμ όλης της συλλογής. Νομίζω ότι οι Γάλλοι 
θεατές θα προσεγγίσουν αμεσότερα την ιστορία και θα δουν το φιλμ χωρίς προ-
καταλήψεις, πράγμα που είναι ιδεώδες.
Ερ.: Έχω την εντύπωση ότι ήταν η επιτυχία του «Ωραίο μου πλυντήριο» που 
έκανε τους άλλους να πιστέψουν σε σας και την ταινία σας.
Απ.: Δεν το πιστεύω. Εδώ και δέκα χρόνια δουλεύοντας αυτό το σχέδιο με τον 
Άλαν Μπένετ και τον Τζον Λαρ. Ο Τζον είχε διαβάσει το χειρόγραφο της βιο-
γραφίας στον Άλαν. Όμως για υλοποίηση οι καιροί δεν ήταν καθόλου ώριμοι. Θα 
δημιουργόταν μεγάλο σκάνδαλο.
Ερ.: Όπως και ο Τζο Όρτον, γεννηθήκατε στο Λέισεστερ. Αλλά στην ταινία 
περιέργως, εκτός των σκηνών της επιχωμάτωσης της θάλασσας, δεν υπάρ-
χει καμιά επιστροφή στην εφηβεία του Τζο στο Λέισεστερ.
Απ.: Όχι, δεν είναι πραγματικά η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος. Μια ζωή αδιά-
φορη, χωρίς αγάπη, καθόλου ευχάριστη. Το φιλμ αρχίζει αργότερα, όταν φτάνει 
στο Λονδίνο και εγγράφεται στη Βασιλική Δραματική σχολή.
Ερ.: Παρόλ’ αυτά η παιδική ηλικία ενός γιου εργατών βοηθάει στο να αντι-
ληφθούμε τη μορφή της σχέσης του με τον Κένεθ Χάλιγουελ.
Απ.: Όταν πρωτοπήγα στο Λονδίνο θυμάμαι ότι γοητεύτηκα αμέσως. Το γεγονός 

Τέρμα οι ρόδινες αγάπες! 
Μετά το «Ωραίο μου 

πλυντήριο» ο Στέφεν 
Φρίαρς γύρισε το 

«Τεντώστε τ’ αυτιά 
σας». Η ιστορία του Τζο 
Όρτον, προλετάριου του 

Λέισεστερ που έγινε 
τιμώμενος συγγραφέας 
του Σουίγκινγκ Λόντον. 

Τρελός από ζήλια 
ο εραστής του τον 

δολοφονεί το 1967. Οι 
ομοφυλόφιλοι από τη 
σκληρή πλευρά τους! 

Συνέντευξη.

Steven Frears
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Ερ.: Παρουσιάζετε το τελευταίο σας φιλμ «Σάμι και Ρόζι» στο επόμενο φε-
στιβάλ του Λονδίνου. Πρόκειται πάλι για μια ιστορία που διαδραματίζεται 
στις πακιστανικές συνοικίες…
Απ.: Ναι. Ο Σάμι είναι ένας νεαρός πακιστανός. Αλλά δεν υπάρχουν ομοφυλόφι-
λοι, μόνο λίγος λεσβιακός έρωτας. Αυτό δε θα γοήτευε τους αναγνώστες σας.
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Απ.: Ρώτησα τον Άλφρεντ Μολίνα που παίζει τον Χάλιγουελ πώς κατά τη 
γνώμη του έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό το ταξίδι. «Σα να πήγαινε στον πα-
ράδεισο», μου απάντησε. Αλλά δεν ήταν εύκολο να δημιουργήσει αυτή την 
ερεθιστική πλευρά γιατί στην πραγματικότητα αυτό το ταξίδι στην Ταγγέρη 
είναι τρομερό! Ως ενός ορίου συμπιέσαμε την αλήθεια. Δεν υπαινίσσομαι μ’ 
αυτό ότι η αλήθεια είναι πολύ πιο βαθιά. Πάντως μου αρέσει ότι οι Γάλλοι θα 
δουν την ιστορία σαν μυθιστόρημα. Αυτό με δικαιώνει γιατί στόχος μας δεν 
είναι να προβάλουμε αυτή τη θλιβερή υπόθεση που είναι η ζωή τους, αλλά να 
εικονογραφήσουμε τις πιο ενδιαφέρουσες στιγμές τους για να τις χρησιμο-
ποιήσουμε σαν ένα είδος μεταφοράς της ελευθερίας και της χαράς. Κατά την 
επιστροφή τους βέβαια ήταν φρικιαστικό, ολοκληρωτικά τρελό!
Ερ.: Σχετικά με το όργιο στο δημόσιο ουρητήριο, όπου ο Όρτον είναι το 
επίκεντρο, αυτό που προσθέτει κάτι στην ικανοποίηση του είναι ότι οι 
άνθρωποι στο δρόμο συνεχίζουν να περνούν δυο βήματα κοντά χωρίς να 
υποπτεύονται τίποτα, καθώς σημειώνει στο ημερολόγιο του.
Απ.: Αυτό ήταν μια δύσκολη σκηνή. Ενα ουρητήριο δεν είναι πολύ μεγάλο 
και όλα συμβαίνουν στο απόλυτο σκοτάδι. Δεν κατάφερνα να μεταφέρω σε 
εικόνα όσα έγραφε γύρω απ’ το θέμα. Ξαναεφεύραμε τη σκηνή, η οποία έγινε 
σαν είδος φαντασίωσης στο «Χίλιες και μια νύχτες». Θυμάμαι πως ένας νεα-
ρός πακιστανός με είχε κάποια μέρα ευχαριστήσει γιατί «γύρισα» το «Ωραίο 
μου πλυντήριο»: «Σ’ ευχαριστώ, μου είπε, γιατί δεν δείχνετε ομοφυλόφιλους, 
οι οποίοι καταλήγουν τρελοί ή τελειώνουν τη ζωή τους τραγικά». «Αγαπητέ, 
απάντησα, τώρα φτιάχνω ένα φιλμ γύρω απ’ τον Τζο Όρτον. Θα θέλατε μήπως 
να παραλείψω το τέλος του;» «Οχι, γιατί θα ήταν αναληθές. Είναι εντάξει όσο 
δεν ηθικολογείτε». Αυτό που φοβόμουν λοιπόν δείχνοντας ορισμένες σκηνές 
ήταν να υποστηρίξω τα αντιομοφυλοφιλικά αισθήματα πολύ κόσμου, να τους 
δώσω επιχειρήματα. Ξέρω σήμερα ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ηρωι-
κή απ’ αυτό, αλλά δε γνώριζα πώς να την κάνω να δείχνει έτσι.
Ερ.: Η βρετανική κοινωνία είναι πολύ καταπιεστική όσον αφορά την ομο-
φυλοφιλία και παρόλα αυτά, πόσο συγγραφείς, καλλιτέχνες και εκκεντρι-
κοί είναι και μοιάζουν να είναι αποδεκτοί.
Απ.: Το «Τεντώστε τ’ αυτιά σας» δεν κατηγορήθηκε. Στην πραγματικότητα 
υπάρχει αντίφαση. Είναι αυτό για το οποίο μιλάω. Ο Τζο ήθελε πραγματικά 
να γίνει μέλος αυτής της προνομιούχας κοινωνίας. Πίστευε ότι χάρη στο ανά-
στημα του επιτυχημένου συγγραφέα θα μπορούσε να γαμιέται μ’ όλο τον κό-
σμο. Τα θέατρα του Γουέστ Εντ διευθύνονται από ομοφυλόφιλους. Υπάρχει 
πληθώρα ομοφυλόφιλων στον περίγυρο της βασίλισσας. Αλλά στη μεγάλη 
πλειοψηφία οι Βρετανοί είναι αντιομοφυλόφιλοι. Αν έχεις χρήματα μπορείς 
να αγοράσεις την εχεμύθεια, αλλά τιμωρείσαι αν συλληφθείς να το κάνεις 
ανοιχτά. Ο διάσημος άγγλος ηθοποιός Τζον Γκίλγκουντ φυλακίστηκε γι’ αυτό 
και δεν μπόρεσε να πάει να παίξει στις ΗΠΑ. Μόνο ελάχιστοι ομοφυλόφιλοι 
μπορούν να μην κρύβονται. Κατ’ αρχήν λοιπόν υπάρχει υποκρισία. Ο Όρτον 
δεν επιδεικνυόταν ανοιχτά. Πιστεύω όμως ότι ήταν έτοιμος να πάρει μαζί του 
τον Χαλιγουελ στην τελετή απονομής του βραβείου της Ίβνινγκ Στάνταρντ. 
Στην ταινία λέμε το αντίθετο. Είναι περισσότερο ένα φιλμ πάνω στο γάμο και 
την υποκρισία παρά πάνω στην ομοφυλοφιλία.
Ερ.: Αυτό που ήταν σκληρό για τον Χαλιγουελ ήταν ότι ο Τζο ποτέ δεν 
είχε γνωρίσει κανένα χρέος προς οποιονδήποτε, εκτός από μια αφοσίωση 
πιθανόν, ενώ έγραφαν με τέσσερα χέρια για δέκα χρόνια.
Απ.: Γι’ αυτό το λόγο δέχτηκε και δέκα σφυριές στο κρανίο! (Γέλια). Αυτό ήταν 
το λάθος του. Υποθέτω ότι είχε ένα είδος ενοχής. Η ταινία αποδίδει δικαιο-
σύνη στον Χάλιγουελ, που στην πραγματικότητα ήταν ένα άτομο τρομακτικό, 
πολύ δυσάρεστο. Το έργο δείχνει κατανόηση για τον Χάλιγουελ, πολύ μεγα-
λύτερη απ’ ό,τι η βιογραφία. Και είναι τελείως απελευθερωμένο. Ο Άλφρεντ 
Μολίνα αν και δεν του μοιάζει είναι πολύ συγκινητικός στο ρόλο του. Στη 
Γαλλία αγνοούν ολότελα τον Τζο Όρτον, είναι σαν terra incognita. Η ζωή 
τους είναι γεμάτη πάθη, εκπληκτική, πολύ unenglish σίγουρα.
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Π: Κρατούσες τίποτε για να αμυνθείς όταν πήγαινες για κλε-
ψιές;
Ν: Να σου πω. Κι απ’ τα κλεφτρόνια που γνώρισα στη φυλακή σχε-
δόν κανένας δεν κουβαλούσε τίποτε. Αν σε πιάσουνε με όπλο ή με 
μαχαίρι πας μέσα χρόνια. Εγώ ξέρεις δεν είμαι εγκληματίας. Αλλά 
μερικοί άλλοι από δειλία και μόνο δεν κουβαλάνε για να μην τους 
πιάσουνε, όχι ότι θα είχανε πρόβλημα.
Π: Για πες μου πως σε πιάσανε.
Ν: Αστα, μην τα ρωτάς. Από κάρφωμα κολλητού.
Π: Γιατί έκλεβες όμως;
Ν: Να σου πω. Εβλεπα άλλους κι είχανε μηχανές. Είχανε ρούχα 
ωραία, είχανε τις γκόμενες τους πίσω. Εγώ ήθελα μερικά λεφτά να 
περνάω ωραία. Και που δούλευα ένα χρόνο, τί κατάλαβα; Επαιρνα 
τρεις κι εξήντα, τα μισά τα έδινα στη γριά κι εγώ έβλεπα τους φί-
λους μου απ’ εδώ κι από κει και μαράζωνα.
Π: Σ’ έβλεπα παλιά και στην Ομόνοια. Ενα βράδυ ήρθες σπίτι 
μου και κοιμηθήκαμε μαζί.
Ν: Α! κοίτα να σου πω! Εγώ τα τραβεστί πολύ τα πάω. Μερικές 
φορές είναι πιο ξηγημένες απ’ τις γκόμενες. Οι γκόμενες ρε παιδί 
μου όλο μα και μου είναι. Βόλτες… Καφετέριες και τέτοια. Εγώ με 
τα τραβεστί και τη βρίσκουμε και καταλαβαινόμαστε καλύτερα.
Π: Στην Ομόνοια δεν μου είπες τι έκανες.
Ν: Σύχναζα για ένα διάστημα εκεί για να βγάλω κάνα φράγκο. Αλλά 
δε μπορούσα ρε παιδί μου. Αν δε μου κάνει κέφι δε μου σηκώνε-
ται. Τώρα μερικοί φίλοι μου πως μπορούν και καβλώνουν με κάτι 
απαίσιους τύπους δεν το καταλαβαίνω. Χώρια που μερικοί σε μιζε-
ριάζουνε. Σου τάζανε ταξίδια, λεφτά και του πουλιού το γάλα και 
στο τέλος θέλανε να σε γαμήσουνε. Μερικές φορές μου ερχόταν να 
τους κοπανήσω. Αφού βλέπει ο άλλος ότι πήγαινα για λεφτά, όχι 
τη φάτσα του. Γιατί προσπαθεί να σε «ψήσει» με τα σπίτια του και 
τ’ αυτοκίνητα του και σε προκαλεί. Επειδή είχα ανάγκη; Ε, για να 
δώσω καμιά πίπα πήγαινα. Οχι όμως και να με ψυχοβγάζανε.
Π: Δεν πήγαινες ποτέ σου γιατί σ’ άρεσε;
Ν: Πως. Μαζί τι κάναμε προηγουμένως. Εμένα μ’ αρέσουνε οι 
πολύ τραβεστί. Και με πολλά άλλα παιδιά πάω μαζί τους που είναι 
κι αγόρια. Και ξέρεις, όταν μ’ αρέσει κάτι πολύ γουστάρω αλλά ξέ-
ρεις δε μου πάει και τόσο πολύ να τρυπήσω και τον κώλο μου. Τό 
’κανα μια δυο φορές αλλά δε μ’ αρέσει.
Π: Αισθάνεσαι ομοφυλόφιλος;
Ν: Εγώ όχι! Με γυναίκες πάω περισσότερο. Επειδή τη βρίσκω κα-
μιά φορά έτσι πάει να πει ότι είμαι και ομοφυλόφιλος; Εξάλλου 
όλοι οι φίλοι μου πάνε και με τραβεστί και το χαρτζηλίκι τους το 
βγάζουνε πηγαίνοντας με κανένα πούστη.
Π: Στη φυλακή ξαναπήγες;
Ν: Ξαναπήγα, ενάμιση χρόνο στη Λάρισα. Πως άντεξα είναι άλλη 
ιστορία. Τώρα πιστεύω να καταλαβαίνεις πως είναι οι φυλακές. 
Απελπισία. Ξεφτιλισμός. Και να έβλεπες και κάτι άλλους που έξω 
το παίζουν μάγκες και είναι κάτι κότες και ρουφιάνοι. Ξύλο ανά-
μεσα σε κρατούμενους. Μερικοί κρατούμενοι είναι και χειρότεροι 
από τους δεσμοφύλακες. Εφιάλτης. Τι να σου λέω. Εκεί μαθαίνεις 
πως να κλέβεις καλύτερα, πως να ρουφιανεύεις, πως να βιάζεις. 

Αλλά υπάρχουν και κάτι παιδιά διαμάντια εκεί μέσα. Εγώ έκανα 
και λίγο το μαλάκα, να τελειώσω να φύγω.
Π: Στη φυλακή την έβρισκες με κανένα;
Ν: Φυλακή είναι, τί να κάνω; Ηταν ένα ωραίο στράκι* και τακί-
μιασα για ένα τρίμηνο μαζί του, αλλά μετά τον πήγανε σ’ άλλη 
φυλακή. Να σου πω την αλήθεια σαλτάρισα μόλις έφυγε. Το συ-
μπάθησα. Πολύ ξηγημένο παλικάρι. Και είχε μαρτυρήσει εκεί από 
μερικούς. Στην αρχή τον είχανε βιάσει. Εγινε μια φασαρία στη 
φυλακή και με το διευθυντή. Και θέλανε να τον κλείσουνε και 
στην απομόνωση. Αλλά αυτός είχε κόψει τις φλέβες του κι έτσι 
τον αφήσανε. Είχαμε και έναν τραβεστί μέσα αλλά τον είχανε στην 
απομόνωση κι έβγαινε στο προαύλιο όταν εμείς ήμασταν μέσα. Κι 
όταν τύχαινε κανείς να έχει καμιά δουλειά και πήγαινε στην πτέρυ-
γα, μας έβγαζε το βυζί και τραβούσαμε και καμιά μαλακία. Αυτός 
είχε κάνει πέντε χρόνια επειδή είχε κλέψει κάτι πελάτες… Τι μου 
τα θυμίζεις όλα αυτά;… Ξέρεις ότι μερικοί πάνε φυλακή και θέλουν 
να ξαναπάνε; Δεν μπορώ να καταλάβω… Το θεωρούν μαγκιά. Και 
κάτι άλλο. Οι περισσότεροι στη φυλακή γαμιούνται. Η μισή φυ-
λακή μου την έπεσε. Εβλεπα δυο μάγκες μέσα που είχανε δεσμό. 
Ξαφνικά, άνοιξα το κελί και τους είδα να κοιμούνται αγκαλιά. Και 
στη ΣΦΑ, στις στρατιωτικές που ήμουνα, όλοι παιρνόντουσαν εκεί 
μέσα. Αφού στο μεταγωγών που κάθισα ένα βράδυ, ο ένας κόλλα-
γε στον άλλον. Τώρα ξέρεις πως γίνονται αυτά. Οχι έτσι στα ίσια. 
Α… Και στη Λάρισα είχαμε έναν που ήταν γεμάτος τατουάζ, και 
που έξω ήταν καυγατζής και μαχαιροβγάλτης, και μόλις έμπαινε 
κανένα τεκνό στη φυλακή το πότιζε χάπια, τάχα ότι ήθελε να τον 
χαμουρέψει μόνο και μετά του στηνότανε. Εμένα δε με κατάφε-
ρε, ήταν πολύ σιχαμένος. Αν κι ήθελα κανένα χάπι αλλά έβρισκα 
απ’ αλλού.
Π: Τώρα που είσαι έξω, με τα ναρκωτικά τί σχέση έχεις;
Ν: Πίνω κάνα σιρόπι καμμιά φορά και κάνα αρτάν και κάνα μαύ-
ρο. Ολα τα πίνω. Αλλά πρέζα μόνο μυτιές. Δυο, τρείς φορές έχω 
τρυπηθεί.
Π: Και που θα πάει όλη αυτή η ιστορία με σένα, ρε Νίκο; Σ’ 
αρέσει;
Ν: Οχι δε μ’ αρέσει. Αλλά έχω πελαγώσει. Ξέρεις περιμένω να με 
πάρουν και στο στρατό γιατί πήρα κι ένα χρόνο αναβολή λόγω της 
φυλακής. Να σου πω. δεν ξέρω. Εσύ που συνεχίζεις την πορνεία 
σ’ αρέσει;
Π: Ναι αλλά εγώ προσπαθώ να κρατάω τις ισορροπίες. Και είναι 
διαφορετική η ζωή μου.
Ν: Δεν ξέρω. Θα δω τι θα κάνω…
 

 

*Στράκι: λέξη που χρησιμοποιούν τα τσόλια από τη Θεσσαλονίκη και εκφράζει το μικρό 
και επιθυμητό ομοφυλόφιλο.
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Ο Νίκος είναι ένα όμορφο αγόρι. Δεν είναι καθόλου διαφορετικό από άλλα παιδιά της ηλικί-
ας του. Παιδιά, που μεγαλώνουν στο Περιστέρι, στο Αιγάλεω, στη Δραπετσώνα, στον Κολωνό. 
Παιδιά από λαϊκά προάστια, που προσπαθούν απεγνωσμένα να ζήσουν πιο έντονες συγκινήσεις, 
εντελώς διαφορετικές από αυτές που η κοινωνία προσπαθεί με το ζόρι να μας επιβάλλει. Δεν 
είναι διαφορετικός απ’ όλους τους άλλους «ενταγμένους» που κλέβουν με διαφορετικό τρόπο. 
Αυτός όμως είναι πιο γνήσιος, πιο αληθινός. Γι αυτό και πιο κυνηγημένος. Μου ήταν πολύ δύ-
σκολο να παραστήσω το δημοσιογράφο σ’ ένα τέτοιο αγόρι και να αποστασιοποιηθώ απ’ αυτό το 
παιδί, που πολλά σαν κι αυτό συναναστρέφομαι, λόγω της ζωής μου, χρόνια.

ΠΑΟΛΑ: Πόσο χρονών είσαι Νίκο;
ΝΙΚΟΣ: Στα 22.
ΠΑΟΛΑ: Σε ποια περιοχή μένεις;
ΝΙΚΟΣ: Στο Περιστέρι.
ΠΑΟΛΑ: Μέχρι ποια τάξη έχεις πάει σχολείο;
ΝΙΚΟΣ: Μέχρι δευτέρα λυκείου. Βρήκα μια δουλειά και δε συνέχισα.
ΠΑΟΛΑ: Οι γονείς σου δε σε πίεσαν ποτέ να συνεχίσεις το σχολείο;
ΝΙΚΟΣ: Μπα… Δεν τους ένοιαζε, μια δουλειά να έκανα να βγάζω κανένα φρά-
γκο.
ΠΑΟΛΑ: Ο πατέρας σου τι δουλειά κάνει;
ΝΙΚΟΣ: Ο πατέρας μου πέθανε εδώ και τρία χρόνια από καρδιά.
ΠΑΟΛΑ: Τώρα δουλεύει η μάνα σου;
ΝΙΚΟΣ: Ναι. Παντρεύτηκε κι η αδερφή μου, κι έτσι δουλεύει σ’ ένα εργοστά-
σιο.
ΠΑΟΛΑ: Βλέπω ένα τατουάζ στο χέρι σου που λέει «μάνα». Την αγαπάς πολύ 
τη μάνα σου;
ΝΙΚΟΣ: Τη μάνα μου να μην αγαπάω…
Π: Πότε πρωτομπήκες στη φυλακή;
Ν: Στα 17. Κάθισα ένα χρόνο στο ΣΚΑ.
Π: Γιατί μπήκες φυλακή;
Ν: Για κλοπές μ’ ένα φίλο μου.
Π: Τί είδους κλοπές;
Ν: Εκείνη τη φορά τέσσερις πέντε κλοπές είχα κάνει αλλά μου φόρτωσαν κι άλ-
λες οι μπάτσοι.
Π: Δε μου είπες τι κλέβατε…
Ν: Είχα μόνος μου ανοίξει ένα διαμέρισμα. Κλέβαμε και με τον κολλητό μου κάτι 
κασετόφωνα από αυτοκίνητα και κάτι μαγαζιά.
Π: Για λεφτά ψάχνατε ή και για άλλα πράγματα;
Ν: Εγώ λεφτά ήθελα γιατί τ’ άλλα δεν τα πασάρεις εύκολα. Από τη μπούκα πά-
ντως στο σπίτι, άρπαξα δυο βίντεο που τα σκότωσα σε καλή τιμή. Εβγαλα κι άλλα 
λεφτά και πήρα μια μηχανή.
Π: Τα βίντεο πού τα πούλησες;
Ν: Το ένα το έδωσα σε κάποιο φίλο μου που το πούλησε και κράτησε κι αυτός 
κάτι λεφτά, και το άλλο σε κάποιον από τη γειτονιά.
Π: Αυτός στη γειτονιά σου το ήξερε ότι ήταν κλεμμένο;
Ν: Πως δεν το ήξερε. Αλλά παντρεμένος άνθρωπος με τη δουλειά του, με παι-
διά… Κύριος. Αλλά γιατί να μην το πάρει αφού του το έδωσα με 60.000, και αν 
τ’ αγόραζε από μαγαζί θα πλήρωνε 250;
Π: Τί αισθανόσουνα την ώρα που έκλεβες;
Ν: Να σου πω την αλήθεια; Ηδονή. Με πιάνει ένας φόβος βρε παιδί μου. 
Αλλοιώτικος φόβος. Δε μπορείς να καταλάβεις… Πολύ ωραία… Αφού μερικές 
φορές σκεφτόμουνα να κάνω κλέψιμο για το κλέψιμο. Περιπέτεια σου λέω.

Με ένα τσόλι
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όσους μπαίνουν με τη θέλησή τους σ’ αυτό, όσους δηλαδή η κοινωνία δεν τους 
επηρεάζει, αλλά αντιθέτως επηρεάζεται απ’ αυτούς.
Πάολα: Πιστεύετε ότι ο Έλληνας είναι ρατσιστής ή υποκριτής στα ερωτικά 
θέματα;
Α.Β.: Οι Έλληνες είναι λιγότερο ρατσιστές απ’ όλους τους άλλους που ξέρω. Η 
διαφορά βρίσκεται στο ότι εδώ, όσοι είναι ενεργητικοί νιώθουν ότι δεν κινδυνεύ-
ουν, ότι είναι και τιμή τους από πάνω. Οι «ενεργητικοί» τοποθετούν τον ομοφυ-
φιλο πιο κάτω από τη γυναίκα, που είναι γι’ αυτούς ήδη κατώτερη. Όταν γαμάνε 
λοιπόν τον πούστη, τον εξευτελίζουν γιατί γαμάνε έναν άντρα που αποκηρύσσει 
το φύλο του και προτιμάει να είναι υποκατάστατο γυναίκας. Αλλά η ανάγκη του 
Έλληνα για σεξ είναι τόσο μεγάλη που τον κάνει να μην είναι ρατσιστής, γιατί 
υποσυνείδητα δεν τον συμφέρει. Θα ’λεγα ότι στους ίδιους τους ομοφυλόφιλους 
υπάρχει ρατσισμός, γιατί πολλοί γυρνάνε πίσω στο ’50 και θέλουνε να δείχνουν 
τον αντρισμό τους με ντυσίματα τέτοια, υπογραμμίζοντας έτσι τον ενεργητικό 
τους ρόλο, ενώ θεωρούν τον παθητικό υποδεέστερο. Όσο θα υπάρχει αυτή η δι-
αφοροποίηση ενεργητικός-παθητικός, θα υπάρχει ρατσισμός.
Πάολα: Πώς αισθάνεστε στους χώρους των ομοφυλόφιλων;
Α.Β.: Έχω φτάσει πια στο σημείο να ξέρω αν θέλω να κάνω κάτι, να πάω σε ένα 
πάρκο, δεν θα ντραπώ αν με δει κάποιος. Οι άλλοι ντρέπονται και ψιθυρίζουν 
μεταξύ τους «Α, ο Βουτσινάς! Κοίτα!» Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, ούτε από καλ-
λιτέχνες, ούτε από δημοσιογράφους. Από κανέναν!
Πάολα: Το να ζεις για τον εαυτό σου, όπως είπατε πριν, είναι σημαντικότε-
ρο απ’ οτιδήποτε άλλο.
Α.Β.: Το πιο σημαντικό είναι να βρεις την ισορροπία με τον εαυτό σου. Η σε-
ξουαλική πράξη να έχει για σένα ένα νόημα και μια ανάγκη. Η δικιά μου γενιά, 
εκείνο που ειλικρινά κατέκτησε ήταν η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ του 
γαμησιού χωρίς αγάπη και του γαμησιού με αγάπη. Οι δεκαετίες ’50, ’60 και 
’70 ήταν τα χρόνια της ελεύθερης και χωρίς ενοχή σεξουαλικότητας. Αλλά τότε 
εδραιώθηκε παράλληλα η κατανόηση της διαφοράς μεταξύ του να τρως ένα φα-
γητό στο φαστ φουντ και ένα μαγειρεμένο φαγητό στο σπίτι. Στην πουριτανική 
Αμερική, όπου υπογείως επικρατεί μια απόλυτη ελευθερία και ευκολία στο σεξ, 
όταν έβρισκες την αγάπη έβλεπες ξαφνικά ότι όλη αυτή η ευκολία σού καθόταν 
στο στομάχι και προτιμούσες να γυρίσεις στο σπιτικό φαΐ.
Πάολα: Στα χρόνια του AIDS αυτό μάλλον έγινε δίδαγμα…
Α.Β.: Μπα! Ο φόβος δημιουργεί καρκίνο ακόμα και στις σχέσεις. Τι φοβερή 
ιστορία κι αυτή η αρρώστια! Ποιους άλλους θα κατηγορούσαν παρά τους ομο-
φυλόφιλους και τους ναρκομανείς; Έπρεπε να βρεθεί μια μειονότητα που να 
θεωρηθεί ως ο πυρήνας καταστροφής του μικροαστού. Οι ομοφυλόφιλοι ανέ-
καθεν επικρίνονταν ως υπονομευτές της κοινωνίας. Η υποκρισία δεν έχει όρια. 
Σε όλες τις εποχές και σε όλες τις κοινωνίες επέτρεπαν στους άντρες – κρυφά ή 
φανερά – να πηγαίνουν με πληρωμένες πουτάνες. Όταν όμως το σώμα του ομο-
φυλόφιλου είναι μόνο του κι έχει ανάγκη να κάνει έρωτα, όπως έχει ανάγκη να 
φάει, δεν επιτρέπεται να ψάξει για σύντροφο.
Θ. Αντωνόπουλος: Μου κάνει εντύπωση που δεν χρησιμοποιείτε τον όρο 
gay για τους ομοφυλόφιλους…
Α.Β.: Το gay το χρησιμοποιούν κοροϊδευτικά οι άλλοι, υπονοώντας ότι οι ομοφυ-
λόφιλοι είναι ευτυχισμένοι σαν μονίμως «χαρούμενοι» (gay), δηλαδή σαν τρελοί. 
Δεν υπάρχει ευτυχισμένος τρελός.
Πάολα: Την πιο ωραία λέξη για τους ομοφυλόφιλους την έχουν Αλβανοί: 
pederast, δηλαδή παιδεραστής.
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Ο Ανδρέας Βουτσινάς δεν είχε τον παραμικρό ενδοιασμό να παραχωρήσει συνέντευξη στο 
«Κράξιμο». Αντιθέτως, μίλησε με κέφι, ελευθερία, χιούμος, εκφραστικότητα, σαρκασμό. Χάρμα 
να τον ακούς αλλά και να τον βλέπεις γεμάτο ζωντάνια και νεανικότητα, που θα ζήλευαν πολλοί 
ακόμη και απ’ αυτούς που έχουν τα μισά του χρόνια. Είναι αμφιλεγόμενη, για κάποιους, προ-
σωπικότητα ο Βουτσινάς γι’ αυτό και άκρως ενδιαφέρουσα.
Ο χειμαρρώδης λόγος του είχε αποτέλεσμα οι ερωτήσεις να μην έχουν πάντα λογική συνέχεια και 
συνέπεια. Έτσι, η συνέντευξη ίσως δεν έχει τον αναμενόμενο ρυθμό και έκταση.
Πάντως, στα όσα καταγράφηκαν διαφαίνεται η μοναδικότητα του σκηνοθέτη Βουτσινά, ο οποί-
ος εδώ ελάχιστα αναφέρεται στη σκηνοθεσία και το θέατρο με τη στενή έννοια. Μιλάει πρωτί-
στως για τη ζωή. Και αυτό είναι η σημαντικότερη επιτυχία του περιοδικού.

Πάολα: Τι είναι ευτυχία για σας;
Ανδρέας Βουτσινάς: Να μπορείς να κάνεις αυτό που θέλεις και να το ευχαρι-
στέσαι. Οι περισσότερες ώρες μας είναι αφιερωμένες στη δουλειά. Αν αυτή τη 
δουλειά δεν την αγαπάμε, όσα λεφτά και να βγάζουμε, η αγγαρία θα παραμεί-
νει αγγαρία. Το 99% των ανθρώπων δουλεύουν με το ζόρι. Πώς μπορούν να εί-
ναι ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι; Από την άλλη υπάρχουν και οι μαζοχιστές. 
Θυμάμαι τον Ταχτσή. Κάθε τι καλό που είχε μέσα του ήθελε να το καταστρέψει, 
να εξευτελίσει τον εαυτό του για να βρει ισορροπία. Το βασικό πρόβλημά του, 
βέβαια, ήταν ότι έψαχνε για τον δήμιό του. Κι αν γυρίσεις να δεις γύρω σου, πε-
ρισσεύουν οι αντίστοιχες με τον Ταχτσή περιπτώσεις: μια γυναίκα που παντρεύ-
εται κάποιον που την κακομεταχειρίζεται, μια άλλη που θυσιάζει τη ζωή της για 
τα παιδιά της. Αυτοί δεν είναι οι δικοί τους δήμιοι; Πάντα ζούμε για κάποιον 
άλλον κι όχι για μας.
Κυριάκος Ρηγόπουλος: Αν ο Ταχτσής δεν ντυνόταν τραβεστί θα μπορούσε 
να αποδώσει τόσο πειστικά χαρακτήρες όπως της Νίνας και της Εκάβης; Θα 
ήταν, πιστεύετε, παραγωγικότερος και καλύτερος συγγραφέας;
Α.Β.: Όταν έγραψε το «Τρίτο Στεφάνι» δεν είχε αρχίσει να ντύνεται τραβεστί. Ο 
τραβεστισμός του ήταν η καταστροφή του – όποιος κόβει το αυτί του δεν γίνεται 
ντε και καλά Βαν Γκογκ. Κατά τη γνώμη μου, το δράμα του ήταν ότι το πρώτο βι-
βλίο του – «Το Τρίτο Στεφάνι» – ήταν πολύ καλό. Και μετά του μπήκε ο φόβος ότι 
το επόμενο δεν θα ήταν τόσο καλό. Μπορούσε, όμως, να γράφει βιβλία που ίσως 
δεν ήταν τα καλύτερα, μέχρι να ξαναγράψει ένα πολύ καλό. Αλλά αυτός έβαζε την 
ανάγκη του για γράψιμο να ανταγωνίζεται το δικό του έργο, το πρώτο εκείνο πετυ-
χημένο βιβλίο. Από καταπληκτικός άνθρωπος άρχισε σιγά σιγά να γίνεται μισητός. 
Αν ήξερε ότι αγαπάς κάτι, έκανε ό,τι μπορούσε για να στο καταστρέψει. Ήξερε, 
λόγου χάρη, ότι εγώ λατρεύω τη Μελίνα, ότι την έβλεπα στα νιάτα μου σαν θεά 
(που ακόμη είναι), κι ο Ταχτσής μού μιλούσε πάντα εναντίον της.
Πάολα: Αλήθεια, γιατί βλέπατε σαν θεά τη Μελίνα;
Α.Β.: Για μένα η Μελίνα υπήρξε ένα πρόσωπο που έφερε τον κόσμο πάνω κάτω. 
Ζώντας σε μια μικροαστική οικογένεια που περίμενε πότε θα φορέσω το μακρύ 
παντελόνι για να γίνω άντρας, ξαφνικά είδα τη Μελίνα σαν άνθρωπο που είχε 
έρθει από άλλον πλανήτη. Συγκλονιστική γυναίκα. Από μια οικογένεια με όνομα, 
πατέρας και παππούς δήμαρχοι, να ξεπηδήσει τι; Μια θεατρίνα, ίσον πουτάνα 
δηλαδή, για κείνα τα χρόνια. Και να μιλάει σαν ναύτης.
Πώς εξηγείτε τη λατρεία των ομοφυλόφιλων για τη Μελίνα;
Α.Β.: Υπάρχουν μερικές που έχουν ξεφύγει από τα όρια που έχει θέσει η κοινω-
νία για τις γυναίκες. Όπως η Τζούντιθ Γκάρλαντ, η Μάρλεν Ντίτριχ. Είχαν μια 
ταυτότητα δίχως φύλο και μια ελευθερία που δεν ταίριαζε με τον πρότυπο της 
γυναίκας-μάνας και συζύγου. Οι άνθρωποι που είναι στο περιθώριο θαυμάζουν 

Ανδρέας Βουτσινάς
Ο σκηνοθέτης Ανδρέας 

Βουτσινάς μιλάει για τον 
έρωτα, τη ζωή και την 

τέχνη.
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τότητα στον εαυτό τους, κατεβάζουν κάποιον για ν’ ανέβουν οι ίδιοι. Εγώ δεν 
ήμουν ποτέ ενταγμένος σε κόμμα. Κι αν σήμερα λέω ότι είμαι ΠΑΣΟΚ, δεν εί-
ναι επειδή ψηφίζω ΠΑΣΟΚ, αλλά επειδή ακόμη πιστεύω στην αλλαγή. Κι έπειτα 
προτιμώ κάποιον που μέσα σε 8 χρόνια τον πιάσανε να κλέβει, από τους άλλους 
που επί 50 χρόνια που κυβερνούν δεν τους έχουν ακόμα πιάσει, παρ’ όλο που 
όλοι ξέρουμε ότι κλέβουν.
Κ.Ρ.: Έχετε εκφέρει γνώμη και τη Δήμητρα Λιάνη…
Α.Β.: Στην αρχή νόμιζα ότι είναι υποδεέστερη. Όταν τη γνώρισα είδα ότι είναι 
πανέξυπνη. Έχει μια τρομερή ικανότητα ν’ ακούει τι λες και ν’ απαντά με τον 
πιο ακριβή τρόπο. Αν η Δήμητρα Λιάνη είχε γνωρίσει τον Παπανδρέου πριν 15 
χρόνια ας πούμε, θα τον είχε κάνει τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Όταν αυτή η 
γυναίκα σου λέει σήμερα ότι «έχω πάψει να είμαι γυναίκα και δεν μ’ ενδιαφέρει 
πλέον» λέει αλήθεια. Σίγουρα έχει βαθιά αισθήματα αγάπης για τον Ανδρέα. Στο 
νοσοκομείο είχε πάρει ένα ράντζο και κοιμόταν δίπλα του μύτη με μύτη, ανέ-
πνεε μέσα στο στόμα του.
Πάολα: Για τους πολιτικούς μας τι θα λέγατε;
Α.Β.: Θεωρώ τη Δαμανάκη καταπληκτική. Μιλάει στη βουλή και, βρε παιδί μου, 
λες ότι επιτέλους μιλάει ένας άνθρωπος. Και ξαφνικά απαντάει κάποιος που δεν 
είναι άνθρωπος.
Πάολα: Για τους πνευματικούς ανθρώπους της Ελλάδας τι γνώμη έχετε; 
Νομίζω γνωρίσατε τον Ντίνο Χριστιανόπουλο…
Α.Β.: Καταπληκτικός άνθρωπος. Με τέσσερις φράσεις σου δίνει ένα χαστού-
κι για όλη σου τη ζωή. Σου βγάζει την ιδέα ότι η σεξουαλική πράξη είναι χυ-
δαία όταν την έχεις ανάγκη. Τίποτα δεν είναι χυδαίο. Μόνο η βία και η κακία. 
Είναι μια φράση από το αγαπημένο μου έργο «Νύχτα της Ιγκουάνα» του Τένεσι 
Ουίλιαμς…
Πάολα: Είχατε γνωρίσει τον Ουίλιαμς;
Α.Β.: Πάρα πολύ καλά. Ο Ουίλιαμς ήταν σαν τον Ταχτσή. Η διαφορά τους όμως 
ήταν ο Τένεσι ζούσε σ’ ένα πολύ πιο ανοιχτό κι οι συνεργασίες του γίνονταν με 
ανθρώπους διαφορετικούς, ενταγμένους σ’ έναν πυρήνα. Αυτό τον αναζωογο-
νούσε. Είχε επίσης την καταπληκτική τύχη να συζεί με έναν άνθρωπο, έναν 
jockey, που ήταν ταυτόχρονα δούλος και κύριός του, που χωρίς αυτόν ο Τένεσι 
δεν μπορούσε να ζήσει.
Πάολα: Από τη Μέριλιν Μονρόε τι θυμάστε;
Α.Β.: Ήταν από τα καταπληκτικότερα πλάσματα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. 
Δεν της έλεγα ποτέ «γεια σου», της έλεγα πάντα «αντίο», γιατί κάθε φορά που 
έφευγε δεν ήμουν σίγουρος ότι θα την ξανάβλεπα. Είχε μια απίθανη ευαισθησία, 
ένα μυαλό καταπληκτικό, αλλά επειδή ήταν αυτοδίδακτη ό,τι έκανε το έκανε χω-
ρίς να ξέρει σε τι χρειάζεται κι αν ήταν καλό γι’ αυτήν. Ήταν η πιο καλή, η πιο 
γενναιόδωρη γυναίκα που μπορείς να φανταστείς και σε ένα λεπτό μπορούσε 
να γυρίσει και να είναι τέρας. Η Μέριλιν ήταν αυτό που θα ήθελα να βλέπω στις 
τραβεστί. Γινόταν γυναίκα όταν έπαιζε μπροστά στο φακό ή όταν πήγαινε σε μια 
δεξίωση. Στη ζωή της ήταν τόσο αλλιώτικη, ασήμαντη, άφυλη. Από την άλλη, 
την εποχή εκείνη φυσικά, δεν ήταν ο μύθος που είναι σήμερα. Το να είσαι φίλος 
με τη Μέριλιν το ’50 ήταν σα να είσαι φίλος με μια ξανθιά πουτάνα. Έτσι τη θε-
ωρούσανε – μια βεντέτα που δεν είχε μυαλό, που δεν είχε ταλέντο.

Ή για τη σχέση μου με τον Τζέιμς Ντιν επί ενάμιση χρόνο, τα ίδια μού έλεγαν: 
«Μα δεν ντρέπεσαι να βγαίνεις μ’ αυτό το παιδί;»
Πάολα: Είσασταν πολύ κοντά με τον Τζέιμς Ντιν;
Α.Β.: Ναι, πάρα πολύ κοντά… Για μένα οι ηθοποιοί που αξίζουν είναι αυτοί που 
στη ζωή δεν γυρνάς να τους κοιτάξεις. Αλλά στη σκηνή γίνονται πελώριοι κι 
έχουν μια σεξουαλικότητα που ποτέ δεν θα πίστευες ότι διαθέτουν.
Πάολα: Για τη Βουγιουκλάκη τι γνώμη έχετε;
Α.Β.: Δεν είναι άνθρωπος που αγαπάω, όμως τη θαυμάζω. Πρώτ’ απ’ όλα πι-
στεύω ότι είναι αναμφισβήτητο ταλέντο. Δεν μπορείς να βρίσκεσαι τόσα χρόνια 
εκεί που είναι αυτή χωρίς να έχεις κάτι. Κάτι που ξεπερνά τα όρια της μόδας. Το 
μεγάλο της λάθος είναι αυτό που κάνουν όλοι όσοι καταφεύγουν στις εγχειρή-
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Α.Β.: Τώρα που το ανέφερες, αυτά που λένε για τους Αλβανούς είναι φοβερά. 
Αν σκεφτεί κανείς ότι η κοινωνία τους τιμωρούσε με την ποινή του θανάτου, για 
περισσότερο από 50 χρόνια, την ομοφυλοφιλία, φαντάσου αυτοί οι άνθρωποι να 
βρίσκονται σε μια χώρα όπου για να φάνε πηγαίνουν με άντρες για ένα χιλιάρικο! 
Πόσο έχει ανατραπεί μέσα τους η κοσμοθεωρία τους, πόσο ξευτιλίστηκε. Μετά 
σου λένε ότι κλέβουν και σκοτώνουν. Κι ένα πεινασμένο σκυλί δεν θα φάει αν 
το βάλεις μέσα σ’ ένα κρεοπωλείο;
Πάολα: Ο έρωτας έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή σας;
Α.Β.: Θα ήθελα να είχε παίξει, αλλά δεν συνέβη. Η μόνη αληθινή ερωτική μου 
σχέση ήταν με γυναίκα, αλλά μέσα στα χρόνια που πέρασαν κατάλαβα ότι δεν 
ήταν ερωτική ιστορία, παρά μόνο ανάγκη κι από τις δυο πλευρές να βρισκόμαστε 
για να ανακαλύπτουμε τις αληθινές σχέσεις με τον εαυτό μας. Αυτός ο άνθρω-
πος ήταν η Τζέιν Φόντα. Στάθηκα η μάνα της, ο πατέρας της, η αδελφή της, η 
νοσοκόμα, ο γιατρός της. Το ίδιο έκανε κι αυτή για μένα. Αλλά αυτή έγινε καλά 
όταν εγώ δεν ήμουν ακόμη καλά. Τέσσερα χρόνια ζήσαμε μαζί.

Ποτέ δεν ζήλεψα τη γυναίκα. Αντίθετα, την αγάπησα και ήταν πάντα ένα 
παράδειγμα για το πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Άλλωστε με θεωρούν σκη-
νοθέτη γυναικών, γιατί έβγαζα πάνω στη σκηνή την αληθινή ταυτότητά τους. Ο 
μόνος άντρας στον οποίο είχα πραγματική επιρροή ήταν ο Γουόρεν Μπίτι. Στη 
γυναίκα όμως βλέπω όλα τα ελαττώματα σαν προτερήματα. Η Μιμή Ντενίση 
όταν τη σκηνοθετούσα, μου έλεγε «δεν μπορώ να γελάσω, έχω άσχημο γέλιο». 
Και λοιπόν; Της είπα. Σιγά σιγά θα σε μιμηθούν.
Πάολα: Οι επόμενοι έρωτές σας;
Α.Β.: Τέσσερα χρόνια πλήρωσα απ’ τη ζωή μου για να εκδικηθώ κάποιον. Και να 
μου λέει ο γιατρός μου, μα δεν καταλαβαίνεις ότι με το να θέλεις να τον εκδικη-
θείς του δίνεις σημασία, του δίνεις υπόσταση; Το ιδανικό του έρωτα πρέπει να 
είναι η φιλία. Το καλύτερο και πιο αναγκαίο συναίσθημα. Η πίστη δεν έχει καμία 
σημασία. Κάποτε ήμουνα πιστός μόνο και μόνο για να αποδείξω ότι είμαι ερωτευ-
μένος. Τώρα πια θα δεχόμουν, όπως δέχτηκα με εκτίμηση τελευταία, τη στάση 
του φίλου μου που μου είπε «σ’ αγαπάω αλλά δεν είμαι ερωτευμένος μαζί σου».
Κ.Ρ.: Έχετε κάνει ψυχανάλυση κάποιον καιρό;
Α.Β.: Δεκαπέντε χρόνια έκανα ψυχανάλυση. Η ψυχανάλυσή μου έδωσε τη δύνα-
μη να λέω σήμερα «υπάρχω», ανεξαρτήτως αν οι άλλοι πιστεύουν ή όχι σε μένα, 
αν έχω κάνει κάτι στη ζωή μου. Υπάρχω. Και μπορώ να υπάρχω είτε μόνος μου 
σ’ ένα δωμάτιο που νοικιάζω είτε σ’ ένα δικό μου σπίτι με δώδεκα δωμάτια γε-
μάτα κόσμο.
Πάολα: Πώς τα καταφέρνετε, κύριε Βουτσινά, ανάμεσα σε τόσες χώρες και 
ανθρώπους; Έχετε και ένα studio ηθοποιών στο Παρίσι…
Α.Β.: Επιχορηγούμενο μάλιστα από το κράτος. Έχω και τα παράσημά μου… Εδώ 
με βρίζουν, εκεί μου δίνουν παράσημα.
Πάολα: Γιατί επιμένετε τότε στην Ελλάδα;
Α.Β.: Κατ’ αρχήν έφυγα από την Αμερική όταν διαπίστωσα ότι η μέθοδος του 
δασκάλου μου, του Λι Στάσμπεργκ, είχε αρχίσει να αλλάζει. Λόγω της αγάπης 
που του είχα δεν θα μπορούσα να του πω ότι γέρασε. Έφυγα λοιπόν για τη Γαλλία 
για να μην τον πονέσω. Η αλήθεια είναι ότι έτσι ερχόμουν σιγά σιγά πιο κοντά 
στην Ελλάδα. Αυτό που με τραβά στην Ελλάδα είναι η εφηβεία. Ο Έλληνας είναι 
έφηβος. Αυτό είναι που κάνει εμένα τώρα στα εξήντα να μιλάω μ’ εσάς και να 
αισθάνομαι ότι δεν έχουμε καμιά διαφορά ηλικίας. Αυτό δεν μπορείς να το έχεις 
έξω. Για παράδειγμα, δούλεψα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Της χρωστάω και 
μου χρωστάει. Κανείς δεν πίστευε σ’ αυτήν και σήμερα είναι πρώτη. Έχει γίνει 
το σύμβολο άντρας-γυναίκα, ο καθένας μπορεί να ταυτιστεί μαζί της. Κι έγινε 
από τότε που άρχισε να δουλεύει μαζί μου. Και μου έλεγαν «θα πας να δουλέψεις 
στη λεωφόρο Συγγρού, σε μπουζουξίδικο;» Κι έλεγα «γιατί όχι;».

Να ζήσω όμως εδώ μου είναι αδύνατον. Γιατί ξέρω ότι αν μείνω θα πέσω σε 
όλες τις παγίδες που κατηγορώ. Τώρα κατηγορώ γιατί μπορώ να φεύγω.
Πάολα: Για ποια πράγματα κατηγορείτε τους Έλληνες;
Α.Β.: Για τον κομματισμό τους. Όλοι γίνονται κλίκες για να δώσουν μια ταυ-
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ΦΩΤΟ: Πάολα

σεις: δεν διορθώνουν το χρόνο· θέλουν να πάνε πίσω. Στα 60 της μπορεί να φαί-
νεται 40 ή και μικρότερη, αλλά πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο καταστρέφει όλες 
τις ευαισθησίες της, τη γνώση της ζωής. Είναι μια δυστυχισμένη γυναίκα.
Πάολα: Πείτε μας για τον Ζαν Ζενέ.
Α.Β.: Θα πω αυτό: αρχές του ’70 στο Παρίσι άρχισαν να ξηλώνουν τα δημόσια 
ουρητήρια. Ήταν φυσικό, γιατί οι «τρελές» έφταναν στις 2 το πρωί με αυτοκίνη-
τα και ξεφωνητά. Ο Ζενέ πήγαινε την άλλη μέρα κι έβαζε στεφάνια στα ξηλωμέ-
να ουρητήρια. Καταπληκτικό. Ο Ζενέ ήταν ο λαϊκός, εργατικός τύπος που δε θα 
σου περνούσε από το μυαλό ότι ήταν μια τρελή αδερφή. Δεν έψαξε όμως ποτέ 
να πάρει τον άντρα μέσω γυναίκας.
Πάολα: Τα τελευταία χρόνια παρατηρώ να με κοιτάζουν στο δρόμο πολλές 
γυναίκες με μίσος. Πώς θα το ερμηνεύατε;
Α.Β.: Η γυναίκα σήμερα είναι ο μαύρος, ο νέγρος. Ο μεγαλύτερος αντίπαλός της 
δεν είναι ο άντρας, είναι η άλλη γυναίκα. Ποια μάνα δεν έχει πει στην κόρη της, 
«πρόσεξε τη φίλη σου, θα σου πάρει τον γκόμενο». Οι άνδρες έχουν καταφέρει 
να κάνουν τις γυναίκες χωρίς δύναμη. Σε κοιτάνε με μίσος οι γυναίκες γιατί εί-
σαι ένα αντικείμενο πόθου και αντίζηλός τους. Εσύ βέβαια αποτελείς ιδιόμορ-
φη περίπτωση τραβεστί, πάντως, γι’ αυτό είσαι αυτό που είσαι όποτε θέλεις. Οι 
περισσότερες τραβεστί μιμούνται την πιο κακή πλευρά της γυναίκας. Όσο για 
τις λεσβίες, η αληθινή λεσβία δεν είναι αυτή που παριστάνει, με κομμένο μαλλί 
και γραβάτα, τον άντρα, αλλά αυτή που ντύνεται γυναίκα, θηλυκιά, για να αρέ-
σει σε μια άλλη γυναίκα.
Θ.Α.: Μιλήστε μας λίγο για την τελευταία σας δουλειά…
Α.Β.: Μετά την «Ηλέκτρα», τη «Νύχτα της Ιγκουάνα» και τη «Μήδεια» χρειά-
στηκε να βγω από το δράμα. Θέλησα να κάνω κωμωδία, μπουρλέσκο, φάρσα· 
πράγμα που πολλοί νομίζουν πολύ εύκολο, φτηνό. Ωστόσο είναι το δυσκολότερο 
εγχείρημα. Πρέπει, σα να λέμε, πρώτα να μάθεις τα βήματα κι έπειτα να κάνεις 
τη μουσική επένδυση. Πρόκειται, λοιπόν, για μια παράσταση που γελοιοποιεί τα 
πάντα. Η μουσική επένδυση είναι κομμάτια γνωστά, χορευτικά, που αρχίζουν 
σοβαρά και καταλήγουν στο γελοίο.

Συνεργάτες μου είναι μια παρέα ανθρώπων όπως ο Χρήστος ο Στεργιόγλου, 
ο Κώστας ο Ζαχαράκης και η Μίνα η Αδαμάκη, που τη λατρεύω. Επικρατεί ένα 
κλίμα λες και είμαστε 17 χρόνων κι ανεβάζουμε την πρώτη μας πειραματική πα-
ράσταση σε μια ταράτσα. Δεν με ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει το κέρδος στο 
«S.O.S.». Με ενδιαφέρει να κάνω το κέφι μου. Έτσι έκανα όταν ανέβασα την 
Ηλέκτρα στη Θεσσαλονίκη, όπου χρειάστηκε να βάλω από την τσέπη μου πάνω 
από 2 εκατομ. δραχμές. Κι όλοι μου έλεγαν «γιατί την ανέβασες εκεί, το ήξερες 
πόσο θα στοιχίσει». Κι απαντούσα «γιατί εκεί ήθελα εγώ την “Ηλέκτρα”».
Πάολα: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ξεκινώντας από τον Καβάφη, έχω κα-
ταλήξει στο συμπέρασμα ότι το τελευταίο στάδιο της αυτογνωσίας και της 
ολοκλήρωσης είναι η αυτοειρωνία. Συμφωνείτε;
Α.Β.: Βεβαίως και συμφωνώ. Δεν υπάρχει τίποτα πιο γελοίο από τα γηρατειά, 
όπως μου έλεγε και ο Σαλβαδόρ Νταλί. Γελοία δεν είναι αυτά καθεαυτά τα γηρα-
τειά, αλλά το γεγονός ότι έχεις μάτια δεν μπορείς να δεις καλά, έχεις αυτιά που 
δεν ακούν καλά, πόδια που δεν σε υπακούν. Εάν μάλιστα δεν γελοιποιήσεις τον 
εαυτό σου πριν προκύψουν αυτά τα γελοία, θα είναι τραγικότερο. Εγώ άρχισα 
από νωρίς να θέλω να γελοιοποιώ τον εαυτό μου, βάζοντας τέσσερα δαχτυλίδια, 
κρεμώντας καδένες στο λαιμό μου, σκουλαρίκια, σε σημείο που οι άλλοι να λένε 
«μα δεν ντρέπεσαι;». Αυτό δεν έκανε κι ο Τσαρούχης; Να τον βλέπεις να τρα-
γουδά Τραβιάτα χωρίς περούκα, φαλακρός, με φουστάνια και κεριά γύρω του!… 
Αυτό είναι το ιδανικό μου. Τρεις άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα με δώρα. Ο Κουν, 
ο Τσαρούχης κι ο Χατζιδάκις. Και οι τρεις ομοφυλόφιλοι. Κατά τύχη για τους 
άλλους – που δεν το πιστεύω. Αυτοί οι τρεις μάγοι με τα δώρα δεν βρήκαν ποτέ 
το Χριστό – ο Χριστός δεν υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα. Κατάφεραν όμως και 
δημιούργησαν παράδοση. Δεν φοβήθηκαν την αποτυχία. Και οι τρεις συνέχισαν, 
έστω κι αν το μετέπειτα έργο τους δεν ήταν στο ίδιο επίπεδο με το παλιότερο. 
Εκείνοι μας ερέθιζαν και μας ερεθίζουν ακόμα.
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Ρωσία δεν ήταν ίσως αυτή που νομίζατε; Ότι δεν ήταν, δηλαδή, ο σοσιαλι-
στικός παράδεισος;
Χ.Μ.: (Χαμογελάει). Το ’63, μόλις βγήκα από τη φυλακή, πήγαμε μια επιτροπή 
νεολαίας, διακομματική, κι ανάμεσα τους ο Γιάνναρος και ’γω, στη Σοβιετική 
Ένωση και τρίβαμε τα μάτια μας μ’ αυτά που είδαμε εκεί· δε θέλαμε να το πιστέ-
ψουμε. Προσπαθούσαμε να βρούμε δικαιολογίες, για μας κυρίως, αλλά δεν μπο-
ρούσαμε. Στους δεξιούς νεολαίους μέλη της επιτροπής, υπερασπιζόμασταν, φυ-
σικά, τη Σ. Ένωση, αλλά μέσα μας ήμασταν πολύ κλονισμένοι. Φυσικά, είπαμε, 
αυτά που είδαμε θα μείνουν μεταξύ μας, παραέξω δε θα βγάλουμε τσιμουδιά.
Χ.: Είδατε, δηλαδή, συγκεκριμένα πράγματα ή απλώς βγάλατε τα συμπερά-
σματα σας από το γενικότερο κλίμα;
Χ.Μ.: Είδαμε τη νομενκλατούρα, το βόλεμα, την παντελή έλλειψη συμμετοχής 
του κόσμου.
Χ.: Σχηματίσατε, δηλαδή, την εντύπωση ότι το καθεστώς της Ρωσίας ήταν, 
και τότε ακόμα, παρά τους μεγάλους περιορισμούς που υπήρχαν στην 
Ελλάδα, χειρότερο;
Χ.Μ.: Εγώ δε θα είμαι τόσο ανελαστικός. Τότε όμως που ήμασταν στη Ρωσία, 
και τα πράγματα στην Ελλάδα έδειχναν ότι πάμε για δικτατορία, τρέμαμε μην 
ξεσπάσει η δικτατορία όσο εμείς ήμασταν στη Ρωσία, και δε μας αφήσουν να 
μπούμε στην Ελλάδα. (Γελάει).
Χ.: Στο βιβλίο σας, γιατί δεν αναφέρετε το όνομα του συντρόφου σας, στον 
οποίο διηγείστε όλ’ αυτά;
Χ.Μ.: Δεν το αναφέρω, γιατί δεν ήταν ένας, αλλά πολλοί, όπως πολλοί ήταν και 
στην καθοδήγηση· μ’ ενδιαφέρει όμως ν’ αναλύσω καταστάσεις και όχι ν’ ανα-
φέρω πρόσωπα. Να δείξω, δηλαδή, τη νοοτροπία της καθοδήγησης, καθώς και 
των απλών μελών της εποχής εκείνης.
Χ.: Ο Μπελογιάννης που τον αναφέρετε και στο βιβλίο σας, σας έκανε καλή 
εντύπωση;
Χ.Μ.: Ναι, ήταν θαυμάσιος άνθρωπος.
ΠΑΟΛΑ: Πώς φερόσασταν εσείς οι αριστεροί στους ομοφυλόφιλους κρα-
τούμενους;
Χ.Μ.: Η πλειοψηφία των μεγάλων σε ηλικία άσχημα, αλλά εμείς οι νεότεροι 
είχαμε πολύ καλές σχέσεις μαζί τους. Υπήρξαν και αρκετοί ομοφυλόφιλοι που 
ήταν και αριστεροί, και αντιμετώπισαν το απόσπασμα σαν παληκάρια. Εξάλλου, 
η προκατάληψη της ονομαζόμενης αριστεράς, υπάρχει ακόμα και σήμερα. Όταν 
καμιά φορά θέλω να πειράξω κανέναν του Κ.Κ.Ε. του λέω, και τι θα κάνετε με 
τους ομοφυλόφιλους; Στον ασβεστόλακο τους πούστηδες, μου λέει. (Γέλια).
Π: Με τους ποινικούς, πώς ήταν οι σχέσεις σας;
Χ.Μ.: Πολύ καλές. Οι ποινικοί είχαν τότε φιλότιμο, ήταν ντόμπροι, πονετι-
κοί...
Χ.: …και βαθιά συναισθηματικοί.
Χ.Μ.: Ναι, πολύ συναισθηματικοί.
Π: Για τους βασανιστές, πιστεύετε ότι είναι σεξουαλικά στερημένα και κο-
μπλεξικά άτομα;
Χ.Μ.: Οι περισσότεροι, ναι. Θυμάμαι τότε επί δικτατορίας με το Πολυτεχνείο, 
που με ξαναπιάσανε και με είχανε στο 5ο, φέρνανε τους φοιτητές σακατεμένους 
στο ξύλο· εμένα δε με χτυπάγανε πια, είχα περάσει τα «βασικά τεστ». Πιάνω 
εκεί έναν φύλακα και του λέω: Δε ντρέπεστε ρε, σε λίγο καιρό πέφτετε, και τα 
χτυπάτε τα παιδιά; Τόσο καθάρματα είστε; Μου λέει: Θα σας σβήσουμε όλους 
εσάς, θα σας εξοντώσουμε. Του λέω και ’γω σιγανά στ’ αυτί: Κοίταξε να δεις, 
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Βιβλίο που να με πονέσει τόσο όσο τα κατάφερε το «…καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη 
Μίσσιου δε θυμάμαι να ξαναδιάβασα. Κι έπεσε «παρεμπιπτόντως» στα χέρια μου γιατί βλέπω 
πάντα με μισό μάτι ό,τι ενορχηστρωμένα λιβανίζουν από περιοδικά και εφημερίδες «ευρείας 
κυκλοφορίας» ονόματα της πιάτσας. Έπρεπε όμως να καταπιαστώ με το ελαφρό ρετουσάρισμα 
της συνέντευξης του στο «Κράξιμο» για ν’ αποφασίσω την ανάγνωση. Κι όχι μόνο δεν το μετά-
νιωσα – εγώ, ένας ανένταχτος ομοφυλόφιλος, αδιαφορούσα για την τύχη των κομματικών, τους 
άγονους προβληματισμούς τους, την πανομοιότυπη στείρα γλώσσα τους, την αντιδραστική-αρ-
νητική τους στάση στα ερωτικά –, αλλά τον ευγνωμονώ κι από πάνω γι’ αυτά που με μπόλιασε. 
Μια ζωή στον αγώνα με τόσο πάθος κι αυταπάρνηση – όποιος, εντέλει, αγώνας και να ’ναι αυ-
τός – μόνο ευσεβώς και ευλαβώς προσεγγίζεται. Ομολογώ πως έκλαψα πολύ (οι κουτουλιές στα 
ντουβάρια της εξουσίας και σαν αντήχηση είναι οδυνηρές…) και γέλασα κάπου-κάπου πάνω απ’ 
τις σελίδες αυτού του βιβλίου. Το αγάπησα παράφορα. Η Αριστερά δεν ξέρω τι έκανε. Ίσως το 
αγνόησε – κυριολεκτικά. Ωστόσο, Χρόνη Μίσσιο, …καλά που το ’γραψες εγκαίρως…

ΧΡΗΣΤΟΣ: Οι πρώτες σελίδες του βιβλίου σας είχαν δημοσιευθεί στο «Αντί» 
το 1980;
ΞΕΝΙΑ: Στον «Πολίτη» νομίζω, όχι στο «Αντί».
ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΣΣΙΟΣ: Ναι, στον «Πολίτη».
Χ.: Τις είχα διαβάσει τότε και μου έκαναν μεγάλη εντύπωση. Δε μου λέτε, η 
φωτογραφία του βιβλίου σας είναι τωρινή;
Χ.Μ.: Όχι, είναι αρκετά παλιά, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση.
Χ.:.Απ’ ό,τι διάβασα στο βιβλίο σας, το ’49 που συλληφθήκατε, ήσασταν 16 
χρονών.
Χ.Μ.: Όχι, εγώ είμαι το ’30 γεννηθείς.
Χ.: Οπότε τό ’49…
Χ.Μ.: Το ’47 που καταδικάστηκα σε θάνατο ήμουν 16 στα 17.
Χ.: Στην κατοχή είχατε προλάβει να δράσετε;
Χ.Μ.: Στην κατοχή, βέβαια, ήμουνα στον Ε.Λ.Α.Σ. 
Χ.: Τόσο μικρός;
Χ.Μ.: Ναι, γιατί τα χρόνια ήταν τέτοια, ώστε ωριμάζαμε γρήγορα.
ΠΑΟΛΑ: Στην ηλικία των 16 χρονών ήσασταν αποφασισμένος ακόμα και να 
πεθάνετε για τις ιδέες σας; Αυτό για σήμερα…
 Χ.Μ.: Κοίταξε, το αποφασισμένος δε θα πει τίποτα. Καμιά φορά μπαίνεις στο 
λούκι και προχωράς… δεν μπορείς να κάνεις πίσω, όπως γράφω και στο βιβλίο.
Χ.: Και στη φυλακή μείνατε από το ’41 μέχρι πότε;
Χ.Μ.: Με πολύ μικρά διαλείμματα, από το ’47 μέχρι το ’63. 
Χ.: Και μετά τη χούντα ξανά μέσα;
Χ.Μ.: Στη χούντα ήμουνα 7 μήνες παράνομος και μετά με πιάσανε.
Χ.: Το ’49-’50 ξέρατε για τις σφαγές των τροτσκιστών και των διαφωνού-
ντων που είχε κάνει το Κ.Κ.Ε. στη διάρκεια της κατοχής;
Χ.Μ.: Ναι, βέβαια, τα ήξερα όλ’ αυτά, δεν ήμουνα απ’ έξω, ήμουνα μέσα στο 
κίνημα όλ’ αυτά τα χρόνια.
Χ.: Απ’ το ’45 μέχρι και πριν τη χούντα, ξέρατε τον Α. Στίνα που ήταν απ’ τα 
ιδρυτικά μέλη του Κ.Κ.Ε.;
Χ.Μ.: Όχι, δεν τον ήξερα. 
Χ.: Τον μάθατε, δηλαδή, μετά το ’74;
Χ.Μ.: Ναι, μετά το ’74.
Χ.: Το βιβλίο του «Αναμνήσεις», το έχετε διαβάσει;
Χ.Μ.: Όχι.
Χ.: Πότε για πρώτη φορά, στα χρόνια πριν τη χούντα, σκεφτήκατε ότι η 

Δεν ξέρω αν υπάρχει 
αριστερά για να υπάρχει 
και μέλλον. Δεν πιστεύω 
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ονομαζόμενα αριστερά, 

εκφράζουν την αριστερά. 
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κάποια προβλήματα.

Χρόνης Μίσσιος
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πώς χορεύανε και τα ρέστα…
Χ: Οι κοπέλες και οι άνθρωποι…
Χ.Μ.: Και...
Χ: Και οι άντρες!
Χ.Μ.: Και οι άντρες. Ήταν, ας πούμε, βαθύτατα ερωτικά κορμιά. 
Πιστεύω ότι ο πολιτισμός επιχείρησε να σακατέψει τον έρωτα, κι 
αυτά είναι και από την κλασική μαρξιστική αντίληψη λυμένα πράγ-
ματα· από τη στιγμή που υπήρξε ατομική ιδιοκτησία έπρεπε να 
είναι βεβαιωμένος ο άντρας φαλλοκράτης για τον κληρονόμο του 
που θα πάρει την περιουσία. Μετά μπήκε ο γάμος, μπήκε η ηθι-
κή, μπήκε η απιστία, μπήκαν όλα. Απ’ τη στιγμή λοιπόν που σε 
υποχρέωσε το σύστημα να ζεις όλη σου τη ζωή – και άπαξ – με μία 
και μόνη γυναίκα, και μ’ αυτήν να κάνεις έρωτα, και η γυναίκα μ’ 
έναν άντρα που θα επιλέξει καταρχήν σ’ όλη της τη ζωή, τέλειω-
σε το ζήτημα. Το ερωτικό στοιχείο πάει, το σκοτώσανε. Διότι δεν 
υπάρχει ταχύτερη απομυθοποίηση από την απομυθοποίηση δύο 
κορμιών, δύο σωμάτων. Ο έρωτας είναι πρωινό, είναι λάμψη, εί-
ναι έξαρση, είναι έκπληξη. Δεν μπορεί να ’ναι ένα λουκούμι συ-
ριανό που το γλύφεις το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ αβέρτα, 
κάποτε βαριέσαι…
Ξ.: Είπες ότι διαφωνώ με τα πορνό· εγώ, είπα ότι δέχομαι την 
άποψη σου, ότι θέλουν να μας κάνουν θεατές, αλλά όταν ένα 
πορνό βοηθάει το δέχομαι.
Π.: Να σας πως και κάτι άλλο, εντελώς βιωματικά; Πιστεύω ότι 
μέσα από τα πορνό έμαθε ο έλληνας να κάνει έρωτα. Τα παιδιά, 
τα αγόρια, δεν ήξεραν να κάνουν έρωτα μέχρι πριν δέκα χρόνια, 
δεκαπέντε… κι αυτό μου το ’λεγε ένας γνωστός μου συγγρα-
φέας, ο Ταχτσής, αν τον ξέρετε, μέσα από τα πορνό έμαθαν να 
κάνουν έρωτα, δεν ήξεραν ούτε καν να φιλήσουν, πώς πρέπει 
να φιλήσεις τη γυναίκα, ότι υπάρχει φιλί στο στόμα. Δεν το 
ξέρουν αυτό οι άνθρωποι, απ’ τον κινηματογράφο το μάθανε· 
ξέραν ότι υπάρχει μόνο μια τρύπα, να τον βάλουμε και να τε-
λειώσουμε…
Χ.Μ.: Ναι, βρε παιδιά, αλλά αυτά ήτανε φαινόμενα κοινωνικά, όχι 
φυσικά. Μιας επιβολής συγκεκριμένης. Τσόντα τι σημαίνει, ση-
μαίνει μπανιστήρι, ε;
Π.: Ναι.
Χ.Μ.: Εγώ δεν είμαι φυσιολογικός άνθρωπος, δεν μπορεί να ’ναι 
κανείς φυσιολογικός όταν έχει περάσει τόσα χρόνια απ’ την αρι-
στερά. Αλλά εν πάσει περιπτώσει, ρε παιδί μου, μ’ αρέσει να κάνω 
έρωτα, όχι να βλέπω άλλους να κάνουν έρωτα. Και βέβαια αυτό το 
μηχάνημα που μπαινοβγαίνει έτσι, το κομπρεσέρ να πούμε, μόνο 
έρωτας δεν είναι.
Π.: Ναι, βέβαια, όταν βλέπω εγώ μου λένε πόσο παίρνεις ή 
πάνε στις γυναίκες και απορώ πώς πάνε σ’ αυτές τις γυναίκες… 
Βλέπω παιδιά που πάνε στις γυναίκες στα διάφορα ξενοδοχεία, 
τι καταλαβαίνουνε!
Χ.: Δεν έχουν τι άλλο να κάνουν.
Π.: Δεν είναι έτσι, έχουν αναστολές, αυτές μπορούν να τις ξε-
περάσουν με κάποιο τεχνητό ερεθισμό, δεν είναι απ’ το πάθος, 
δεν είναι από έναν άλλο άνθρωπο που έχουν δίπλα τους, είναι 
κάποια άλλα πιο πολύπλοκα πράγματα που τους κάνουν ν’ απε-
λευθερώνονται.
Χ.: Ναι, πιστεύω ότι βοηθάνε κι αυτά. Εξάλλου, για να υπάρ-
χουν, κάποια ανάγκη εκπληρώνουν.
Χ.Μ.: Πιστεύω, ότι το βασικό στοιχείο τον πολιτισμού θα είναι η 
απελευθέρωση των επιθυμιών του ανθρώπου, δηλαδή ο καθένας 

να υπάρξει σύμφωνα με τις επιθυμίες του, χωρίς βέβαια αυτό να 
καταπιέζει, να υποδουλώνει, να εξουσιάζει κάποιον άλλον, έτσι; 
Εν πάσει περιπτώσει, το πορνό μπορεί να εκτονώσει κάποια πράγ-
ματα, μπορεί να βοηθάει να τραβάνε μια καλή μαλακία. Μπορεί 
να διεγείρει, ας πούμε, κάπου το νεκρό ερωτικό ένστικτο, εμένα 
όμως μ’ ενδιαφέρει γιατί ένας άνθρωπος είναι νεκρός ερωτικά.
Π.: Μπράβο. Αυτό είναι τό σημαντικότερο.
Ξ.: Θα συμφωνούσες, δηλαδή, ν’ απαγορευθούν τα πορνό με 
νόμο;
Χ.Μ.: Όχι. Απλώς λέω ότι αν οι άνθρωποι καταφέρουν να εκφρά-
σουν τον ερωτισμό τους και την τρυφερότητα τους, τότε οι τσό-
ντες θα εκλείψουν.
Π: Πάντως έχετε δίκιο για το τι σπρώχνει τον κόσμο στις τσό-
ντες. Εγώ βλέπω κάθε μέρα στη δουλειά μου τι σεξουαλική 
πείνα και έλλειψη ερωτικής επαφής υπάρχει στον κόσμο, και 
ειδικά στους νέους. Να βλέπεις 16 και 18 χρονών αγόρια να κά-
νουν σα λιμασμένα να πάνε με τραβεστί, γιατί είναι ερωτικά 
στερημένοι.
Χ.Μ.: Κι όχι μόνο αυτό, οι σημερινοί άνθρωποι είναι τόσο αποξε-
νωμένοι μεταξύ τους που δεν μπορούν να φερθούν ζεστά, τρυφε-
ρά, ακόμα και σε μια ερωτική σχέση.
Π: Αυτό εμένα λόγω της δουλειάς μου, μου συμβαίνει σχεδόν 
καθημερινά. Όταν ένα αγόρι μου αρέσει πολύ και αισθάνομαι 
συναισθηματική ασφάλεια απέναντι του, δεν μπορούμε να λει-
τουργήσουμε τρυφερά, γιατί αυτός θέλει μόνο τη σεξουαλική 
ικανοποίηση, το χύσιμο, και τίποτ’ άλλο. Κι όταν καμιά φορά 
έρχεται κανένας στο σπίτι μου και συζητάμε, δεν ξαναπατάει.
Χ.: Αυτό συμβαίνει και στις λεγόμενες ετεροφυλόφιλες σχέ-
σεις, η τρυφερότητα και η επαφή, δυστυχώς, τρομάζουν τους 
περισσότερους ανθρώπους… Κύριε Μίσσιο, ποια εποχή, απ’ τις 
ιστορικά γνωστές, σας αρέσει περισσότερο;
Χ.Μ.: Η σημερινή, γιατί ο σύγχρονος πολιτισμός έχει κάνει έναν 
τζαμαϊκανό, γείτονα με έναν έλληνα, για παράδειγμα, και κυρί-
ως γιατί σήμερα είμαστε περισσότερο ικανοί από ποτέ να αναπλά-
σουμε καινούριους μύθους, καινούρια όνειρα, να δημιουργήσου-
με ζεστές ανθρώπινες σχέσεις, να γίνουμε ο Παύλος, η Ξένια, ο 
Γιώργος, που κάνουμε παρέα, συζητάμε, επικοινωνούμε και προ-
σπαθούμε να δημιουργήσουμε τον αντιεξουσιαστικό κόσμο του 
μέλλοντος.
Π.: Πώς είδατε το γεγονός ότι το βιβλίο σας διαβάστηκε τόσο 
πολύ;
Χ.Μ.: Όταν το έγραφα δεν περίμενα ότι θα επικοινωνούσε με τόσο 
κόσμο· το βιβλίο είναι αριστερό, είναι ένα βιβλίο αγάπης με λόγο 
άμεσο και ανθρώπινο και αυτό πιστεύω τράβηξε τον κόσμο.
Π.; Κύριε Χρόνη Μίσσιο, μετανιώσατε για το δρόμο που τρα-
βήξατε στη ζωή σας;
Χ.Μ.: Όχι. Κι αν ήταν να ξανάρχιζα, πάλι τα ίδια θα έκανα, αν βέ-
βαια ήμουν αυτός που είμαι τώρα, γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος 
ζει μαχόμενος.
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δεν πειράζει που το ’χεις ένα, κι έτσι καλός είσαι. Έφυγε αμέσως 
κατακόκκινος, σα βρεμένη γάτα. (Γέλια).
ΞΕΝΙΑ: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω δυο πράγματα: το ένα είναι 
πώς έμαθες γράμματα αφού σχολείο δεν πήγες, και το άλλο θα 
το ρωτήσω στο τέλος.
Χ.Μ.: Τα έμαθα στη φυλακή και στην εξορία. Πέρα από τα κατα-
ναγκαστικά αυτά πράγματα που λέγονται ντοκουμέντα και μαρξι-
στικά κείμενα της καθοδήγησης για κομμουνιστές, εγώ διάβαζα τα 
δικά μου. Μου άρεσε πολύ η μυθολογία, η ιστορία πάρα πολύ και 
η λογοτεχνία· νομίζω ότι δεν υπάρχει μέγαλύτερο σχολείο απ’ τη 
λογοτεχνία. Στον Άη Στράτη είχαμε λάμπες πετρελαίου και κάπο-
τε στη γκρούπα μου κάνανε κριτική, ότι καίω τη λάμπα όλη νύχτα 
για να διαβάζω. Η καθοδήγηση, όσο βλακώδης κι αν ήταν, τους 
ρίχτηκε: τρελοί είστε ρε, ο άνθρωπος διαβάζει, δουλεύουμε και 
πολύ. Εγώ ήμουνα νοσοκόμος, μάγειρας, ήμουνα οδοντίατρος και 
καροτσέρης. Παρόλ’ αυτά, καθόμουνα και ξενύχταγα να διαβάσω.
Χ.: Στη φυλακή, μάθατε καμιά ξένη γλώσσα, τίποτε αγγλικά, 
γαλλικά;
Χ.Μ.: (Γελάει) Ναι, αλλά μου ρίχνονταν, καλά εσύ ελληνικά δεν 
ξέρεις, τι τα θέλεις τα εγγλέζικα;
Χ.: Ναι, οι εξόριστοι είχανε γίνει πολυγλωσσίτες· αλλά επειδή 
τα μάθαιναν μόνοι τους, ενώ ξέρουν να μεταφράζουν, δεν ξέ-
ρουν να μιλάνε.
Π: Πώς βλέπετε εσείς το μέλλον της αριστεράς;
Χ.Μ.: (Αργεί) Δεν ξέρω αν υπάρχει αριστερά για να υπάρχει και 
μέλλον. Δεν πιστεύω ότι τα κόμματα, τα ονομαζόμενα αριστερά, 
εκφράζουν την αριστερά. Πιστεύω ότι η αριστερά βρίσκεται μέσα 
στους ανθρώπους, μέσα στον κόσμο που παλεύει για κάποια προ-
βλήματα. Φοβάμαι λοιπόν ότι όλες αυτές οι ομάδες οι οργανωμέ-
νες, σπάνια πιάνουν τα ουσιαστικά προβλήματα που απασχολούν 
τον άνθρωπο και το μέλλον του. Να πω ένα παράδειγμα: εγώ ας 
πούμε είμαι βέβαιος ότι τα παιδιά του ελληνικού λαού φάγανε αρ-
κετά μπεκερέλ ραδιενέργειας, καταναλώνουν καίσιο, αλλά σ’ αυτή 
την εκδήλωση που έγινε, για το Τσερνομπίλ, κατέβηκαν μόνο 200-
300 άτομα.
Χ.: Και με την ανάλογη μεταχείριση, βέβαια.
Χ.Μ. Συμβαίνουν πράγματα τρομαχτικά: ένας άνθρωπος συλλαμ-
βάνεται, δέρνεται απάνθρωπα τρεις μέρες στην ασφάλεια, βασανί-
ζεται, φυλακίζεται, προπηλακίζεται και δε διαμαρτύρεται κανείς.
Π.: Κανένας, ναι. Και με την υπόθεση της Ιατροπούλου, λίγοι 
διαμαρτυρήθηκαν.
Χ.Μ.: Θέλω να πω, ότι δεν μπορούμε να ανεχόμαστε τέτοιου εί-
δους πράγματα εάν θέλουμε τελικά να δώσουμε μια ανθρώπινη δι-
έξοδο στην κρίση του πολιτισμού μας. Πρέπει να ξαναστρέψουμε 
την προσοχή μας στο τι συμβαίνει στο Γιώργο, στον Παύλο, στην 
Ξένια… Ποια είναι τα όνειρα τους, τι καταπίεση υφίστανται. Δεν 
ξέρω αν παρακολουθήσατε αυτό το θαυμάσιο ντοκιμαντέρ για τα 
ναρκωτικά. Καταπληκτική ιστορία! Δεν μπορούμε να κάνουμε νό-
μους καταστολής των ναρκωτικών, εάν δεν απαντήσουμε στα αν-
θρώπινα προβλήματα πρώτα, κατάλαβες; Ό,τι νόμους κι αν κά-
νεις, όσο φοβεροί κι αν είναι οι νόμοι κατά των ναρκωτικών, όταν 
κυκλώνουν, ας πούμε, τραμπούκικα τα Εξάρχεια και χτυπάνε τα 
παιδιά…
Χ.: …Και πιάνουν όλους τους άλλους και όχι τους εμπόρους…
Χ.Μ.: Δεν έχει σημασία. Όταν υπάρχει αυτή η βία, όταν το παιδί 
ονειρεύεται και ζει μέσα στην υποκρισία της οικογένειας, στην κα-
ταπίεση και τον έλεγχο, δεν πα’ να πάρεις δρακόντειους νόμους, 

θα πα’ ν’ αυτοκτονήσει. Το θέμα δεν είναι αν θ’ αυτοκτονήσει με 
ηρωίνη ή αν θα πέσει από κάποια γέφυρα, ή αν θα πάρει φόρα με 
το μηχανάκι και θα τρακάρει σ’ έναν τοίχο… Όταν σήμερα μιλάμε 
για την τρομακτική έξαρση των ναρκωτικών και βλέπεις ότι αυτό 
που λέμε αριστερά δεν ασχολείται, όχι με την εξάπλωση των ναρ-
κωτικών, αλλά να βάλει κάπου ένα «γιατί». Εγώ θα ’θελα μια τέτοια 
αριστερά, που θα μπορούσε να σκύψει σ’ αυτό το πρόβλημα και 
στη συνέχεια να δει τις κοινωνικές προεκτάσεις του φαινομένου 
σαν παράγωγο, ας πούμε, κοινωνικού γίγνεσθαι.
Χ: Εξάλλου, δεν πονάνε το παιδί, αλλά τους νοιάζει περισσότε-
ρο το ότι τους χαλάει τη βιτρίνα.
Χ.Μ.: Αναρωτήθηκε ποτέ η αριστερά γιατί γίνονται αυτά τα πράγ-
ματα; Ακούμε να λένε ότι είναι ένα κακό παιδί ή κάποιες άλλες 
μαλακίες. Το παιδί αντιλαμβάνεται ότι ανατέλλει-δύει ο ήλιος δεν 
πάμε πουθενά, στο θάνατο πάμε· και κάθε μέρα κυλάει και χάνε-
ται μέσα σ’ αυτή την τρομακτική μαλακία που λέμε ζωή. Έχει ο 
Καβάφης ένα ποίημα με τα κεράκια που σβήνουν συνεχώς ένα-ένα 
μέχρι το τελευταίο…
Π.: Πολύ ωραίο!
Χ.Μ. Λοιπόν, έτσι είναι, αυτή είναι η ζωή· και σου λέει, για κάτσε, 
ρε γαμώτο, εγώ θέλω να χαρώ την ώρα, θέλω να χαρώ το πρωινό, 
το ηλιοβασίλεμα, τη νύχτα. Αντιλαμβάνεται ότι το ίδιο το σύστημα, 
απ’ την οικογένεια ως την εξουσία, τον ωθεί στο περιθώριο, τον 
κάνει θεατή, έναν υπάκουο πολίτη που θα υπακούει διαρκώς σε 
εντολές, και στα κυριαρχικά προβλήματα της ζωής του δε θ’ απο-
φασίζει αυτός, αλλά κάποιοι άλλοι. Θα ’ναι θεατής στην παραγωγή, 
θεατής στην πολιτική, έτσι; Τώρα η Ξένια ίσως διαφωνήσει, πάνε 
να τον κάνουν θεατή και στον έρωτα, δηλαδή του πασάρουν το 
πορνό, ας πούμε· να βλέπει τους άλλους να κάνουν έρωτα, κατάλα-
βες; Είναι η ίδια διαδικασία, διότι πιστεύω ότι το ερωτικό ένστικτο 
και η ερωτική σχέση είναι το πιο προσωπικό καταφύγιο του αν-
θρώπου και η βαθύτερη απελευθερωτική του διαδικασία. Γι’ αυτό, 
το σύστημα στοχεύει ειδικά στο πώς θα υποτάξει αυτό το ερωτικό 
ένστικτο· εάν εκεί καταφέρει να υποτάξει τους ανθρώπους, θα κα-
ταφέρει να τους υποτάξει παντού.
Χ.: Γιατί τα μη ερωτικά άτομα, είναι ανελεύθερα κατά κανό-
να…
Χ.Μ.: Ακριβώς. Είναι υπηρέτες του συστήματος.
Χ.: Οι περισσότεροι εκπρόσωποι της εξουσίας, οι άντρες ειδι-
κά, είναι ανέραστοι. Ο Δροσογιάννης, δεν ξέρω αν τον έχετε 
προσέξει…
Χ.Μ.: Δεν το ξέρω.
Χ.: Ε, μια παραπομπή κάνουμε. Το πρόσωπο του, το στυλ· κα-
ταλαβαίνεις, δηλαδή, ότι αυτός ο άνθρωπος…
Π.:… Ή ο Κουτσόγιωργας.
ΞΕΝΙΑ: Ο Κουτσόγιωργας τουλάχιστο έχει και ένα πάθος.
Χ.: Ναι, ο Κουτσόγιωργας έχει πάθος, μπορεί να ’ναι ερωτικός. 
Ενώ ο Δροσογιάννης, για μένα, είναι αυτό ακριβώς που λέμε 
ανέραστος. Του λείπει τελείως το ερωτικό, ούτε καν το σκέ-
φτεται, δεν του περνάει απ’ το μυαλό, ανυποψίαστος τελείως 
πρέπει να ναι σ’ αυτό το θέμα. Αν, και, δυστυχώς, εγώ πιστεύω 
ότι η πλειοψηφία δεν είναι ερωτικά όντα.
Χ.Μ.: (Αργεί) Δε νομίζω, δε νομίζω. Αν δούμε, έστω κι αυτά τα 
τουριστικά στη Χαβάη, τα ανθρώπινα κορμιά που πάλλονται στο 
ρυθμό του έρωτα… δες τους χορούς τους, τα στολίδια τους… την 
υποδοχή του Σουλτς, ρε πούστη, στη Χαβάη, που του βάλανε και 
το στεφάνι. Αυτά τα κορμιά, λοιπόν, οι κοπέλες και οι άνθρωποι 



λόφιλοι λένε ότι κατάλαβαν τον σεξουαλικό τους προσανατολι-
σμό από την μικρή ηλικία.
Αντώνης: Με μένα τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ήμουν 
αποκλειστικά και μόνο ετεροφυλόφιλος. Στο γυμνάσιο, το θυμάμαι 
τώρα κι έχω τύψεις, κορόιδευα με τους άλλους έναν θηλυπρεπή 
συμμαθητή μας. Στη συνέχεια βέβαια η στάση μου άλλαξε και σ’ 
αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Ρήγας Φεραίος πού ήμουν τότε μέλος. 
Τα τελευταία χρόνια όλη η παρέα μου είχε στάση θετική απέναντι 
στην ομοφυλοφιλία, μάλιστα μου κάνανε πλάκα πού φαινόμουν 
τελικά ο μόνος άσχετος πάνω σ’ αυτό το θέμα. Ακόμη κι η αδελφή 
μου μου έλεγε: «Μια ζωή φαλλοκράτης, κι έτσι θα πεθάνεις».
Γιάννης: Και λοιπόν πώς εξελιχτήκανε τα πράγματα τόσο δια-
φορετικά;
Αντώνης: Σε μια εκδρομή, σ’ ένα νησί, μου την έπεσε ένας της 
παρέας, μόλις μείναμε μόνοι. Ξέρεις την πρώτη στιγμή πάγωσα, 
φαντάζομαι κάπως έτσι θα πρέπει να νοιώθει ένα φοβισμένο κορι-
τσάκι πού του βάζει χέρι ένας νταγλαράς στο λεωφορείο. Εάν δεν 
είχε υπάρξει η προεργασία πού σου είχα πει θα το ’χα βάλει στα πό-
δια, κάπως έτσι λειτουργούσαν οι απαγορεύσεις μέσα μου. Βέβαια 
μετά τις πρώτες εμπειρίες με αυτό τον φίλο άρχισαν να ακολου-
θούν κι άλλες και εγώ άρχισα να ανοίγομαι και να το λέω σ’ όλους. 
Στη γιαγιά μου, στην αδελφή μου, στους θείους μου, στον πατέρα 
μου. Θα έλεγα πως έμοιαζα με κάποιον πού πήγε για πρώτη φορά 
στο Παρίσι και στην επιστροφή του λέει, εγώ είδα την Αφροδίτη 
τής Μήλου, τον Πύργο του Άιφελ. Μέσα σ’ αυτή τη δημοσιοποίη-
ση τής ομοφυλοφιλίας υπήρχε δηλαδή η έντονη χαρά του καινού-
ριου. Ακόμη όμως θα ’λεγα υπήρχε και η πρόκληση στους άλλους 
πού μένουνε για χρόνια μέσα στις ίδιες νόρμες και τα ίδια καλού-
πια ενώ πιθανόν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν διαφορετικές 
σχέσεις με τον άλλο κόσμο.
Γιάννης: Απ’ όσα καταλαβαίνω εσύ ήσουν ένας επιτυχημένος 
ετεροφυλόφιλος, επιτυχημένος μάλιστα διπλά, και ατομικά 
και κοινωνικά. Έτσι οι μηχανισμοί τής ενοχοποίησης πού επι-
δρούν στους ομοφυλόφιλους δεν είχαν καμία ισχύ πάνω σου. 
Βλέπεις, πρόκειται γι’ αυτό πού μπαίνει σε κάθε αγόρι μέσα 
απ’ όλους τους ιδεολογικούς μηχανισμούς: Να αποδείξει πώς 
έφτασε, έγινε άντρας. Εάν δεν τα καταφέρει, αυτό βιώνεται 
από το άτομο σαν πληγή, σαν έλλειψη. Τώρα πώς διαμορφωθή-
κανε στη συνέχεια οι σχέσεις με τους φίλους σου;
Αντώνης: Αυτός που κάναμε έρωτα μού έκανε συστάσεις να μην το 
πω σε κανένα. Άλλωστε δεν μιλά ποτέ για την ομοφυλοφιλία του 
κι ούτε νομίζω πώς έχει σεξουαλική ζωή. Είναι κλεισμένος στον 
εαυτό του και μου δίνει την εντύπωση πώς αυτοκατηγορείται για 
ένα σωρό πράγματα. Εγώ μιλώντας ανοιχτά έφερα τους υπόλοι-
πους φίλους σιγά-σιγά να παραδεχθούν σε μένα ότι τουλάχιστον 
μια φορά είχαν μιαν ομοφυλόφιλη εμπειρία. Βλέπεις χρειαζόταν 
κάποιος να τους ενεργοποιήσει για να εκφράσουν αυτή την πλευρά 
του εαυτού τους. Βέβαια όταν εγώ άρχισα να προχωρώ πολύ παρα-
πέρα, οι φίλοι μου κι η αδελφή μου μού κάνανε παρατηρήσεις του 
στυλ: «Γιατί θέλεις να προκαλείς», «Γιατί φιλιέσαι στο λεωφορείο 
και στους δρόμους με τ’ αγόρια». Είδα δηλαδή τελικά ότι αυτή η 
δήθεν προοδευτικότητα ήταν ψεύτικη αφού δεν συνοδευόταν με 
μια ιδεολογία για μιαν εναλλακτική ζωή.
Γιάννης: Η στάση των φίλων σου δεν είναι παράξενη. Ή πα-
ρουσία του ομοφυλόφιλου αποδιαρθρώνει όλες τις σχέσεις, τις 
αποκωδικοποιεί και φτάνει στον πυρήνα τής ύπαρξης. Οι φί-
λοι σου μπορεί να δέχονται ην ομοφυλοφιλία, δύσκολα όμως 

θα εκφράσουν τη δική τους ομοφυλοφιλία επειδή αυτό θα 
τους έφερνε σε άμεση ρήξη με το συνολικό τρόπο ζωής τους. 
Δέχονται τους πούστηδες όχι όμως να είναι και οι ίδιοι.
Αντώνης: Κάνω πρόχειρες δουλειές του ποδαριού. Τον περασμέ-
νο χειμώνα είχα αρχίσει να παίρνω βίζιτες καμιά φορά. Ξέρεις την 
πρώτη φορά ένοιωσα πολύ άσχημα, πώς θα ζητήσω λεφτά. Με 
τους πελάτες μιλούσα πολύ κι αυτό τους φαινόταν πολύ παράξενο. 
Πιθανόν να ήμουν ο πρώτος πού τους μίλησα αποενοχοποιητικά, 
το κλασικό τεκνό πρέπει να το παίζει ζόρικο αντράκι. Αυτή την 
εποχή είμαι συναισθηματικά σε μεγάλη ένταση και δεν μπορώ να 
ξανάπαω για βίζιτες.
Γιάννης: Μέσα απ’ τη νέα σου οπτική πώς βλέπεις τις ετερο-
φυλόφιλες σχέσεις;
Αντώνης: Στο ετεροφυλόφιλο ζευγάρι βλέπω συνέχεια να ζητούν 
κάτι παραπάνω από την ευχαρίστηση πού προσφέρει η απλή σχέση 
δυο ανθρώπων. Δεν ξέρω αν φταίνε οι δικές μου οι εμπειρίες αλλά 
νομίζω πως ένα σωρό ανασφάλειες προσπαθούσαν να εξουδετερω-
θούν με το γάμο. Κι οι ομοφυλόφιλοι είναι ανασφαλείς μόνο που 
σ’ αυτή την περίπτωση η σχέση δεν βρίσκει μια παραδοχή από την 
κοινωνία κι έτσι τίθεται σ’ όλη την γύμνια της. Αυτό έμενα μου 
αρέσει, το βρίσκω ειλικρινές.
Γιάννης: Έμενα εκείνο πού μ’ ενοχλεί σ’ όλες τις αποκλειστικές 
ετεροφυλόφιλες ή ομοφυλόφιλες σχέσεις είναι η ιδέα ότι αυτή 
ή σχέση υπάρχει για κάποιον σκοπό μάλλον απροσδιόριστο ή 
για κάποιο προσανατολισμό ή για να μπει κάποια τάξη στη ζωή 
μας. Η μία και μοναδική σχέση είναι ένα κλειστό σύστημα πού 
θυμίζει την μια και μοναδική «σωστή» ιδεολογία, το μοναδικό 
«σωστό» νόημα, και τελικά τον μοναδικό αρχηγό και το μονα-
δικό κράτος. Κι όμως ή ζωή έχει μια μεγάλη πολλαπλότητα από 
νοήματα για να υπάρξεις. Η τάξη είναι πάντα υποκρισία.
Αντώνης: Εγώ θα το ’λεγα λίγο διαφορετικά. Εκεί πού σ’ όλη μας 
τη ζωή έχουμε βάλει μια σκοπιμότητα και μια λογική να βάλουμε 
τον έρωτα. Έρωτα στην δουλειά μας, έρωτα με τους γείτονες μας, 
με τους συγγενείς μας, στο καθετί.
Γιάννης: Κάποιος που αγωνίζεται για μια άλλη καλύτερη ζωή θα 
σου έλεγε ότι ή προσωπική σου ζωή πολύ λίγο βοηθά σ’ αυτό 
και ότι χρειάζεται κάτι πιο αποτελεσματικό, μια ορισμένη ανά-
λυση και κριτική στάση.
Αντώνης: Έμενα εάν ένα τούβλο είναι όμορφο, προτιμώ να το θαυ-
μάζω παρά να μελετήσω τη σύσταση του. Θέλω να έχω πολλές 
εμπειρίες και άμεση σχέση με τα πράγματα. Όσον αφορά την κρι-
τική στάση αυτό το κάνουν όσοι θέλουν να βρίσκονται στο κέντρο 
τής κοινωνίας. Εγώ προτιμώ να βρίσκομαι λίγο πιο μακριά. Δεν 
θέλω να φανώ εγωιστής άλλα πιστεύω ότι το σύστημα έχει ανάγκη 
από μια ορισμένη κριτική στάση για να επιζήσει.
Γιάννης: Μ’ αυτά πού λες τώρα είναι σα να προτείνεις κάτι συ-
γκεκριμένο, ότι δηλαδή εσύ όντας στο περιθώριο με τη στάση 
σου ανατρέπεις τό σύστημα. Παρ’ όλα αυτά κι εσύ είπες ότι κα-
μιά φορά χρησιμοποιείς την πορνεία για να ζήσεις.
Αντώνης: Να, χρησιμοποιώ τις υπάρχουσες εμπορευματικές σχέ-
σεις για να ζήσω. Αν ήμουν καλλιτέχνης θα είχα την πολυτέλεια να 
λέω: Κάνω ωραία γραφίστικη δουλειά, εκφράζομαι μέσα απ’ αυτή 
κι επειδή έχω ανάγκη την πουλώ και ζω. Τώρα λέω, κάνω πορνεία, 
εκφράζομαι μέσα απ’ αυτή και ζω απ’ αυτή. Δεν μπορώ να βρω 
μεγάλη διαφορά τελικά.
Γιάννης: Θα ήθελα να μου έλεγες κάτι για τα διάφορα άλλα τε-
κνά πού κάνουν πορνεία.
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Ο Αντώνης πού συζητά με μένα είναι 23 χρόνων, φορά ένα παλιό μπλού-τζήν και γυαλιά μυω-
πίας και έχει αθλητικό σώμα. Θυμίζει μάλλον τα παιδιά πού χορεύουν ντίσκο γιά 3-4 ώρες συ-
νέχεια. Πότε πότε φορά ένα σκουλαρίκι στό αυτί. Εγώ, ο Γιάννης, είμαι ένας φίλος της Πάολας 
πού κατέγραψα την συζήτηση για την εφημερίδα.

Γιάννης: Λοιπόν αυτό πού μου έκανε εντύπωση όταν ήλθα σπίτι σου είναι 
η σχέση σου με τη γειτονιά. Όλοι ξέρουν πώς είσαι ομοφυλόφιλος και πώς 
έχεις ερωτικό δεσμό με τον Αντρέα. Αν μάλιστα τυχαίνει κανείς να μην το 
ξέρει του το φωνάζεις. Μες στο σουβλατζίδικο φιλιόσαστε κι όσοι σου πιά-
νουν την κουβέντα εσύ τους αποκρίνεσαι κοιτώντας τους στα μάτια. Κι 
όμως πρόκειται για μια τυπική μικροαστική γειτονιά της Αθήνας.
Αντώνης: Ναι μόνο πού όλοι αυτοί δεν με κοιτάζουν στα μάτια. Ξέρεις όποιος 
έχει κάποιο μυστικό πού δεν το φανερώνει χαμηλώνει πάντα το βλέμμα. Χωρίς 
να το κάνω από πρόθεση, τους έδειξα πώς αυτοί έχουν μυστικά, όχι όμως εγώ. 
Τα σούσουρα άρχισαν πριν από δυο-τρία χρόνια όταν άρχισα να φορώ σκουλαρίκι. 
Κατόπιν μέ ρωτούσαν γιατί δεν πήγαινα στρατό κι εγώ τους έλεγα «δεν μ’ αφή-
νει η μαμά μου». Κάποια πού επέμενε να μάθει τελευταία τι δουλειά κάνω της 
είπα ότι πάω που και που για καμιά βίζιτα. Ύστερα ήταν το γεγονός πώς ζούσα 
σπίτι μου. Όπου μία απ’ αυτές όταν έμαθε πώς ο πατέρας μου ήταν πολύ αξιο-
σέβαστος στη γειτονιά, μ’ έπαιρνε αγκαζέ, Έβγαινε στην εξώπορτα μου φωνά-
ζοντας «σήμερα αισθάνομαι γυναίκα». Ένας γείτονας τηλεφώνησε στην αδελφή 
μου πού μένει άλλου, αλλά πήρε την απάντηση: «Ό αδελφός μου δεν σ’ έβαλε 
θυρωρό στον κώλο του».
Γιάννης: Αν εκφράζομαι σωστά, εσύ δεν νοιώθεις το αίσθημα ενοχής. Η 
ενοχή μάλλον προέρχεται από την προσπάθεια του άνθρωπου να καταπιέ-
σει κάτι και αποτυγχάνει. Εσύ φαίνεται πώς δεν προσπάθησες ποτέ να κα-
ταπιέσεις τίποτα.
Αντώνης: Είναι αλήθεια, πάντα έκανα το κέφι μου όπως ερχόταν. Είμαι ομοφυ-
λόφιλος μόνο τα δυο τελευταία χρόνια. Παλιά είχα μάθει να γνωρίζω πολύ περι-
ορισμένες εμπειρίες. Σήμερα, θα έλεγα ότι το πεδίο μου είναι πιο ευρύ. Κατόπιν 
θα έλεγα ότι εάν ένοιωθα ενοχή θα σήμαινε πώς φοβόμουν τους άλλους. Η ενο-
χή ξεκινά από την αίσθηση πώς ελέγχεσαι. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια αίσθηση, 
ούτε φοβάμαι τους άλλους, επειδή κάτι τέτοιο θα σήμαινε πώς τους τοποθετώ 
πιο ψηλά από μένα.

Ακόμη πιστεύω ότι μια άλλη έκφραση της ενοχής είναι ο φόβος για περιθωρι-
οποίηση. Ε! λοιπόν με μένα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Ή ιδέα του περιθωρίου 
μ’ ενθουσιάζει πολύ αφού εκεί συμβαίνουν πράγματα πολύ πιο ενδιαφέροντα. 
Για να τελειώνω πρέπει να καταλάβεις πώς εγώ δεν είχα ποτέ μου την φιλοδοξία 
να αναπαραχθώ και να ξαναφτιάξω τη φάτσα μου βελτιωμένη και επαυξημένη 
μέσα σε ένα-δυο παιδιά. Για να προλάβω την ερώτηση πού βλέπω στο πρόσωπο 
σου σού δηλώνω ότι ναι, αν όλοι οι άνθρωποι αποφασίσουν να μην πολλαπλασι-
ασθούν κανείς δεν μπορεί να πει δεύτερη κουβέντα πάνω σ’ αυτό. Εκείνοι πού 
κόπτονται για την αναπαραγωγή του ανθρώπινου γένους ουσιαστικά σκέφτονται 
τη δική τους ασφάλεια.
Γιάννης: Είσαι μόνο δύο χρόνια ομοφυλόφιλος! Είναι λίγο παράξενο για έναν 
άνθρωπο τόσο ανοιχτό όπως εσύ πού άργησες να γνωρίσεις αυτή την διάστα-
ση του εαυτού σου, την στιγμή μάλιστα πού και οι πιο συντηρητικοί ομοφυ-

Συνέντευξη μ’ ένα 
«παραστρατημένο» 

παιδί
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Αντώνης: Ποτέ δεν πίστεψα ότι τα διάφορα τεκνά που το παίζουν «αντράκια» 
δεν κάνουν και κέφι. Φαντάζεσαι το μαρτύριο να ξάπλωνες με κάποιον και να 
ένοιωθες αηδία; Όσο για τις διάφορες δολοφονίες των ομοφυλόφιλων δεν είναι 
– όπως λεν’ – ότι τα τεκνά τους σιχάθηκαν ξαφνικά. Το λόγο θα τον αναζητή-
σουμε στις ένοχες πού λέγαμε προηγουμένως και κυρίως στη ζωή του περιθω-
ρίου πού δεν την επέλεξαν. Στα τεκνά επιβλήθηκε το περιθώριο γι’ αυτό κι όλη 
τους η προσπάθεια να ξεφύγουν, να βρεθούν στο κέντρο. Μια προσπάθεια όμως 
πού πέφτει στο κενό με αποτέλεσμα την απελπισία και το μίσος. Εγώ αντίθετα 
διάλεξα μόνος μου το περιθώριο, για αρκετό καιρό είχα φάει τον κόσμο τού κέ-
ντρου στη μάπα.
Γιάννης: Η δική σου ταξική προέλευση όμως είναι διαφορετική. Ποιος ήταν 
ο πατέρας σου;
Αντώνης: Ό πατέρας μου ήταν παλιά αξιωματικός στα ΤΕΑ, μας είχε πει μάλιστα 
πώς κάποτε είχε κάνει φάλαγγα σ’ έναν πολίτη. Κατόπιν άνοιξε μια βιοτεχνία. 
Πλούσιος θα έλεγα. Ή μητέρα μου έχει πεθάνει, άλλα όταν ζούσε θυμάμαι πά-
ντα φασαρίες. Όλο αργούσε ό πατέρας μου τα βράδια, γυρνούσε με γκόμενες. 
Και τώρα τον αισθάνομαι πολύ ξένο. Παλιά τον μισούσα άγρια, μια φορά τον 
δείραμε με την αδελφή μου επειδή είχε κι αυτός απλώσει χέρι. Τώρα πού τον 
βλέπω γεμάτο ανασφάλειες νομίζω πώς τον θεωρώ κι αυτόν λίγο θύμα. Ούτε και 
τον συναντώ συχνά, ταξιδεύει πολύ κι έχει γκόμενες. Θυμάμαι την αντίδραση 
του όταν του είπα πώς είμαι ομοφυλόφιλος. Δεν ήθελε να το πιστέψει και προ-
σπάθησε να τονίσει πώς ναι μεν είμαι αλλά ενεργητικός. Εγώ βέβαια του έκοψα 
εντελώς αυτή την νοοτροπία. Άλλα ούτε και ή αδελφή μου μπορεί να χωρέσει 
στο μυαλό της πώς έγινα ομοφυλόφιλος, Είναι φεμινίστρια, είναι ανύπαντρη 
μητέρα και πολύ ανοιχτή θα έλεγα. Όμως ντε και καλά θέλει να με πείσει πώς 
δεν είμαι ειλικρινής.
Γιάννης: Ξέρω ’γώ, θα ήθελες να προσθέσεις τίποτα άλλο σ’ αυτά πού είπα-
με;
Αντώνης: Δεν ξέρω αν βοήθησε πολύ η κουβέντα. Θα μπορούσαμε όμως να κά-
νουμε κάτι πού σίγουρα βοηθά, αν και συ συμφωνείς.
Γιάννης: Δηλαδή τι;
Αντώνης: Μα, έρωτα φυσικά.
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λές είναι να έχεις μόνο μία.
Πρέπει να προσέξεις κι άλλα. Ας πούμε, δεν λες ποτέ το επίθετο σου. Το σπίτι 

πού μένετε, το νοικιάζετε στο δικό της όνομα, έτσι αν θες ξαφνικά να εξαφανι-
στείς, πηγαίνεις όταν δεν είναι εκείνη στο σπίτι, μαζεύεις τα πράγματα σου και 
δε σε ξαναβλέπει κανείς.

Ο νταβατζής πάντα πρέπει να την παρατά πρώτος και ποτέ η γυναίκα. Για να 
μη της μπει ποτέ η ιδέα να φύγει, πρέπει να την προετοιμάσεις καταλλήλως.

Της διηγείσαι έτσι στο αστείο και στο σοβαρό, πώς έτσι και τολμήσει να πάρει 
πόδι, στο ξαφνικό, ας πούμε, θα την πατήσει κάποιο αυτοκίνητο, ή θα τη χα-
ρακώσει κάνα μαχαίρι. Δεν πρέπει ούτε από το μυαλό τής γυναίκας να περάσει 
η πιθανότητα να φύγει γιατί τότε, έχεις και πιο μεγάλο κίνδυνο να σε καρφώ-
σει στην ασφάλεια. Τα λεφτά δεν τα κρατά ποτέ, πρέπει να τα δώσει όλα. Εγώ 
ψάχνω ακόμα και την κιλότα της και τής αφήνω κάτι λίγα για ταξί. Δεν υπάρχει 
όμως περίπτωση να κλέψει, γιατί πιστεύει πώς τα λεφτά είναι και για τους δυο, 
π.χ. είναι για το αυτοκίνητο πού θα πάρετε στο δικό της όνομα ή για το μαγα-
ζάκι πού θα ανοίξετε.

Μπροστά σε τρίτους, ποτέ δεν προσβάλλεις τη γυναίκα.
Αν βρεθώ μ’ ένα φίλο, ας πούμε, του λέω «από δω η γυναίκα μου», αυτή το 

ακούει και το έχει καμάρι. Ή π.χ. είμαι με ένα γνωστό και πάμε στο σπίτι ή σε 
κάποιο πατάρι, όπου εγώ ξέρω ότι είναι εκεί και με περιμένει. Εγώ τότε λέω 
στον άλλο δυνατά ότι «ξέρεις με τη Ντίνα είμαι καψούρης». Το ακούει αυτή και 
σκέφτεται πως την αγαπώ, παρόλο πού δεν της το λέω.

Η γυναίκα δουλεύει καλά το πολύ μέχρι τα τριάντα πέντε, μετά σπάει από τα 
ξενύχτια. Το ξέρει, γι’ αυτό θέλει να πιστεύει ότι κάποιος από τους νταβατζήδες 
της θα την παντρευτεί. Αυτή βέβαια, κάθε φορά καψουρεύεται τους νταβατζή-
δες της και πάντα είναι σίγουρη πως κι ο άλλος είναι καψούρης μαζί της. Εγώ 
πάντως, απ’ όλες τις περιπτώσεις πού ξέρω χρόνια τώρα, μόνο μία έχω υπόψη 
μου πού την παντρεύτηκε ο νταβατζής της κι έχουν ανοίξει μια ταβέρνα.

Πάντα η γυναίκα ζητά σιγουριά και θέλει κάποιον στο σπίτι πού να είναι δυ-
νατός. Όταν φεύγω εγώ για έξω καμιά φορά, παίρνω και το μαχαίρι μαζί μου 
έτσι φανερά, οπότε αρχίζει και με παρακαλά να το αφήσω για να μην φτιάξω 
καμιά φασαρία. Έτσι μπαίνει βαθιά στο μυαλό της ότι είμαι ο πιο τσαμπουκάς 
απ’ όλους. Την βλέπεις ακόμα να με μιμείται σιγά-σιγά, επειδή με θεωρεί τον πιο 
μάγκα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, όταν τη δω να αλλάζει τή μάρκα του τσιγάρου 
πού καπνίζει και αγοράζει τη δικιά μου μάρκα. Μετά παρατηρώ ότι παραγγέλ-
νει το ίδιο ποτό με μένα, τότε ξέρω πια ότι μπορώ να την κάνω ότι θέλω. εγώ. 
Την βλέπεις ακόμα να με μιμείται στις κινήσεις των χεριών, στις κουβέντες, στο 
χορό, καμιά φορά παίρνει και το ίδιο μάγκικο βάδισμα.

Εγώ πάλι, πρέπει πάντα να της δείχνω πώς είμαι εντελώς ανεξάρτητος. Αυτή 
πρέπει όλο να μου λέει πού πάει, τι κάνει, πού είναι κάθε στιγμή. Την ελέγχω 
ασταμάτητα. Εγώ όμως, ας πούμε ότι βγαίνω έξω, της λέω ότι θα γυρίσω σε δύο 
ώρες και μπορεί να επιστρέψω το πρωί. Αν τολμήσει να πει το παραμικρό, την 
δέρνω. Η ίδια όμως, δεν επιτρέπω να πάει πουθενά μόνη της κι ούτε βέβαια θα 
τολμήσει να το κάνει.

Τελικά, έχεις πετύχει καλά, όταν καταφέρεις να την κάνεις σαν ένα ρομπότ. 
Σα να πατάς ένα κουμπί και κάνει εκείνο, πατάς ένα άλλο και σταματά.
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Αφέντης – δούλος: Σχέσεις πού δεν είναι πάντα δυνατόν να ορισθούν μέ οικονομικούς όρους. 
Δούλος αυτός πού προσδιορίζεται ξεκινώντας από τον άλλον, ενώ αφέντης αυτός πού ξεκινά 
πάντα από τον εαυτό του, αυτός πού αυτοπροσδιορίζεται. Πώς γίνεται όμως και ορισμένοι άν-
θρωποι οι ίδιοι επιλέγουν τη σκλαβιά τους; Ποιες ιδεολογικές καταστάσεις επιβάλλουν ώστε 
κάποιος να επιθυμεί να έχει έναν αφέντη; Η ακόμα πώς ο αφέντης καταφέρνει και περνά τη 
μυθολογία του κι έτσι εδραιώνει την εξουσία του; Στην παρακάτω συζήτηση μιλά ένας νταβα-
τζής, η προσωποποίηση της εξουσίας πάνω στη πόρνη.

Αντώνης

Μόλις την πρωτογνωρίσεις τη γυναίκα, αρχίζεις το ψήσιμο, ότι δηλαδή θα την 
παντρευτείς. Της δίνεις να πιστέψει πώς θα δουλέψει για λίγο, μετά όμως με τον 
καιρό, κι η ίδια συνηθίζει στο επάγγελμα.

Εγώ την πάω με το γλυκό: «Κορίτσι μου, δούλεψε λίγο παραπάνω, μη μιλάς 
με τις άλλες τις πουτάνες, έτσι για κάνα πεντάμηνο. Μετά θα δουλέψω εγώ για 
σένα. Θα τα κονομήσουμε, θα πάρουμε ένα μαγαζάκι και μετά εγώ θα δουλεύω 
και συ θα ξεκουράζεσαι». Έτσι την ρίχνεις και πιστεύει πώς δουλεύει για τον 
εαυτό της κι αν καμιά φορά τύχει και δουλέψει λιγότερο, ας πούμε κάνει μόνο 
ένα - δύο βίζιτες, τότε της δίνω κάνα μπάτσο και αυτή νομίζει πώς τη δέρνω για 
το δικό της το καλό. Την άλλη μέρα δεν θα τεμπελιάσει.

Η γυναίκα δίπλα της θέλει να έχει ένα πραγματικό άντρα. Έτσι να πούμε, αν 
στον δρόμο την πειράξει κανένας, πρέπει αμέσως να του ριχτείς για να φανεί 
ποιος είσαι. Εγώ όταν γνώρισα τη δικιά μου, της είπα πώς κάποτε σ’ ένα καβγά 
τα είχα βάλει με πέντε άτομα. Αυτή έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Άκου να τα 
βάλει με πέντε». Κι έχει να το λέει στις άλλες κι όταν τύχει και της την βγει κα-
νένας, του φωνάζει «Φύγε από δω ρε μπασμένο, γιατί το δικό μου το πρόσωπο, 
έλαχε κάποτε και τα έβαλε με πέντε άτομα».

Χρησιμοποιείς βέβαια και κάνα χαστούκι πότε-πότε. Το παίζεις πότε σκληρός, 
πότε τρυφερός. Μετά το ξύλο όμως, πρέπει να την φιλήσεις πάντα έτσι, πού 
αυτή και σ’ αγαπά και σε φοβάται την ίδια στιγμή.

Να σου πω μία κατάσταση με τη δικιά μου.
Είχαμε μαλώσει, την είχα δείρει πολύ κι αυτή έλεγε πώς θα φύγει. Εγώ τότε, 

της είπα αμέσως να φύγει και να μην ξανάρθει. Αν δεν ήμουν έτσι σκληρός, την 
έχανα την κατάσταση από τα χέρια μου. Ήξερα όμως, πώς θα ξαναρχόταν την 
άλλη μέρα.

Περνά όμως μια μέρα, περνάνε δύο, περνάνε τρεις, κι αυτή δε φάνηκε. 
Όποτε τη νύχτα της τρίτης μέρας, ακούω γρατσουνιές στην πόρτα, πάω κοντά 
και βλέπω να μου περνά από τη χαραμάδα ένα χιλιάρικο. Ανοίγω αμέσως, τη φι-
λάω και την παίρνω έξω να το φάμε.

Την άλλη μέρα, μου έφερε πιο πολλά λεφτά.
Σε άλλη περίπτωση την παίρνω έξω και σου λέει πλάγια ότι εκείνο το ρούχο 

τής αρέσει. Εσύ μπαίνεις κατευθείαν στο μαγαζί και το αγοράζεις. Έτσι θα το 
βάλει καλά στο μυαλό της πώς την αγαπάς, ακόμα κι όταν τρώει ξύλο. Ή, ας 
πούμε, την πας στα μπουζούκια, τα τρώτε, αλλά μετά εσύ της τα παίρνεις δι-
πλά γιατί έρχεται στο φιλότιμο και δουλεύει πιο πολύ. Πάντα δηλαδή, ψάχνεις 
να βρεις πού την πονά το πράγμα ψυχολογικά και εκεί βαράς.

Για τον κίνδυνο τού καρφώματος, πρέπει πάντα να κάνεις μια σχετική προ-
ετοιμασία. Της λες πώς αν τη ρωτήσουν τίποτα αστυνομία για ποιον δουλεύει, 
να πει «δουλεύω για πάρτη μου». «Κι αν σε δείρουν ακόμη, ε! αξίζει να φας και 
μερικά χαστούκια από τους μπάτσους για το δικό μου το χατίρι».

Όλη αυτή την ιστορία τη λες πάντα μετά το γαμήσι όταν είναι ωραία ή ατμό-
σφαιρα κι αυτή είναι ευχαριστημένη κι έρχεται εύκολα στο φιλότιμο.

Ένας νταβατζής τα παίζει όλα για όλα. Ή θα κονομήσει πολλά ή θα μπει φυ-
λακή. Έχει πολλά γλιστρήματα ή δουλειά και πρέπει κανείς να έχει ζήσει από κο-
ντά τή πουτάνα για να μην τη πατήσει. Μπορεί και οι άλλες οι πουτάνες να την 
παροτρύνουν να πάει να καρφώσει. Οι άλλοι νταβατζήδες δεν σου τη βγαίνουν, 
παρά μόνο αν αρπάξεις τη δικιά τους. Τυχαίνει να κλείσουν τους νταβατζήδες 
μέσα οι πουτάνες, κυρίως όμως, αν μάθουν πώς έχει και δεύτερη. Το πιο ασφα-

Ένας 
νταβατζής μιλά 

στο ΚΡΑΞΙΜΟ
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Πάολα: Πώς εξηγείται το γεγονός ότι το φαινόμενο τραβεστί 
εμφανίζεται σ’ όλον τον κόσμο;
Γκουατταρί: Δυστυχώς δεν πιστεύω ότι το φαινόμενο εμφανίζε-
ται σ’ όλον τον κόσμο και ο λόγος είναι ότι στην πραγματικότητα 
υπάρχουν στην επιφάνεια του πλανήτη πολύ λίγοι χώροι ελευθε-
ρίας όπου θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Εάν όμως η υπόθεση του 
γίγνεσθαι τραβεστί φαίνεται να αναπτύσσεται μέσα σε καινούργι-
ες κατευθύνσεις – μέσα στο πεδίο της θεατρικής έκφρασης – εί-
ναι ίσως διότι η διαδικασία της απεδαφικοποίηση της επιθυμίας, 
που αναφέρεται στην προηγούμενη ερώτηση, συνέχεια κερδίζει 
έδαφος.
Πάολα: Ορισμένοι τραβεστί για να νοιώσουν ότι έχουν εντελώς 
ταυτισθεί με τη γυναίκα καταφεύγουν σε εγχειρήσεις και αφαι-
ρούν τα γεννητικά τους όργανα. Παρ’ όλα αυτά τα προβλήματα 
τους δεν λύνονται. Εσείς τι σκέπτεσθε;
Γκουατταρί: Νομίζεις εσύ ότι μετά την εγχείρηση το πρόβλημα εί-
ναι καθαρά θέμα ηδονής ή ότι έχουν σχέση με την αντιμετώπιση 
της κοινωνίας;
Πάολα: Ναι πιστεύω ότι έχει σχέση μάλλον με την στάση της 
κοινωνίας. Μετά την επέμβαση ανακαλύπτουν ότι η κοινωνία 
πάλι δεν τους αντιμετωπίζει διαφορετικά τις πιο πολλές φορές, 
γι’ αυτό συχνά πέφτουν με τα μούτρα να βγάλουν πολλά λεφτά. 
Ίσως αυτό να είναι για αυτοεπιβεβαίωση. Ένα άλλο θέμα που 
θα ήθελα να ρωτήσω είναι το πώς εξηγείτε εσείς το γεγονός ότι 
πολλά άτομα προτιμούν να κάνουν έρωτα με τραβεστί κι όχι 
με ομοφυλόφιλους. Ποια είναι αυτή η ιδιαίτερη ψυχολογία του 
πελάτη μιας τραβεστί;
Γκουαττερί: Μα αν υπάρχει κάποιος που θα πρέπει να απαντήσει 
αυτός είσαι εσύ κι όχι εγώ.
Πάολα: Οι τραβεστί εκτοπίζουν από τη Συγγρού τις γυναίκες 
πόρνες. Οι πελάτες δεν πήγαιναν πια να πληρώσουν για σεξ 
εάν δεν ήξεραν ότι η ωραία γυναίκα ήταν ένας άντρας. Κι αυτό 
μου το έχουν πει πελάτες που ούτε τους είχε περάσει ποτέ 
από το μυαλό τους η ιδέα να έχουν κάποιαν ομοφυλόφιλη επα-
φή πριν. Η μόνη εξήγηση νομίζω που μπορούμε να δώσουμε 
είναι ότι υπάρχει μια λανθάνουσα ομοφυλοφιλία γενικευμένη, 
που μόνο η εμφάνιση του τραβεστί κατάφερε να φέρει στην 
επιφάνεια. Μ’ αυτή την έννοια πιστεύω μια τραβεστί σοκάρει 
πολύ: διότι ξυπνά στον κόσμο αγνώριστες επιθυμίες. Γι αυτό 
κι η αστυνομία μας κυνηγά τόσο άγρια. Πιστεύετε όμως εσείς 
ότι με την σεξουαλική απελευθέρωση θα εκλείψει το φαινόμε-
νο του τραβεστί;
Γκουατταρί: Η έννοια σεξουαλική απελευθέρωση όπως την θέτεις 
είναι μάλλον αφηρημένη. Εγώ θα έλεγα ότι όσο προχωρά μια σε-
ξουαλική απελευθέρωση τόσο περισσότερες τραβεστί θα παρου-
σιάζονται.
Πάολα: Όπως λένε οι γυναίκες ότι το μέλλον είναι θηλυκό θα 
μπορούσα τότε να πω κι εγώ ότι το μέλλον είναι τραβεστί.

Γκουατταρί: Υπάρχει για όλους θέση στο μέλλον.
Πάολα: Πότε θα έλθει επιτέλους αυτό το μέλλον… Έχει διατυ-
πωθεί ότι ο τραβεστί λόγω της απόλυτης περιθωριακής του ει-
κόνας είναι δυνάμει επαναστατικός, τι γνώμη έχετε γι’ αυτό:
Γκουατταρί: Πιστεύω ότι το ζήτημα δεν μπορεί να τεθεί με αυτούς 
τους όρους. Ένας τραβεστί μπορεί να είναι κονφορμιστής, αντι-
δραστικός, φασίστας ή μπορεί να προτραπεί σε μια επαναστατική 
διαδικασία πράγμα που θα τον κάνει να περάσει από την μια εκλο-
γή του σε κάποια άλλη. Ο λόγος είναι ότι η σεξουαλική του παρόρ-
μηση τον οδηγεί είτε σε μια παγίωση της κυρίαρχης τάξης μέσα 
από πλάγιες οδούς είτε αντίθετα τον προτρέπει σε δημιουργικές 
διαδικασίες ζωής και επιθυμίας. Αυτές οι ίδιες οι διαδικασίες θα 
έχουν την δυνατότητα να συναρθρωθούν με άλλες στις οποίες δίδω 
τον χαρακτηρισμό της μοριακής επανάστασης.
Πάολα: Τι θέση παίρνετε για την πορνεία;
Γκουατταρί: Το ζήτημα δεν είναι να πάρει κανείς θέση υπέρ ή 
κατά αλλά να γίνει καταληπτός τι ακριβώς λειτουργεί στην πορ-
νεία. Οπωσδήποτε υπάρχει μια όψη εκμετάλλευσης εντελώς αι-
σχρή. Όμως σε ορισμένες πόρνες μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ένα ιδιαίτερο γίγνεσθαι σεξουαλικός του ίδιου τύπου μ’ αυτό των 
τραβεστί, των σαδομαζοχιστικών κλπ. Ένα από τα πρόσωπα πάνω 
στο ρόλο του οποίου πρέπει να συλλογισθούμε ιδιαίτερα είναι ο 
ρόλος του νταβατζή. Επαναλαμβάνω ότι μια πρώτη υπόθεση εί-
ναι να καταγγείλουμε τον ρόλο του σαν εκμετάλλευση. Μια άλλη 
υπόθεση όμως θα ήταν να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε κα-
λύτερα την δυναμική του θέση στην σκηνή του θεάτρου που συ-
νιστά η πορνεία.
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Ο Φελίξ Γκουατταρί, γάλλος αντιψυχίατρος, έγινε γνωστός και στην Ελλλάδα από το βιβλίο που 
έγραψε με τον Ζιλ Ντελέζ «Αντι-Οιδίπους, Καπιταλισμός και Σχιζοφρένεια». Στην Αθήνα ήρθε 
για να παραβρεθεί στο συνέδριο του περιοδικού «Αμφί» «Σεξουαλικότητες και πολιτική», στις 
6 και 7 Νοέμβρη. Το θέμα που ανέλυσε ήταν «Περιθωριακά κινήματα και απελευθέρωση της 
κοινωνίας». Με την ευκαιρία αυτή μας έδωσε την παρακάτω συνέντευξη για το «ΚΡΑΞΙΜΟ».

Βαθιά επηρεασμένος από τον Μάη του ’68 ο Γκουατταρί, παλιός μαθητής του Λακάν, προ-
σπαθεί να σπάσει τα ψυχαναλυτικά πλαίσια ερμηνείας εισάγοντας την πολιτική μέσα στην έννοια 
της επιθυμίας. Απ’ την άλλη μεριά κάνει κριτική στον μαρξισμό κι όχι μόνο στο δογματικό αλλά 
τον μαρξισμό σαν θεωρία που φιλοδοξεί να εξηγεί τα πάντα ενώ είναι εχθρικός στην έννοια της 
επιθυμίας. Ο «Αντι-Οιδίπους» λοιπόν είναι αυτή η σύζευξη της πολιτικής με την επιθυμία και 
προτείνει ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών πραγμάτων. Όχι μια νέα θεωρία, διευ-
κρινίζει ο Γκουατταρί, θεωρίες έχουμε μέχρι σήμερα, ένα σωρό, αλλά μια στάση απέναντι στα 
φαινόμενα και τα γεγονότα όπου θα ασκείται μια συνεχής κριτική στην εξουσία και θα ενθαρ-
ρύνεται η εκδήλωση της επιθυμίας.

Ο πιο βασικός σκοπός του σημερινού συστήματος είναι να μας ομαλοποιήσει για να μας αφο-
μοιώσει. Να μας βάλει στη δουλειά, στην οικογένεια, να μας αποδώσει μια μονόδρομη ετεροφυ-
λόφιλη σεξουαλικότητα, να μας κάνει πειθήνιους καταναλωτές και κυρίως θεατές.

Το ξεπέρασμα του καπιταλισμού δεν είναι μόνο μια υπόθεση πάλης ενάντια στην υλική υπο-
δούλωση και ενάντια στις ορατές μορφές καταπίεσης. Αφορά επίσης και την δημιουργία πολλών 
εναλλακτικών λειτουργιών που θα ενεργοποιήσουν νέες σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους.

Μια επανάσταση, ο πυρήνας μιας νέας κοινωνίας, δεν θα ξεκινήσει λοιπόν μόνο από την 
εργατική τάξη αλλά και από την λύση των προβλημάτων όπως τα θέτουν οι γυναίκες, οι ομοφυ-
λόφιλοι, οι φυλακισμένοι, οι φοιτητές, οι οικολόγοι, οι νέοι κλπ. Η συνειδητοποίηση της κάθε 
ομάδας και του κάθε ατόμου ξεχωριστά θα ξεκινήσει από μια ιδεολογική πάλη πάνω στις κυ-
ρίαρχες ιδέες οι οποίες εσωτερικεύονται στον ψυχισμό του ανθρώπου έτσι που αυτός συχνά να 
επιθυμεί την ίδια του την σκλαβιά. Ο κλασικός επαναστάτης αμφισβητεί μόνο ένα κομμάτι των 
κυρίαρχων ιδεολογιών και ακόμα μπορούμε να πούμε πως δεν υπάρχουν καθαροί επαναστάτες. 
Σε έναν επαναστάτη μπορούμε να διακρίνουμε δίπλα στα επαναστατικά του στοιχεία και ρε-
φορμιστικά καθώς και φασιστικά στοιχεία. Ας μην περιμένουμε λοιπόν να μας σώσουν ούτε τα 
προοδευτικό κόμματα αλλά ούτε και οι μεγάλοι επαναστάτες.

Ο Γκουατταρί προτείνει την συγκρότηση νέων κινημάτων από ομάδες-υποκείμενα που θα 
ξεκινήσουν όχι από μια στρατηγική αλλά από μια ειδική θέση της επιθυμίας πάνω σε ορισμέ-
να προβλήματα. Πιθανόν να μιλούν διαφορετική γλώσσα μεταξύ τους ή να είναι διασπασμένοι. 
Όμως, η στάση του καθενός κινήματος και η νοοτροπία του θα διαχέεται στα άλλα ενώ οι σκοποί 
και οι προοπτικές τους θα είναι τέτοιες που θα αφορούν σε τελική ανάλυση όλη την κοινωνία.

Σκοπός μας σήμερα λέει ο Γκουατταρί είναι να ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο την «απεδα-
φικοποίηση» που παρατηρείται αργά-αργά σε όλο τον πλανήτη. Με τον όρο απεδαφικοποίηση 
εννοεί το σπάσιμο των κωδίκων με τους οποίους ρυθμίζεται όλη η κοινωνία δηλαδή η παραγωγή, 
η οικογένεια, τα κλασικό ζευγάρι, η σεξουαλικότητα, η θρησκεία, το κράτος, η ιδέα μας για την 
πατρίδα, τα αξιώματα, την ιεραρχία κλπ.

Πάολα: Ποια είναι η γνώμη σου για τις τραβεστί;
Γκουατταρί: Φτάνουμε σήμερα στο σημείο να εκτιμήσουμε (όπως πιστεύω ότι 
πρέπει να γίνει) ότι η επιθυμία δεν είναι υπόθεση κάποιας βιολογικής σεξουαλι-
κότητας αλλά είναι κάτι που σχετίζεται πολύ περισσότερο με την καλλιτεχνική 
δημιουργία δηλαδή μια μορφή τέχνης της ζωής. Λοιπόν από την στιγμή αυτή 
μου φαίνεται ότι το γίγνεσθαι τραβεστί είναι μιά από τις πιο ολοκληρωμένες 
μορφές αυτής της τέχνης.

Φελίξ 
Γκουαταρί
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σε ένα εντελώς ελεύθερο κόσμο, όπου θα της αποδιδόταν η αρμό-
ζουσα αξία της θέσης της.

Για μένα το σεξ είναι διασκέδαση, χαρά, παιγνίδι, μια βασική 
ανάγκη όπως η τροφή. Αλλά η σεξουαλικότητα χρησιμοποιήθηκε 
άσχημα για έλεγχο και κυριαρχία. Εγώ προσωπικά βρίσκω, ότι το 
σεξ είναι «τεχνικά» δυνατό με κάθε άνθρωπο. Σε μια σεξουαλικά 
ελεύθερη κοινωνία θα υπήρχε προφανώς λιγότερη αποκλειστική 
ετεροφυλοφιλία. Θα παρατηρούσαμε τα πράγματα πολύ πιο χαλα-
ρά. Ακόμα κι ο γάμος θα ‘χε άλλες βάσεις.

Δεν θα εφαρμοζόταν τόσο πάνω στην σεξουαλική ένωση, για-
τί η σεξουαλικότητα υπόκειται σε αλλαγές, τα σεξουαλικά συναι-
σθήματα αλλάζουν, αλλά θα βασιζόταν περισσότερο πάνω σε μια 
πνευματική σχέση.
Σ.: Για να ξαναγυρίσουμε στο πρόσωπο τον Μολίνα. Στην αρχή 
της δεκαετίας του ’80 κυνηγήθηκαν και κλείστηκαν φυλακή, 
κάτω από το καθεστώς της στρατιωτικής δικτατορίας εκατο-
ντάδες ομοφυλόφιλων. Ακόμα λέγεται πως και ανάμεσα στους 
«Desaparecidos», τους αγνοούμενους, βρίσκονται πολλοί 
ομοφυλόφιλοι. «Το φιλί της γυναίκας-αράχνης» εκδόθηκε το 
1976. Είχατε προδεί μια τέτοια εξέλιξη ή κυνηγούνταν και από 
την στρατιωτική χούντα οι ομοφυλόφιλοι στη χώρα σας; Ή ο 
Μολίνα απλώς αντιπροσωπεύει τους αποδιοπομπαίους τράγους 
που παντού και πάντα πρέπει να πληρώνουν σαν τέτοιοι;
Ρ.: Στην Αργεντινή υπήρχε πάντα μια έχθρα απέναντι στους ομο-
φυλόφιλους, αλλά όχι μόνο εκεί, και στην Κούβα για παράδειγμα 
στην αρχή της επανάστασης ήταν έτσι. Τώρα αυτό έχει αλλάξει.

Γι’ αυτό το λόγο και θεωρώ το κίνημα των ομοφυλόφιλων σαν 
πολύ σοβαρή υπόθεση. Βλέπω όμως και τον κίνδυνο να δημιουρ-
γηθεί ένα γκέτο. Εάν αποδεχτούμε ότι η σεξουαλική μας τάση ορί-
ζει την ταυτότητά μας, τότε είμαστε αντιδραστικοί.

Πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνουν με σκέψη και τάξη. Η δημι-
ουργία ενός γκέτο σημαίνει επίσης τη δημιουργία μιας απόστασης. 
Πιστεύω στην ολοκλήρωση κι όχι στην απομόνωση. Το ομοφυλό-
φιλο θέμα πρέπει να συνεχίσει να συζητιέται, αλλά αυτό που δεν 
μπορώ να δω είναι η περηφάνια που πρέπει να υπάρχει μέσα σε 
μια ενδεχόμενη ομοφυλόφιλη ταυτότητα.

Δεν θεωρώ αυτή την περηφάνια σαν κάτι σωστό, και αυτό ισχύει 
και για την περηφάνεια για μια ετεροφυλόφιλη ταυτότητα. Αυτές 
οι στάσεις είναι λανθασμένες, όμως οι μειονότητες πρέπει σαφώς 
να υπερασπίζονται τους εαυτούς τους.
Σ.: Είχατε ποτέ δυσκολίες να δημοσιεύσετε τα βιβλία σας στην 
Αργεντινή και γενικά τη Νότια Αμερική;
Ρ.: «Το φιλί της γυναίκας-αράχνης» δημοσιεύτηκε το 1976 όχι στην 
Αργεντινή, αλλά στην Ισπανία. Το 1983 πια, μετά το πέσιμο της 
χούντας, εκδόθηκε και στην Αργεντινή. Από το Σεπτέμβριο 1983 
έως το Μάρτη του 1986, που παίχτηκε η ταινία, δεν είχε αναφερ-
θεί λέξη για το μυθιστόρημα στον, τώρα πια ελεύθερο, αργεντι-
νό τύπο. Το βιβλίο αποσιωπήθηκε μέχρι θανάτου, παρόλο που σε 
πολλές χώρες συζητιόταν, είτε θετικά είτε αρνητικά, αλλά πάντως 
συζητιόταν.

Το λυπηρό είναι ότι το βιβλίο δεν πουλήθηκε κιόλας, μιας και 
δεν έγινε κριτική από τον Τύπο. Από αυτή την άποψη είναι η δύ-
ναμη του Τύπου, δυστυχώς, περισσότερη από πριν.
Σ.: Είστε ένας πολιτικοποιημένος άνθρωπος; Είχατε ενεργό 
δράση κατά της χούντας;
Ρ.: Όχι, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και σε κανένα χώρο. Αλλά σι-
χαίνομαι την καταπίεση. Το λέω στα βιβλία μου και αυτό αρκεί.

Σ.: Και στα άλλα βιβλία σας υπάρχουν ομοφυλόφιλοι χαρακτή-
ρες. Δεν φοβόσαστε μήπως χαρακτηριστείτε σαν «ομοφυλόφι-
λος συγγραφέας»;
Ρ.: Θα το έβλεπα σαν ρατσιστική διάκριση απέναντι στο έργο 
μου.
Σ.: Θα πάψετε να χρησιμοποιείτε ομοφυλόφιλους χαρακτήρες 
στα επόμενα μυθιστορήματά σας;
Ρ.: Όχι, το αντίθετο. Βλέπω άλλωστε ότι πολλοί άνθρωποι που δεν 
έχουν άμεσα καμιά σχέση με το ομοφυλόφιλο θέμα, αντιδρούν 
πολύ έντονα σ’ ένα φιλμ όπως «Το φιλί της γυναίκας-αράχνης». 
Δεν περίμενα ποτέ ότι η ταινία θα γινόταν τόσο μεγάλη επιτυχία, 
ότι θα συναντούσε τόσο ενδιαφέρον.
Σ.: Φυσικά θέλουμε σαν ομοφυλόφιλο έντυπο να σας ρωτήσου-
με αν εννοείτε τον εαυτό σας ως ομοφυλόφιλο. Φυσικά, αν δεν 
θέλετε μπορείτε να μην απαντήσετε, μας εξηγήσατε άλλωστε 
τη θέση σας πάνω στην ομοφυλοφιλία.
Ρ.: Το θεωρώ, όπως είπα, σαν συντηρητικό ή αντιδραστικό τρόπο 
σκέψης. Οι σεξουαλικές ενέργειες δεν πρέπει να καθορίζουν την 
ταυτότητα, γιατί η σεξουαλικότητα είναι χωρίς ηθική σημασία, χω-
ρίς ηθική έννοια, αλλά μεγάλης σπουδαιότητας.
Σ: Είσαστε ευχαριστημένος με την μεταφορά τον βιβλίου σας 
σε ταινία;
Ρ.: Μια ταινία είναι κυρίως το έργο του σκηνοθέτη. Αν κανείς που-
λάει τα δικαιώματα ενός βιβλίου για να γίνει ταινία, πρέπει να έχει 
συνείδηση αυτού του πράγματος. Στο μεγαλύτερο μέρος συμφωνώ 
με το σκηνοθέτη, ακόμα κι αν έκανε πολλά πράγματα διαφορετικά 
απ’ ό,τι θα έκανα εγώ. Το τελικό αποτέλεσμα πάντως, είναι όπως 
το ήθελα, με ιδιαίτερη έμφαση ότι έδωσε μια ανθρώπινη διάσταση, 
σε μια φιγούρα, που βλέπει τον εαυτό της σαν καρικατούρα.

Παρά τις προθέσεις αυτής της φιγούρας, βλέπει το κοινό ότι 
πίσω από την καρικατούρα, που θέλει να είναι τέτοια, κρύβεται 
μια πλούσια προσωπικότητα. Θέλει να είναι μια «λαϊκιά αδερφή» 
που τσιρίζει, τίποτα παραπάνω, αλλά το κοινό καταλαβαίνει ότι 
υπάρχει κάτι παραπάνω απ’ αυτό. Αυτό είναι σημαντικό και δεν 
είναι αντιδραστικό. Ο κόσμος βλέπει, ότι σ’ αυτή την περίπτωση, 
η σεξουαλική άποψη δεν είναι ένα μέσο για επικοινωνία αλλά για 
απομόνωση. Όταν υποδύεται την «λαϊκιά αδερφή» δημιουργεί μια 
απόσταση, παίζει ένα ρόλο και δεν είναι πια ο εαυτός του. Στη ζωή 
όμως είναι γι’ αυτόν πολύ δύσκολο να είναι ο εαυτός του.

Όλοι άλλωστε έχουμε μια τάση, να παίζουμε ένα ρόλο στη 
ζωή.
Σ: Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση.
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Σ: Πείτε μας μερικά βιογραφικά σας στοιχεία.
Ρ.: Γεννήθηκα στην Αργεντινή, σε μια μικρή πόλη της πάμπα. Το μόνο που με 
ενδιέφερε σαν παιδί ήταν ο κινηματογράφος, όλα τα υπόλοιπα δεν είχαν και με-
γάλη σημασία για μένα. Πίστευα τότε, πως το καθετί πέρα από την μικρή μου 
πόλη ήταν όπως στις ταινίες. Όταν άρχισα να ταξιδεύω, κατάλαβα πως δεν ήταν 
έτσι. Αυτό που μου άρεσε στις ταινίες, μάλλον ήταν η δικαιοσύνη: το Καλό αντα-
μειβόταν και το Κακό τιμωρούνταν. Σκεφτόμουν πως και εγώ μπορούσα να κάνω 
ταινίες, αλλά όταν καταπιάστηκα μ’ αυτό, κατάλαβα ότι αυτή η ομαδική δουλειά 
δεν ήταν για μένα. Αυτό που ήθελα να εκφράσω, μου φαινόταν πολύ πολύπλοκο 
για να γίνει ταινία, χρειαζόμουν περισσότερο χώρο. Χωρίς να το καταλάβω, τα 
σενάρια που έγραφα, έγιναν μυθιστορήματα. Έζησα σε διάφορες χώρες.
Σ.: Αφήσατε την Αργεντινή για πολιτικούς λόγους;
Ρ.: Ναι, το 1973. Με την επιστροφή του Περόν επέστρεψε σιγά-σιγά και η λο-
γοκρισία. Το ένιωσα από πολύ νωρίς και έτσι ήμουν ο πρώτος που έφυγε. Πήγα 
πρώτα στο Μεξικό και μετά στις Η.Π.Α., όπου είχα ξαναζήσει για μεγάλο διά-
στημα. Το 1980 μετοίκισα τελικά στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Δεν είχα όμως προβλήμα-
τα μόνο με τους Δεξιούς, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα, διότι η Αριστερά είχε 
δημιουργήσει συνασπισμό με τον Περονισμό. Στην Αριστερά δεν έβρισκα καμιά 
προστασία. Το αντίθετο μάλιστα: το μυθιστόρημα μου «Η υπόθεση Μπουένος 
Αϊρες» δεν εκλήφθηκε σαν σύμφωνο προς το πνεύμα της εποχής, γιατί περιεί-
χε κριτική της πρώτης εποχής της διακυβέρνησης του Περόν. Σ’ αυτό το έργο 
υπήρχαν ήδη ομοερωτικά στοιχεία, κεντρικό θέμα έγιναν όμως πια στο «Φιλί 
της γυναίκας-αράχνης».
Σ.: Αντιστοιχούν οι χαρακτήρες του «Φιλί της γυναίκας-αράχνης» σε πραγ-
ματικά πρότυπα; Έχει η υπόθεση σχέση με πραγματικά γεγονότα;
Ρ.: Τα πρόσωπα που περιγράφω υπήρξαν, και αν συναντιόντουσαν (μεταξύ τους) 
φαντάζομαι ότι θα συνέβαινε ό,τι ακριβώς περιέγραψα στο «Φιλί της γυναίκας-
αράχνης». Ήθελα να δείξω αυτές τις δύο στάσεις ζωής: η στάση μιας «λαϊκιάς 
αδερφής» που θέλει να ξεφύγει εντελώς από την πραγματικότητα, αλλά που 
συγχρόνως παίρνει τη ζωή πολύ στα σοβαρά, επειδή θέλει να απολαύσει τη ζωή, 
κι απ’ την άλλη μεριά η στάση του επαναστάτη, που θέλει να αλλάξει την πραγ-
ματικότητα, αλλά που συγχρόνως αμφισβητεί τη ζωή, διότι αν η ζωή ήταν κάτι 
σοβαρό γι’ αυτόν, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό το ριψοκινδύνεμα 
για ν’ αλλάξει την πραγματικότητα.

Αυτό που μου αρέσει τόσο στην ταινία, παρόλο που είναι τελείως διαφορετική 
απ’ το βιβλίο, είναι ότι ο Μολίνα, ο ομοφυλόφιλος, παρουσιάζεται τόσο ανθρώ-
πινος. Η άποψη μου γι’ αυτά τα πράγματα είναι ότι δεν υπάρχει ομοφυλοφιλία. 
Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματοποιούν ομοφυλόφιλες ενέργειες, αλλά αυτό 
δεν τους κάνει ομοφυλόφιλους. Το λέω αυτό, γιατί το σεξ δεν έχει για μένα κα-
μιά ηθική σημασία, είναι μια πράξη χωρίς καμιά μεταφυσική. Το σεξ είναι τόσο 
σημαντικό όσο το φαΐ και η ξεκούραση. Πρόκειται για μια λειτουργία του φυτι-
κού μας συστήματος. Η ταυτότητα λοιπόν δεν θα ’πρεπε να ορίζεται μέσα από 
σεξουαλικές ενέργειες. Μ’ αυτό εννοώ βέβαια, ότι δεν υπάρχει ούτε ετεροσε-
ξουαλικότητα. Πριν πολλούς αιώνες φόρτωσαν στην σεξουαλικότητα ηθικό νό-
ημα. Η πατριαρχία σκέφτηκε κάτι τέτοιο για να ξεχωρίζει την φρόνιμη σύζυγο 
στο σπίτι από την πόρνη του δρόμου. Με κάποιο τρόπο πάντα αυτό το ηθικό 
βάρος το κουβαλούσαν οι γυναίκες και οι άντρες που έπαιρναν γυναικείες στά-
σεις. Ένας άντρας δεν υποβιβάζεται ποτέ μέσα από μια σεξουαλική πράξη, μια 
γυναίκα όμως ναι. Και θυμάμαι πως την δεκαετία του ’50 εμφανίστηκε ο όρος 
«νυμφομανής» για τις γυναίκες που ζούσαν μια πιο έντονη «σεξουαλικά» ζωή. 
Αυτή η τεχνητή ηθική σημασία που δόθηκε στην σεξουαλικότητα, νομίζω πως 
χρησίμευσε πάντα μόνο για να κρατηθούν οι γυναίκες κάτω από έλεγχο. Κατά 
κάποιο τρόπο είναι ο άντρας που εισχωρεί, πάντα ο νικητής και δεν μπορεί ποτέ 
να υποβιβαστεί. Αυτός, στον οποίον κάποιος διεισδύει, μπορεί μέσω αυτής της 
διείσδυσης να υποβιβαστεί. Για μένα αυτό είναι κάτι τελείως τρελό. Αλλά είναι 
μια παράδοση του πολιτισμού μας. Η σκέψη μας εργάζεται μ’ αυτό τον τρόπο 
και έτσι δεν μπορούμε ούτε καν να διανοηθούμε, τι θα ήταν η σεξουαλικότητα 

Μια συνέντευξη 
με τον Μανουέλ 

Πουίγκ
συγγραφέα του βιβλίου 
«Το φιλί της γυναίκας-

αράχνης»
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Θοδωρής: Είναι αλήθεια ότι περίπου το 70% των κρατουμένων είναι φυλακή 
για αδικήματα σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών;
Κατερίνα: Ναι, όλοι αυτοί είναι χρήστες. Φαντασθείτε…
Πάολα: Κατερίνα, πες μας και για το δεύτερο σημείο.
Κατερίνα: Το δεύτερο σημείο αφορά τις ποινές. Πρώτο αίτημα είναι η κατάργη-
ση της θανατικής ποινής. Τούτο δεν είναι αίτημα θανατοποινιτών ή μελλοθανά-
των – στην Ελλάδα η θανατική ποινή δεν εκτελείται – αλλ’ έχει βαθύ φιλοσοφικό 
περιεχόμενο. Αυτή η ποινή δεν έχει βελτιωτικό χαρακτήρα αλλ’ απλώς τιμωρη-
τικό-εκδικητικό και μάλιστα στη χειρότερη του μορφή. Εξαφανίζει τον άνθρωπο. 
Στην πράξη, το αίτημα αποβλέπει στην εξομοίωση αυτών που έχουν καταδικα-
στεί σε θάνατο – η ποινή μετατρέπεται αυτομάτως σε ισόβια κάθειρξη – με τους 
ισοβίτες. Διότι για τους θανατοποινίτες προβλέπεται ότι μόνο μετά 25 συναπτά 
έτη κανονικής έκτισης της ποινής μπορούν ν’ αρχίσουν να εργάζονται, ώστε να 
μειωθεί και κάποτε να μπορέσουν να βγουν.
Πάολα: Ποιο είναι το όριο αυτό για τους ισοβίτες;
Κατερίνα: Γι’ αυτούς είναι 20 χρόνια, 15 πραγματικά και 5 πλασματικά που έχουν 
«εκτίσει» με ημερομίσθια εργασία.
Θοδωρής: Και το δεύτερο αίτημα Κατερίνα;
Κατερίνα: Αυτό αφορά την κατάργηση των ισοβίων. Με βάση την έως το 1987 νο-
μολογία, το μάξιμουμ της ισόβιας ποινής ήταν τα 30 χρόνια. Το μισό της ποινής 
ήταν τα 15. Οι ισοβίτες, όπως όλοι οι κρατούμενοι, εφ’ όσον συμπληρώσουν τα 
2/3 της ποινής τους με ημερομίσθια εργασία, μπορούν να κάνουν αίτηση ώστε 
ν’ αφεθούν ελεύθεροι υπό όρους. Όμως, απόφαση του Αρείου Πάγου κατάργησε 
τα δυό τελευταία χρόνια το μάξιμουμ αυτών των 30 ετών και όρισε ότι οι ισο-
βίτες θα πρέπει να εκτίουν 20 ολόκληρα, πραγματικά χρόνια κράτησης προτού 
υποβάλλουν τέτοια αίτηση.
Θοδωρής: Μάλιστα. Και ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της νέας νομοθετι-
κής ρύθμισης;
Κατερίνα: Πολύ άσχημες! Οι ισοβίτες, που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη ημερο-
μίσθιας εργασίας ώστε να μειωθεί η ποινή τους, αναγκάζονται να παραμένουν 
άπραγοι 20 ολόκληρα χρόνια. Ζητούν λοιπόν να ορισθεί με νόμο το μισό της 
ισόβιας κάθειρξης στα 15 χρόνια και να έχουν δικαίωμα εργασίας απ’ την πρώτη 
μέρα, ώστε να υπολογίζονται τα 5 πλασματικά και να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση για απόλυση υπό όρους, έχοντας συμπληρώσει όπως ορίζει ο νόμος τα 
2/3 της ποινής τους.
Πάολα: Υπάρχουν και κάποια αιτήματα που αφορούν τους ανήλικους…
Κατερίνα: Ακριβώς εδώ θα ερχόμουν τώρα. Είναι το τρίτο αίτημα κι αφορά την 
κατάργηση της προφυλάκισης για τους ανήλικους. Να μην προφυλακίζονται 
μήτε για πλημμελήματα μήτε για κακουργήματα, εκτός απ’ την περίπτωση της 
ανθρωποκτονίας.
Πάολα: Τελευταία είχε γίνει μια τροποποίηση του νόμου σχετικά με την 
προφυλάκιση.
Κατερίνα: Είχαν… ξεχάσει όμως τους ανήλικους απ’ έξω. Έτσι τα δικαστήρια δεν 
σταμάτησαν να προφυλακίζουν ανήλικα παιδιά. Τώρα οι κρατούμενοι ζητούν να 
υπάρξει ρύθμιση που ν’ αποτρέπει υποχρεωτικά την προφυλάκιση των ανηλίκων, 
τουλάχιστον για αδικήματα που επισύρουν ποινή κάτω των 10 ετών.
Πάολα: Όμως οι ανήλικοι έχουν και πολλά δικά τους αιτήματα.
Κατερίνα: Ναι, γιατί και το πρόγραμμα τους είναι διαφορετικό.
Πάολα: Τι πρόγραμμα είναι αυτό;
Κατερίνα: Λοιπόν… Στις 7 κάθε πρωί κτυπά το καμπανάκι και οι ανήλικοι πρέπει 
υποχρεωτικά να σηκωθούν απ’ το κρεβάτι τους και να βγουν στο προαύλιο. Εκεί 
παραμένουν ως το βράδυ, βρέξει-χιονίσει. Κατά τη διάρκεια του προαυλισμού, 
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Κατερίνα Ιατροπούλου. Η δικηγόρος που στάθηκε και στέκεται πάντοτε στο πλάι κάθε κατα-
τρεγμένου. Γνωστή και κάποτε κυνηγημένη για τους αγώνες της υπέρ των δικαιωμάτων των 
φυλακισμένων. Υπερασπιστής ανθρώπινων ιστοριών, όπως η ίδια έχει πει. Μια γυναίκα που την 
ιδιότητα της δικηγόρου την έχει κάνει αληθινό λειτούργημα, υπερασπίζοντας πάντα με την ίδια 
αγάπη κλεφτρόνια, πρεζάκια, ισοβίτες, παιδιά των Εξαρχείων, πολιτικούς κρατούμενους, τρα-
βεστί. Αγαπητή σε όλον τούτο τον κόσμο που ξεφεύγει από τα όρια που θέτει αυτή η κοινωνία. 
Η «ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΩΝ ΑΔΙΚΩΝ» αρνήθηκε να μιλήσει για τον εαυτό της. Ντράπηκε φοβερά 
όταν προσπαθήσαμε να τη φωτογραφίσουμε μετά τη συνέντευξη. Η συζήτηση μαζί της περιο-
ρίστηκε στα προβλήματα της φυλακής, τα δικαιώματα των κρατουμένων και τα αιτήματα που 
έθεσαν κατά την τελευταία γενική εξέγερση των φυλακών όλης της χώρας.

Πάολα: Κατερίνα, τη μισή σου ζωή την έχεις καταναλώσει υπερασπιζόμενη 
τα δικαιώματα των κρατουμένων. Έβγαλες παλιότερα κι ένα σχετικό περι-
οδικό, «Της φυλακής…». Δεν είδες ποτέ τη δικηγορική σου ιδιότητα σαν 
επάγγελμα, μα καθαρά σα λειτούργημα, γι’ αυτό και κάποτε λίγο έλειψε να 
βρεις άσχημα το μπελά σου… Γεγονός είναι πάντως ότι ποτέ, κανείς κρα-
τούμενος δεν έχει μιλήσει άσχημα για σένα· όλες οι φυλακές σε υπεραγαπά-
νε, σε λατρεύουνε!
Κατερίνα (Κοκκινίζοντας):…
Πάολα: Έτσι είναι. Και αρχίζοντας, θα θέλαμε να μας πεις για την πρόσφατη 
εξέγερση των κρατουμένων και για τα αιτήματα τους.
Κατερίνα: Ναι. Λοιπόν τώρα κοντά είχαμε μπροστά μας μια εξέγερση… ή στά-
ση, δεν έχει σημασία όπως και να την πούμε, η οποία είχε γνωρίσματα που τη 
διαχωρίζουν απ’ όλες τις προηγούμενες…
Θοδωρής: …Δεκατέσσερεις τον αριθμό κατά την τελευταία δεκαετία, νο-
μίζω…
Κατερίνα: Κάπου τόσες. Όμως τώρα για πρώτη φορά βρίσκονταν όλες οι φυλα-
κές στο πόδι! Δεν υπήρξε καμία που να μην συμμετείχε, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο – κανονική στάση, αποχή από το συσσίτιο ή ό,τι άλλο. Γενικός ξεσηκωμός! 
Το δεύτερο γνώρισμα ήταν ότι υπήρξε μια σύνοψη όλων των αιτημάτων. Δεν 
ήταν πια μόνο οι συνθήκες κράτησης, δεν ήταν μόνο το κακό φαγητό ή ο σκλη-
ρός φύλακας. Οι κρατούμενοι αυτή τη φορά προχώρησαν παραπέρα, έδειξαν ότι 
έχουν ένα ευρύτερο κοινωνικό όραμα. Παράλληλα έθεσαν θέμα τροποποίησης 
όλου του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των φυλακών. Τα αιτήματα τους επι-
κεντρώνονται σε δύο κυρίως σημεία: Το ένα είναι το θέμα των ναρκωτικών, το 
οποίο ως τέτοιο δεν αφορά βέβαια μόνο τους κρατούμενους· αφορά ολόκληρη 
την κοινωνία. Ζητώντας οι φυλακισμένοι την αποποινικοποίηση της χρήσης δεν 
αποβλέπουν μόνο σε δική τους ωφέλεια, αλλ’ υποδεικνύουν ένα μέτρο που η 
ίδια η Πολιτεία θα έπρεπε να είχε θεσμοθετήσει από πολλά χρόνια τώρα.
Πάολα: Σίγουρα… και πώς ακριβώς θέτουν αυτό το αίτημα;
Κατερίνα: Ζητάνε πρώτα να καταργηθεί το άρθρο του ποινικού κώδικα που προ-
ωθεί το χαφιεδισμό, που ωθεί τους ανθρώπους να «δώσουν» κάποιον προκειμέ-
νου να γλιτώσουν την ποινή ή να την εκτίσουν μειωμένη. Έπειτα, οι χρήστες 
να μη φυλακίζονται, αφού μάλιστα είναι γνωστό ότι η υποχρεωτική αποτοξίνω-
ση ποτέ κανένα δε βοήθησε. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα ανθρώπου που 
να θεραπεύθηκε, να απεξαρτήθηκε μέσα στη φυλακή. Το αντίθετο. Οι φυλα-
κές είναι ο καταλληλότερος τόπος για την καλλιέργεια της χρήσης ναρκωτικών, 
όχι μόνο από τους ήδη χρήστες, αλλά κι απ’ τους υπόλοιπους κρατούμενους. 
Επίσης, όσοι τοξικοεξαρτημένοι κρατούνται γι’ άλλα αδικήματα, θα πρέπει να 
βρίσκονται σε ειδική πτέρυγα και υπό συνθήκες θεραπευτηρίου, αφού και ο 
νόμος πλέον αναγνωρίζει ότι πρόκειται για άρρωστους ανθρώπους κι όχι για 
εγκληματίες.

Κατερίνα Ιατροπούλου
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Κι όταν πάλι βγεις, οι ίδιοι νόμοι επιβάλλουν να είσαι ο σκλη-
ρότερος – και πρέπει να το αποδείξεις, κάνοντας μεγαλύτερα αδι-
κήματα. Άλλωστε με τους ίδιους ανθρώπους και πάλι θα συγχρω-
τισθείς, τα περιθώρια που δίνονται είναι υπερβολικά στενά· τα ίδια 
πράγματα θα κάνεις, πάλι μέσα θα μπεις.
Πάολα: Είναι λοιπόν αδιέξοδος ο δρόμος που περνάει μεσ’ απ’ 
τη φυλακή; Γιατί εγώ δε βλέπω να «σώνονται». Καταστρέφονται 
χειρότερα. Τι φταίει;
Κατερίνα: Φταίει αυτή η επέμβαση που γίνεται πάνω τους, τα βιώ-
ματα που αποκομίζουν και τα οποία θα τους κυνηγάνε σ’ όλη τους 
τη ζωή. Όσες προσπάθειες κι αν κάνουν, το βίωμα λειτουργεί πέρα 
και πάνω απ’ αυτούς και κάποια στιγμή θα πιάσουν ένα μαχαίρι ή 
θα γίνει κάτι άλλο και θα ξαναβρεθούν στην ίδια κατάσταση. Δεν 
εξηγείται εύκολα αυτό, μπορούν να το καταλάβουν μόνο αυτοί που 
το ’χουν ζήσει, οι άνθρωποι της φυλακής.
Πάολα: Εσύ Κατερίνα πώς θα ’θελες να είναι η φυλακή;
Κατερίνα: Εγώ θα ’θελα να μην υπάρχουν καθόλου φυλακές!
Πάολα: Το ξέρω, αλλά μιλάμε για τους ισχύοντες θεσμούς!
Κατερίνα: Δύσκολη ερώτηση… Από βελτιωτικής πλευράς, θα ’θελα 
να υπάρχει ημιελεύθερη διαβίωση ώστε ο φυλακισμένος να διατη-
ρεί επαφή με την κοινωνία. Να μπορεί να επικοινωνεί διαρκώς με 
το περιβάλλον του, τους φίλους του, τους συγγενείς, μα και με το 
σύνολο της κοινωνίας. Να τηλεφωνούν, ν’ αλληλογραφούν ελεύ-
θερα, να έχουν όλοι οι κρατούμενοι «άδειες εξόδου»…
Θοδωρής: Πράγμα που ισχύει αυτή τη στιγμή μόνο για τους 
μικροποινίτες...
Κατερίνα: Ναι, αυτό το μέτρο να ισχύσει για όλους τους κρατού-
μενους που έχουν συμπληρώσει το μισό τουλάχιστον της ποινής 
τους.
Θοδωρής: Είναι και το σεξουαλικό…
Κατερίνα: Βεβαίως, αυτό είναι πολύ βασικό. Θα πρέπει να μπο-
ρούν να επισκέπτονται τα πρόσωπα με τα οποία έχουν ερωτική 
σχέση, εκτός φυλακής. Διότι μετά τρία με πέντε χρόνια φυλακής, 
υπάρχει μία στρέβλωση της σεξουαλικότητας του κρατούμενου μ’ 
αποτέλεσμα την εξάλειψη των συναισθημάτων και την επικράτηση 
ενός άγριου σεξισμού. Φυσικό επακόλουθο είναι και οι βιασμοί.
Πάολα: Να μιλήσουμε λίγο και για τη θέση του ομοφυλόφιλου 
στη φυλακή.
Κατερίνα: Ειδικά οι τραβεστί υποφέρουν. Τα παιδιά αυτά τα κρα-
τούν απομονωμένα από την υπόλοιπη φυλακή. Δε μπορούν ούτε 
να εργαστούν, τους έχουν σα λεπρούς! Αν δεν αλλάξουν, δεν έχουν 
καν τη δυνατότητα να ζήσουν έστω σε συνθήκες κανονικής κρά-
τησης. Οι άλλοι ομοφυλόφιλοι τώρα, αντιμετωπίζουν κι αυτοί τα 
προβλήματα που θα είχαν έξω, μόνο που εδώ είναι πολύ πιο έντο-
να.
Πάολα: Πάντως έχω ακούσει φοβερά έντονες ομοφυλόφιλες 
ερωτικές σχέσεις που αναπτύσσονται στις φυλακές. Φεύγει ο 
ένας κι ο φίλος του χτυπιέται, χαρακώνεται, δεν αντέχει, τέ-
τοια πράγματα…
Κατερίνα: Ναι, συμβαίνουν, τα ξέρω αυτά. Είναι βέβαια πιο δύ-
σκολη κι η αντικατάσταση του χαμένου συντρόφου…
Πάολα: Εσύ Κατερίνα πώς βρέθηκες ένα διάστημα στο μάτι του 
κυκλώνα; Μιλώ για κείνη την ιστορία με τον Πετρόπουλο και 
τον Τεμπερεκίδη…
Κατερίνα: Κοίταξε, δεν το φανταζόμουνα, αλλά φαίνεται πως ορι-
σμένες δραστηριότητες πολύ φυσικές κατά τη γνώμη μου, όπως 
το δικαίωμα του δικηγόρου να επικοινωνεί με τον πελάτη του, φα-

ντάζουν επικίνδυνες για το σύστημα σαν υπερβαίνουν τα όρια που 
έχει θέσει. Ο δικηγόρος επιτελεί λειτούργημα κι εγώ έτσι βλέπω τη 
δουλειά μου. Οι σχέσεις που αναπτύσσω με τους πελάτες μου δεν 
είναι ψυχρά επαγγελματικές, είναι σχέσεις ανθρώπινης επικοινω-
νίας κι αυτό συνεπάγεται συμπαράσταση και βοήθεια σ’ όλες τις 
δύσκολες στιγμές τους. Το σύστημα ανέχεται μόνο μια πελατειακή 
σχέση μεταξύ δικηγόρου και κατηγορουμένου, η οποία ν’ αρχίζει 
και να τελειώνει με μια παράσταση στο δικαστήριο. Να παίρνεις 
τα λεφτά σου κι από κει και πέρα, τέλος. Μια συμπαράσταση που 
εντάσσεται στα πλαίσια του λειτουργήματος μας, το να είσαι δη-
λαδή απ’ την αρχή ως το τέλος στο πλευρό του ανθρώπου που υπε-
ρασπίζεσαι ως νομικός και ηθικός σύμβουλος σε ό,τι συμβεί, ερ-
μηνεύτηκε ως συμμετοχή σε παρανομίες ή δεν ξέρω τι. Ως και ότι 
είχαμε φτιάξει τρομοκρατική ομάδα βγήκανε και είπανε!

Αλλ’ αν αυτή η αντιμετώπιση του πελάτη ήταν κανόνας για όλο 
το δικηγορικό σώμα, όπως θα ’πρεπε, η δική μου περίπτωση δε 
θα ξεχώριζε.
Πάολα: Μακάρι να βλέπουν όλοι οι δικηγόροι μ’ αυτό το μάτι 
τη δουλειά τους. Τι άλλο τώρα…
Κατερίνα: Θα ήθελα να καταγγείλω κάτι: τη στάση που κράτησαν 
τα πολιτικά κόμματα κατά την τελευταία εξέγερση στις φυλακές. 
Κανένα απολύτως κόμμα δεν ενδιαφέρθηκε! Έγινε μια τέτοια ανα-
ταραχή κι αυτοί, σα να μην τρέχει τίποτε… Σιωπή! Και να σκεφτεί 
κανείς πως κάποιοι άνθρωποι, κυρίως από τα κόμματα της αριστε-
ράς, έχουνε κάνει χρόνια φυλακή… Αποδεικνύεται λοιπόν η σιωπη-
λή συναίνεση που υπήρχε μεταξύ όλων των κομμάτων ως προς την 
αντιμετώπιση του θέματος.
Θοδωρής: Κι όμως οι κρατούμενοι τα κατάφεραν, πήραν πολλά 
απ’ αυτά που ήθελαν.
Κατερίνα: Ναι! Για πρώτη φορά – με εξαίρεση την έφοδο στις φυ-
λακές Αλικαρνασσού – δεν επενέβησαν τα ΜΑΤ, για πρώτη φορά 
υπήρξε ισότιμος διάλογος μεταξύ κρατουμένων και Υπουργείου. 
Αλλ’ αυτό ήταν αποτέλεσμα της καθολικότητας της εξέγερσης και 
της αυτοοργάνωσης των κρατουμένων.
Θοδωρής: Τελικά, Κατερίνα, πως θα δικαιολογούσες αυτή την 
ιδιαίτερη ευαισθησία που έχεις πάνω στο πρόβλημα του σω-
φρονιστικού, όπως το λένε, συστήματος, από που απορρέει 
αυτή η ειδική στάση σου απέναντι τόσο στους πελάτες σου όσο 
και στους φυλακισμένους γενικά;
Κατερίνα: Τίποτα, η όλη στάση μου είναι αποτέλεσμα της ηθικής 
και φιλοσοφικής μου αντίληψης, του οράματος που έχω για τη ζωή 
και την κοινωνία. Από κει και πέρα, ό,τι κάνω έρχεται ως φυσικό 
επακόλουθο των επιλογών μου…
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που είναι καθημερινός ασχέτως καιρικών συνθηκών, δεν επιτρέ-
πεται να γυρίσουν στο κελί τους. Περιφέρονται λοιπόν ολημερίς 
στοιβαγμένοι σ’ ένα προαύλιο. Και να θέλουν να μείνουν μόνοι, δε 
μπορούν. Ζητούν να σταματήσει αυτός ο υποχρεωτικός προαυλι-
σμός και να μπορούν να επιστρέφουν στα κελιά τους όποτε θέλουν 
και να κάθονται όσο θέλουν, όπως συμβαίνει με τους ενήλικους 
κρατούμενους.
Θοδωρής: Δηλαδή στις φυλακές ανηλίκων έχουμε μια «σχολι-
κή» αντιμετώπιση των κρατουμένων…
Κατερίνα: Μόνο που γίνεται χωρίς σχολεία!
Πάολα: Τι γίνεται με τις καταγγελίες περί ξυλοδαρμών και βα-
σανισμών;
Κατερίνα: Από τους ανήλικους είναι που έχουμε τις σοβαρότερες. 
Συγκεκριμένα, τα παιδιά του Σ.Κ.Α. Κορυδαλλού καταγγέλλουν 
επίσημα τον αρχιφύλακα και μερικούς φύλακες για βασανισμούς 
και κακοποιήσεις κρατουμένων. Όμως το πρόβλημα των ανηλί-
κων είναι γενικότερο. Θέλουν ν’ αλλάξουν οι υπάρχουσες συνθή-
κες κράτησης. Το Σ.Κ.Α. στην πραγματικότητα είναι απλώς μια 
ακόμη πτέρυγα της φυλακής των ενηλίκων. Δεν παρέχονται δυνα-
τότητες θεωρητικής ή τεχνικής εκπαίδευσης ούτε υπάρχουν ειδι-
κοί χώροι όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν, να δημιουρ-
γούν, να μαθαίνουν.
Θοδωρής: Αυτά θα έχουν επιπτώσεις και μετά την έξοδο τους 
από τη φυλακή…
Κατερίνα: Φυσικά. Αν εξετάσουμε τη σύνθεση του πληθυσμού της 
ανδρικής φυλακής, θα δούμε ότι αποτελείται επί το πλείστον από 
πρώην τροφίμους των φυλακών ανηλίκων. Η πίεση είναι αφόρη-
τη· ο στιγματισμός κι η περιθωριοποίηση βιώνονται πολύ έντονα 
σ’ αυτή την ηλικία. Όσοι πέρασαν από το Σ.Κ.Α., γρήγορα θα βρε-
θούν και στην ανδρική φυλακή ενώ όσοι συμπτωματικά γλύτωσαν 
αυτό το πρώτο στάδιο, μπορεί μεγαλώνοντας να ξεφύγουν εντελώς 
απ’ την παρανομία, να μην κάνουν πια κανένα αδίκημα.
Πάολα; Το βλέπω κι εγώ ότι σχεδόν πάντα ξαναμπαίνουνε μέσα. 
Μερικοί μάλιστα το θεωρούνε μεγάλη υπόθεση, μαγκιά! Πώς 
το εξηγείς εσύ αυτό; 
Κατερίνα: Πράγματι, σχεδόν όλα τα μικρά όταν βγαίνουνε, περηφα-
νεύονται ότι θα διαπράξουν μεγαλύτερο αδίκημα. Είναι μια απάντηση-
αποτέλεσμα υπαρξιακής στάσης, αν θέλεις. «Αφού μας στιγματίσατε 
έτσι, εμείς θα γίνουμε χειρότεροι», σκέφτονται.
Πάολα: Τι θα πρότεινες εσύ στην Πολιτεία;
Κατερίνα: Δε θα ’πρεπε τ’ ανήλικα να πηγαίνουν φυλακή. Σε καμ-
μιά περίπτωση. Θα ‘πρεπε να ισχύει ένα σύστημα εναλλακτικών 
ποινών όπως αυτό που υπάρχει στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Ν’ αφήνονται ελεύθερα υπό επιτήρηση, να μπορούν να παρα-
κολουθούν κάποια σχολή...
Θοδωρής: Πιστεύεις, Κατερίνα, ότι το σύστημα που ισχύει σ’ 
αυτές τις χώρες – κι αναφέρομαι ιδιαίτερα στις άλλες χώρες της 
Ε.Ο.Κ. – είναι καλύτερο για τους ανήλικους;
Κατερίνα: Είναι καλύτερο γι’ ανήλικους κι ενήλικους κρατούμε-
νους.
Θοδωρής: Άρα θα πρέπει σύντομα να εξισωθεί η ελληνική ποι-
νική νομοθεσία και το καθεστώς κράτησης με τα ισχύοντα στην 
υπόλοιπη Ε.Ο.Κ.
Κατερίνα: Βεβαίως, πρέπει να γίνει αυτό. Ιδιαίτερα να προσαρ-
μοσθεί το ύψος των επιβαλλομένων ποινών στα ευρωπαϊκά δε-
δομένα…
Θοδωρής: …Διότι πολλές ποινές εδώ είναι εξωφρενικές, εξο-

ντωτικές, ειδικά για τους ανήλικους…
Κατερίνα: Ναι. Βλέπεις παιδιά που έχουν κλέψει ένα ραδιοκασε-
τόφωνο, ας πούμε, να παραπέμπονται για κακούργημα ή να χαρα-
κτηρίζονται «υπότροποι» μετά μια-δυο κλοπές. Ακολουθούν ποι-
νές της τάξης των επτά χρόνων. Ποινές φοβερά σκληρές, που δεν 
ανταποκρίνονται καθόλου στο μέγεθος του αδικήματος. Κι απ’ την 
άλλη βλέπεις «λευκά κολλάρα» που κατηγορούνται για καταχρήσεις 
πολλών εκατομμυρίων, να τη βγάζουν καθαρή με μια εγγύηση…
Πάολα: Τελικά, Κατερίνα, πιστεύεις στη Δικαιοσύνη; Πόσο 
αμερόληπτη, άμεμπτη και υπερ-ταξική είναι;
Κατερίνα: Ας αφήσουμε την καθημερινή πραγματικότητα να το 
δείξει…
Θοδωρής: Το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης Κανελλόπουλος, δείχνει διάθεση θετικότε-
ρης αντιμετώπισης των κρατουμένων. Εσύ πώς το βλέπεις; 
Ανταποκρίνεται στα αιτήματα τους και κατά πόσο;
Κατερίνα: Και να ανταποκρίνεται, πρέπει να βρεθούν δικαστήρια 
που θα το εφαρμόσουν! Η δεδομένη κατάσταση στα δικαστήρια 
είναι αποτρεπτική για όλα τα ευεργετήματα και δικαιώματα που 
μπορεί να δώσει στους φυλακισμένους ο ποινικός νόμος. Νόμοι 
θετικοί ήδη υπάρχουν. Για παράδειγμα, η επιβολή προφυλάκισης 
υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς, επιτρέπεται να εφαρμοστεί 
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Παρ’ όλ’ αυτά, είναι ο κανόνας.
Πάολα: Ώστε είναι θέμα δικαστών και όχι νόμων, πιστεύεις;
Κατερίνα: Είναι και θέμα νόμου αλλά, κυρίως, δικαστών. Όπως εί-
ναι και θέμα κοινωνικού πλαισίου. Είπα παραπάνω πως οι νόμοι 
και οι συνθήκες κράτησης είναι σαφώς καλύτερης ποιότητας στην 
Ευρώπη, όμως τώρα βλέπουμε να υπάρχει και στον τομέα αυτό μια 
προϊούσα τάση συντηρητικοποίησης. Η αντιμετώπιση των κρατου-
μένων γίνεται αυστηρότερη. Αρχίζουν να εγκαταλείπονται όλα τα 
θετικά αποτελέσματα του Γαλλικού Μάη, όλη εκείνη η γενικευμέ-
νη αμφισβήτηση που έφερε και τους νέους, ανθρωπινότερους νό-
μους και παρατηρείται μια στροφή προς την τιμωρητική περί ποινής 
αντίληψη… Επιστρέφουν στη θανατική ποινή, η καταστολή γίνεται 
παντού αγριότερη...
Πάολα: Άσχημα τα πράγματα δηλαδή…
Κατερίνα: Ναι, ωστόσο οι κατακτήσεις είναι τόσες και τέτοιες, που 
είναι δύσκολο να χαθούν. Έχει γίνει φοβερή δουλειά, υπάρχει σο-
βαρή υποδομή. Ενώ εδώ, τίποτα!
Πάολα: Πες μας μερικά πράγματα για τις σχέσεις μεταξύ των 
κρατουμένων. Τις εξουσίες που αναπτύσσονται, τα κυκλώμα-
τα, τους βιασμούς… Ένα γνωστό μου παιδί, με το που μπήκε 
στη φυλακή του την πέσανε να το βιάσουν και, όταν ζήτησε 
την προστασία της Διεύθυνσης – δεν ήξερε κανέναν βλέπεις 
– το βρίζανε «ρουφιάνο» και το χτυπούσαν.
Κατερίνα: Κάθε φυλακή δημιουργεί το ίδιο σύστημα σχέσεων. 
Άπαξ και μπεις πρέπει να σκληρύνεις, αλλιώς χάθηκες. Νόμος εκεί 
είναι το δίκαιο του ισχυρότερου, ο οποίος και επιβιώνει.
Θοδωρής: Θα έδινες υπευθυνότητα και στους ίδιους τους κρα-
τούμενους για την κατάσταση αυτή;
Κατερίνα: Όχι βέβαια! Οι συνθήκες της φυλακής είναι συνθήκες 
ζούγκλας, είναι όμως αντανάκλαση των συνθηκών της κοινωνίας. 
Ό,τι συμβαίνει έξω, συμβαίνει και μέσα. Ίδιες οι νοοτροπίες κι οι 
συμπεριφορές, με τη διαφορά πως η κατάσταση του εγκλεισμού 
αναδεικνύει αυτά τα πράγματα σε πολύ πιο έντονο βαθμό. Μόνο 
έτσι μπορείς να επιβιώσεις σ’ ένα χώρο κλειστό, συντροφιά με αν-
θρώπους που δε διάλεξες εσύ.
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Ο Σερμπέτης είναι ένας Τούρκος που γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην Αλεξανδρούπολη. Επί χρόνια άκουγα γι’ αυτόν. Η πόλη αυτή 
στην άκρη της Ελλάδας, είναι ταυτισμένη – και δεν λέω υπερβο-
λές – με τον Σερμπέτη. Έναν ομοφυλόφιλο, που υποδέχεται την 
Άνοιξη κυκλοφορώντας στην πόλη με μαργαρίτες στα μαλλιά. Μη 
φαντασθείτε καμμιά τρελή αδελφή. Ο Σερμπέτης είναι ένας λαϊ-
κός, βαθιά ανθρώπινος και γνήσιος χαρακτήρας. Η γνωριμία μου 
μαζί του με συγκλόνισε. Ο Σερμπέτης σου δίνει με τη ζωή του μα-
θήματα, ενάντια σε κάθε είδους καθωσπρεπισμό. Σπάνια συναντάς 
μορφές ανθρώπων σαν κι αυτόν. Μια καθαρά λεβέντικη φιγούρα 
που παρόλη την ηλικία του, σφύζει από ζωντάνια. Γεμάτος χιού-
μορ, με αγκάλιασε και με φίλησε μόλις μπήκα στο περίφημο σπίτι 
του, ένα σπίτι όπου σε μια γωνιά βρίσκονται εκατοντάδες αδεια-
νά πακέτα από τσιγάρα που αφήνουν οι επισκέπτες. Βότσαλα σε 
σχήμα πέους διακοσμούν τα σπασμένα τραπεζάκια. Φωτογραφίες 
από περιοδικά διαφόρων σταρ κοσμούν τους τοίχους. Ένα αρχαίο, 
σπασμένο κασετόφωνο παίζει πότε τούρκικα και πότε ελληνικά, 
λαϊκά τραγούδια. Δυο ντιβάνια με κιλίμια, έτοιμα να διαλυθούν 
κι αυτά από την πολυκαιρία στο σαλόνι. Εδώ, το κιτς σε καυλώνει, 
νοιώθοντας συγχρόνως και τη μυρωδιά των γυμνών αγοριών που 
κυριαρχεί σ’ αυτό το μικρό διαμέρισμα. Όλα σπασμένα, φθαρμένα 
αλλά μ’ έναν θαυμάσιο τρόπο τακτοποιημένα, αμέσως σε κάνουν 
να νιώθεις όμορφα, και ζεστά. Ο Σερμπέτης, γεμάτος καλοσύνη, 
σου μιλάει σε μια διάλεκτο-μίγμα από καλιαρντά, ελληνικά και 
τούρκικα. Από το απόγευμα που έφτασα εκεί, αμέσως μαθεύτηκε 
πως στο σπίτι του Σερμπέτη είναι ένας τραβεστί. Από το ίδιο βρά-
δυ, συνεχώς χτυπούσε το κουδούνι από αγόρια που το μεγαλύτερο 
θα ’τανε 23 ετών.

Μέσα σε λίγο διάστημα, έβλεπες πολλά γυμνά καυλωμένα αγό-
ρια να σε περιτριγυρίζουν ενώ ο Σερμπέτης ετοίμαζε τσάι. Και 
αφού στους πρόσφερε όλους γυμνούς, για να διασκεδάζει κι εσένα 
και αυτούς, άρχιζε να κάνει το περίφημο σώου του, με μανταλάκια 
στα μαλλιά, κουτάλες στα χέρια κι ό,τι μπορείς να φανταστείς βαλ-
μένο επάνω του, ή πάλι να χορεύει ζεϊμπέκικο και τ’ αγόρια γύρω 
του να χτυπούν ρυθμικά παλαμάκια.

Με δυσκολία κατάφερα να φύγω από την Αλεξανδρούπολη. Τον 
επισκέφτηκα κι άλλες φορές.

Ο Σερμπέτης, δεν είναι υπερβολή, έχει μεγαλώσει όλα τ’ αγόρια 
της πόλης. Ο μεγάλος αδελφός πάει το μικρότερο στο Σερμπέτη. 
Οι πατεράδες έχουν περάσει κι αυτοί απ’ το σπίτι του.

Γεια σου Τάκη! Να ζεις να κάνεις τα σώου σου, να χορεύεις το 
ζεϊμπέκικο και να γεμίζεις πάντα το σπίτι σου μ’ αγόρια. Σερμπέτη, 
είσαι η Ελλάδα!

ΠΑΟΛΑ: Μένεις χρόνια στην Αλεξανδρούπολη;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Γεννήθηκα βρε, Αλεξανδρούπολη. Γεννήθηκα 
Ελληνίδα (γέλια).
ΠΑΟΛΑ: Πόσα χρόνια μένεις σ’ αυτό το σπίτι στο κέντρο της 
πόλης;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Εικοσιδύο χρόνια. Όλο το βράδυ έχω αναμμένα 
τα φώτα και μαζί με το φάρο είναι τα μόνα φωτεινά σημεία στην 
πόλη.

ΠΑΟΛΑ: Μπορείς να μετρήσεις πόσα αγόρια έχουν περάσει από 
το σπίτι σου;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Μπορείς να μετρήσεις τις τρίχες απ’ το μαλλί μου;
ΠΑΟΛΑ: Εδώ στην πόλη πώς σε αντιμετωπίζουν;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Ε, τώρα με ξέρουν σ’ όλη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά 
όλοι μ’ αγαπάνε. Τάκη μου και Τάκη μου. Την Άνοιξη βάζω μαρ-
γαρίτες στα μαλλιά μου και περιφέρομαι σ’ όλη την πόλη, χαμός 
γίνεται.
ΠΑΟΛΑ: Δεν σου έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Του δήμαρχου του δημιουργούνε. Εμένα με ξέρουν 
περισσότεροι απ’ ότι τον δήμαρχο. Ε, καλιαρντά μου έχουνε κά-
νει. Και κανά γιαούρτι μου έχουνε ρίξει αλλά σπάνια. Αφού όλοι οι 
άντρες και τ’ αγόρια σ’ εμένα μεγαλώσανε.
ΠΑΟΛΑ: Σερμπέτης τι σημαίνει;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Γλυκός καλέ, γλυκό....
ΠΑΟΛΑ: Ποιο είναι το μυστικό σου και μπαινοβγαίνουν εικοσι-
τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο τεκνά στο σπίτι σου;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Ένα πέτρα είναι. Στο θάλασσα το βρίσκεις πριν από 
χρόνια. Όποτε έχω μελαγχολία και θέλω τεκνό, πιάνω το πέτρα κι 
έρχεται.
ΠΑΟΛΑ: Σε ποια ηλικία αποφάσισες να «ξεφαντώσεις» εδώ 
στην Αλεξανδρούπολη;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Μέχρι τα τριάντα, σαράντα όλο μελαγχολία. Μετά 
τα σαράντα αρχίζω και ευχαριστήθηκα ζωή.
ΠΑΟΛΑ: Γιατί μετά πώς έγινε; Βρήκες την πέτρα;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Δεν ξέρω. Νομίζω τα παιδιά μετά με μάθανε και 
ερχόντουσαν παρέες παρέες. «Πάμε στο Τάκη» λένε. Όλα τα ευ-
χαριστούσα. Κανένα δεν άφηνα παραπονεμένο. Έρχονται εδώ τους 
κάνω σόου, τους κάνω Μελίνα, τους κάνω Ζεκί Μουρέν, χορεύω 
ζεϊμπέκικο, χειροκροτάνε, κάθονται γύρω μου κι έτσι έγινε στέ-
κι. Που θα συναντηθούμε; – «Στου Σερμπέτη» λένε. Αλλά εγώ τα 
λούζω, τα περιποιούμαι, τα έχω σαν παιδιά μου. Κι όλα τα παιδιά 
κάνουνε και αταξίες. Κάνουνε φασαρίες, σπάνε τις καρέκλες, αλλά 
δεν πειράζει, παιδιά είναι. Καμιά φορά πετάνε και πέτρες αλλά 
ποτέ σε μένα. Την άλλη φορά το Γιάννη μου έσπασε τη ντουλάπα 
και χτύπησε το παιδί, έβγαζε αίμα το χέρι του και πολύ στεναχω-
ρέθηκα. Τα περιποιούμαι εγώ. Τα βάζω και κοιμούνται...δε βλέ-
πεις; Όλα σπασμένα είναι εδώ μέσα. Αλλά δεν έχω και τίποτε της 
προκοπής. Αλλά δεν πειράζει· αγάπη και στοργή θέλουνε. Αφού 
κι όταν παντρεύονται μου έρχονται καμιά φορά και μου λένε τον 
πόνο τους.
ΠΑΟΛΑ: Παλιά σου ερχόντουσαν και φαντάροι στο σπίτι;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Ε, και τώρα που και που έρχονται. Αλλά παλιά μα-
ζευόταν εδώ μέσα όλο το στρατόπεδο. Αφού μου είχανε πει ότι 
φύλαγε μια φορά η στρατονομία για να μη μπαίνουνε μέσα. Αλλά 
τώρα που βγήκαμε μαζί, βρε Πάολα, έξω θα πλακώσουν όλα τα 
παιδιά της πόλης το βράδυ στο σπίτι.
ΠΑΟΛΑ: Για πες μου λίγο όταν ήσουν μικρός; Ήταν σκληρά τα 
πράγματα;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Εγώ μικρό ούτε Μπαμπά δεν είχα. Ο μπαμπάς μου 
πέθανε όταν ήμουν δύο χρονών. Εγώ δίπλα στο μάνα μου συνέχεια. 
Με βάζουν σε νυχτερινό σχολείο, εγώ κλαίω συνέχεια δίπλα στο 

Σερμπέτης
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ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Χαιρετάνε όλοι. Καμιά φορά όταν πάω Τουρκία, όλη 
τη πόλη μαθαίνει ότι λείπω. Ξέρουν ακόμη πόσες μέρες έλειψα.
ΠΑΟΛΑ: Για πες μου. Ο έρωτας τι είναι για σένα;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Για μένα το έρωτα ζωή είναι, στο ξανάπα. Για όλα 
είναι, σα νερό, σαν αέρας. Μόνο που ήθελα να γυρίσω στη μικρή 
ηλικία.
ΠΑΟΛΑ: Για την υποκρισία των ανθρώπων που ενώ έρχονται 
μαζί σου μετά λένε άλλα πράγματα, τι έχεις να πεις;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Τι να πω; Εγώ το ευχαριστήθηκα. Άστους να λένε, 
άστους ν’ ακούνε.
ΠΑΟΛΑ: Μετάνιωσες για κάτι που έκανες στη ζωή σου:
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Ποτέ! Νομίζω ο ομοφυλόφιλος πού έχει περισσότε-
ρο πάθος για ζωή. Δεν είναι ζώα. Ομοφυλόφιλος δεν είναι μουλάρι 
με δύο πόδια.
ΠΑΟΛΑ: Γι αυτούς που «κρύβονται»;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Αυτοί χάνουν.
ΠΑΟΛΑ: Φοβήθηκες ποτέ σαν ομοφυλόφιλος μήπως σου κά-
νουν κακό;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Όταν φοβάσαι τίποτε δεν μπορείς να κάνεις στη 
ζωή σου. Τότε σαν νεκρά είναι, όλα. Φοβάσαι τ’ αυτοκίνητο γιατί 
τρακάρισες και το πετάς. Φοβάσαι το αεροπλάνο να μην ταξιδεύεις 
με το αεροπλάνο. Έτσι είναι η ζωή. Η χαρά νικάει το φόβο.
ΠΑΟΛΑ: Όταν έρχονται δέκα δεκαπέντε άτομα και βγάζουν τις 
ψωλές του έξω; Γιατί λες ότι το κάνουν;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Εγώ γελάω καλέ. Βαβούρα κάνουνε. Αλλά εγώ το 
πιστεύω δεν το βγάζουν για μένα το πούτσο τους το βγάζουν για 
να βλέπει ο ένας του άλλου. «Έλα εδώ Τάκη» λένε «Για κοίτα εδώ». 
Για να πιάσει ο ένας τάχα γι’ αστείο του αλλουνού. Μερικές φορές 
εγώ είμαι η αφορμή για να βλέπει ο ένας τον άλλον. Έτσι είναι όλα 
τ’ αγόρια στην Ελλάδα. Αλλά πολλά είπαμε, Πάολα, χτυπάει το 
κουδούνι. Κάτσε βρε κι άλλες μέρες εδώ, ωραία θα περάσουμε.
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μάνα μου θέλω. Τελείωσα Νομική στην Κωνσταντινούπολη, πα-
ντρεύτηκα, έχω και δυο γιους. Μέχρι που βρήκα πέτρα κι άλλαξε 
το ζωή μου. Ε! Τούρκος είμαι, περιουσία εδώ έχω, δεν μπορώ να 
πάω στην Πόλη.
ΠΑΟΛΑ: Πάντως δεν σε βλέπω καθόλου θηλυπρεπή.
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Εγώ δεν ήθελα ποτέ να κάνω το τραβεστί όπως το 
Μέμα το φίλο μου στην Αθήνα το ξέρεις. Πάντα είχα το μουστάκι. 
Πάντα Clarck Gable ήθελα να μοιάσω. Χόρευα ζεϊμπέκικο εδώ στις 
γιορτές, όλοι μ’ αγαπούσανε. Έκανα κέφι στις παρέες. Στο δημοτι-
κό όλα κορίτσια έρχονται δίπλα μου. Εγώ δε θέλω, μ’ αγόρια θέλω 
να κάνω παρέα!

Εγώ γύρισα όλη την Ευρώπη. Μόνο Αμερική δεν πήγα. Αλλά σαν 
Ελλάδα, αλήθεια σου λέω, δεν υπάρχει. Βρήκα το χαρά στα παιδιά 
της Αλεξανδρούπολης. Μ’ αρέσει πολύ το Ελλάδα. Θα πάρεις ένα 
ουζάκι, ψάθα καρέκλα, μεζέ. Καφενείο μ’ αρέσει, όχι καφετέρια. 
Και χωρίς έρωτα δεν κάνω, θα πεθάνω. Τρεις φορές μεγάλο έρωτα. 
Και που παντρευτήκανε έρχονται, αλλά τώρα δεν τόνε θέλω, αλλά 
τι να κάνω, δε λέω όχι ποτέ. Εγώ θέλω νιάτα. Μεγάλωσα πια πολύ, 
σε λίγο θα πεθάνω. Και καμιά φορά μου έρχονται μεγάλες αδερφές 
σπίτι μου και δε θέλω. Θέλω μικρές αδερφές δίπλα μου, τραβεστί. 
Έρχεσαι εσύ, έρχεται ο άλλος, έρχονται τεκνά. Κι όταν φύγετε θα 
έρχονται σε μένα. Εγώ δε ζηλεύω.

ΠΑΟΛΑ: Τα χόμπι σου ποια είναι Τάκη;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Ζωγραφίζω και παίζω φυσαρμόνικα.
ΠΑΟΛΑ: Μαζεύεις όμως και πουτσότριχες στο μαξιλάρι που 
έχεις;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Αυτό χόμπι είναι; Εγώ όταν γνωρίζω ένα παιδί δε 
θέλω το ξεχνάω. Θέλω μια φωτογραφία θέλω ένα πράμα από πάνω 
του. Του κόβω λίγες τρίχες το κρατάω για να δω πότε ήρθε αυτό το 
παιδί. Δε βλέπεις; Όλοι οι τοίχοι του σπιτιού είναι γραμμένοι με 
ονόματα παιδιών που έρχονται και γράφουν το όνομα τους. Η μια 
γωνία είναι γεμάτη από πακέτα από τσιγάρα. Βουνό έχουνε κάνει.
ΠΑΟΛΑ: Εσύ που έχεις ζήσει και παλιότερες εποχές σαν ομο-
φυλόφιλος, πιστεύεις ότι παλιότερα ήταν καλύτερα ή τώρα;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Παλιότερα. Τώρα είναι και το έιτζ και φοβούνται. 
Αλλά σιγά σιγά ξανάρχονται. Τώρα όμως γίνανε όλα πιο φανερά 
και όταν ένα πράγμα το βρίσκεις εύκολα δε δίνει χαρά. Το δύσκο-
λο είναι ωραίο.
ΠΑΟΛΑ: Θα σε ξαναρωτήσω Τάκη. Ποτέ κανένας π.χ. γονέας ή 
αστυνομικός δε σε ενόχλησε;
ΣΕΡΜΠΕΤΗΣ: Κανένας βρε. Εκτός από μερικά καλιαρντά που σου 
’πα. Είμαι πώς το λένε και επιμένω εδώ. Δεν κάνω το καμουφλάζ. 
Ούτε μάσκα ούτε τίποτα έτσι είμαι. 
ΠΑΟΛΑ: Όταν βγαίνεις στο δρόμο πώς σε αντιμετωπίζουνε;
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ένα παιδί, έφευγα.
Π: Δεν φοβόσουν την άρνηση, μήπως σε προσβάλλουν;
Ν: Δεν μ’ ένοιαζε. Αδιαφορούσα εντελώς! Φοβόμουνα καμιά φορά μήπως φάω 
ξύλο. Μεταξύ μας, έχει συμβεί πολλές φορές. Και μ’ έχουνε κυνηγήσει στο δρό-
μο, και έχω αντιμετωπίσει πολλές δυσάρεστες καταστάσεις. Αλλά με τα χρόνια 
συνήθισα, δεν με πειράζει τόσο πολύ. Μια φορά έφαγα ξύλο από κάποιον που 
είχα ξαναπάρει αλλά δεν τον ήθελα εκείνη την ημέρα. Πήρα όλους τους φίλους 
του εκτός απ’ αυτόν. Και την επόμενη φορά μου τη στήνει και μου λέει: «θα σου 
γνωρίσω όλους τους φίλους μου και θα πάρεις κι εμένα». Και μόλις πήγαμε, είχε 
βαλτούς και με πλάκωσαν στο ξύλο.
Π: Ποια ήταν η καλύτερη εποχή για τα τσοντάδικα;
Ν: Μέχρι και το ’86.
Π: Μετά τι έγινε;
Ν: Το έιτζ… τα παιδιά απελευθερώθηκαν… Εγώ πιστεύω ότι η απελευθέρωση 
υπήρχε και πιο πριν. Απλά με το έιτζ εκείνα που γούσταραν να γαμηθούνε μπή-
καν στο περιθώριο, και μόνο αυτά μείνανε στην πιάτσα. Δηλαδή τα τεκνά, τα 
«αντράκια» που ή πηγαίνουν με πολύ θηλυκές αδερφές, τραβεστί ή με μούντζες. 
Με τους άλλους ομοφυλόφιλους δεν πηγαίνουν πια. Συνήθως ζητάνε λεφτά.
Π: Πιστεύεις ότι έρχονται μαζί σου επειδή απλώς είναι καυλωμένα ή επειδή 
γουστάρουνε;
Ν: Δεν νομίζω ότι έχει σημασία το πρόσωπο, επειδή είμαι εγώ και όχι κάποιος 
άλλος. Απλά έχω μπλα μπλα, επιμονή και τα παίρνω εγώ.
Π: Πώς είναι δυνατόν να καυλώνουν με την επιμονή και όχι αισθητικά;
Ν: Κοίτα… τους σηκώνεται με το έργο και τυχαίνει εκείνη τη στιγμή να βρίσκο-
μαι εγώ μπροστά. Αισθητικά, μπορεί να μην προκαλώ θαυμασμό αλλά ούτε και 
αηδία…
Π: Όταν βλέπεις ότι μπορεί ο ίδιος να πάει και με μια ασουλούπωτη αδερ-
φή;
Ν: Μ’ εκνευρίζει αλλά τώρα πια το έχω συνηθίσει. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο ποσο-
στό δεν κάνει διακρίσεις. Ιδίως τα επαρχιωτάκια. Τώρα βέβαια, όσο πιο μοντέρ-
νο, ας πούμε, είναι το παιδί τόσο πιο δύσκολο είναι στις επιλογές του. Έπειτα 
είναι ώσπου να μπει στην τουαλέτα. Εκτός τουαλέτας πολλά παίζουν ρόλο, τα 
λεφτά, η επιμονή. Μόλις όμως μπουν δεν κάνουν διακρίσεις.
Π: Με τις άλλες αδερφές τα πηγαίνεις καλά;
Ν: Μ’ αυτές που δεν μπορώ να βγάλω πέρα προσπαθώ να τα έχω καλά. Τις άλ-
λες τις τζάω αυτό έκανα από την αρχή στο Drive in και μετά στο «Αλάσκα». 
Παράπονα από αδερφές δεν έχω. Ορισμένες είναι ενοχλητικές με την έννοια ότι 
μου παίρνουν τα τεκνά. Όταν είναι πιο όμορφες δεν με πειράζει, αλλά όταν εί-
ναι χειρότερες αφρίζω.
Π: Πέρα από το πάρσιμο δεν έχεις αισθανθεί την ανάγκη να νιώσεις τρυφερά 
για ένα αγόρι, να νιώσει κι εκείνο το ίδιο για σένα, να είναι πιο ανθρώπινη 
η σχέση;
Ν: Αυτό ποτέ μου! Ίσως με τις αδερφές να είχα πιο πολύ επαφή. Με τα παι-
διά, πάντα τα έβλεπα σα μέσο για να χύσουν αυτά, για να χύσω κι εγώ. Μερικά 
κατά καιρούς τα έχω συμπαθήσει. Όταν τα ξαναδώ χαίρομαι, συζητάω μαζί τους, 
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Drive in, Ομόνοια, Αλάσκα, Σταρ…
Οι διάδρομοι και οι αίθουσες που διασχίζει σεινάμενη κουνάμενη, γεμάτη πάθος 
και τσαχπινιά η Νάνσυ. Διάδρομοι αχνοφωτισμένοι, βρώμικοι, σπαρμένοι από 
σπέρμα και περιπέτειες. Η αφετηρία και το τέλος αυτής της διαδρομής για τη 
Νάνσυ είναι ο Αχιλλέας. Εκείνο το δεκαοχτάχρονο αγόρι που έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο για τη Νάνσυ εκεί στο μαρμαράδικο πίσω απ’ το drive in. Η ποσότητα των 
τεκνών που θέλει η Νάνσυ, ίσως φανερώνει την αναζήτηση του ανεκπλήρωτου 
και μοναδικού έρωτά της στα πιο μικρά της χρόνια για τον Αχιλλέα. Νάνσυ. Η 
θρυλική και αυθεντική φιγούρα ενός είδους που σπανίζει σήμερα στα πορνοσι-
νεμά της Ομόνοιας. Επαναστατική, συνειδητοποιημένη, χωρίς κόμπλεξ. Πολλοί 
θα την έχετε συναντήσει, θα την έχετε μισήσει είτε ζηλέψει και λίγοι, όπως εγώ 
θα την έχετε αγαπήσει.
Απολαύστε την, γιατί η Νάνσυ έχει παρθεί, καθώς λέει, με 15.000 τεκνά!

Παολα: Από πότε ανακάλυψες ότι σου άρεσαν τ’ αγόρια;
Νάνσυ: Από πολύ μικρός· από τότε που άρχισα να χύνω, ας πούμε. Δεκατεσσάρων, 
δεκαπέντε χρόνων. Τότε πήγαινα στο drive in με το ποδήλατο, συνήθως με φί-
λους μου.
Π: Έκανες τίποτε εκεί;
Ν: Όχι. Εκεί πηγαίναμε για να δούμε τσόντα. Δεν υπήρχε βίντεο εκείνη την επο-
χή, το ’78, ’79. Την παίζανε κιόλας. Εγώ δεν έδινα σημασία, εάν μου άρεσε ένα 
παιδί, το κοιτούσα μόνο. Πηγαίναμε παρέες και σκαρφαλώναμε στη μάντρα για 
να δούμε. Μου κολλούσανε κι αδερφές, είχα πάρει και κάνα δυο. Έτσι ήμουνα 
μικρός, τρυφερούλης. Μετά από χρόνια άρχισα να πηγαίνω μόνος μου, όταν 
ήμουνα στη Β΄ Λυκείου. Το πρώτο παιδί που είχα πάρει εκεί το έλεγαν Αχιλλέα. 
Εκεί από πίσω είχε ένα μαρμαράδικο κι από κάτω είχε ασβέστη. Εν τω μεταξύ 
ήταν μια αδερφή εκεί και καθώς έκανε μάτι εμένα που παιρνόμουνα με τα δύο 
τεκνά – είχε έρθει με το φίλο του – γλιστράει και πέφτει μέσα στον ασβέστη! 
(γέλια).
Π: Μετά απ’ αυτό το περιστατικό συνέχιζες να πηγαίνεις στο drive in;
Ν: Ναι, βέβαια. Μετά άρχισα και κολλούσα.
Π: Πόσα τεκνά έπαιρνες την ημέρα;
Ν: Τον πρώτο καιρό έπαιρνα λίγα – τρία, τέσσερα, πέντε τεκνά. Μετά γνωρί-
στηκα και με άλλες αδερφές, κι έπαιρνα περισσότερα – είκοσι, είκοσι πέντε. 
Ερχόντουσαν παρέες ολόκληρες και συνεννοούμασταν. Έλεγε π.χ. η μια «εγώ 
θα πάρω τα επτά, η άλλη τα τρία κι εσύ τ’ άλλα επτά». Ήμουν και μικρότερος, 
με προτιμούσαν τα παιδιά.
Π: Στο drive in σάς κάνανε καμία φορά φασαρίες, γινόντουσαν επεισόδια;
Ν: Όχι συχνά. Αργά συνήθως, μετά τις 1. Ήταν η OMBRE δίπλα και ερχόντου-
σαν, ξέρεις, χαπακωμένοι καμιά φορά, κάνανε φασαρία για λεφτά, μεμονωμέ-
να επεισόδια.
Π: Μικρός όταν ήσουν, σου ζητάγανε λεφτά;
Ν: Όταν πρωτοξεκίνησα όχι, κυρίως μετά το ’84. Από το Drive in πάντως έφυγα 
το ’86. Την εποχή εκείνη, το χειμώνα και όταν έβρεχε πήγαινα στο «Βυζάντιο» 
στο Αιγάλεω. Εκεί παιρνόμουνα. Και πάντα κολλούσα εγώ. Όταν μου κολλούσε 

Βασίλισσα 
των πορνοσινεμά

Τα άλλα είναι 
περιττά για την 

Νάνσυ
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αλλά τίποτε παραπάνω. Ν’ αγαπήσω ένα παιδί μου φαίνεται εντε-
λώς αδιανόητο. Θέλω να ξέρω μόνο ότι αυτός με θέλει ξανά, ότι 
θα φέρει και τους φίλους του, τον βλέπω εντελώς σεξουαλικά. Τα 
άλλα είναι περιττά για τη Νάνσυ!
Π: Έρχεσαι καθημερινά στο τσοντάδικο. Να κάτσεις μια μέρα 
σπίτι σου, πώς σου φαίνεται η ιδέα;
Ν: Κάθομαι, αλλά την επόμενη μέρα τρελαίνομαι. Μόνο που σκέ-
φτομαι ότι άλλες παίρνονται, λυσσάω.
Π: Ποιο πιστεύεις ότι θα είναι το μέλλον των πορνοσινεμά;
Ν: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει μέλλον, ούτε παρόν δεν υπάρχει! Δεν 
είναι μόνο το βίντεο, τα παιδιά δεν βλέπουν τσόντα, αδιαφορούν 
για το ίδιο το σεξ.
Π: Μήπως έχουν ανακαλύψει άλλους τρόπους να παίρνονται 
και δεν τους αρέσει να το κάνουν κάτω από αυτές τις συνθή-
κες;
Ν: Δεν νομίζω, κι από προσωπική εμπειρία και από αδερφές που 
ρωτάω, τα παιδιά έχουν κάνει ένα βήμα πίσω στο ζήτημα του σεξ, 
δεν κυνηγάνε τόσο την ηδονή. Και σε γυναίκες αρκετά όμορφες, 
δεν γυρνούν το κεφάλι, είναι τελείως αδιάφορα.
Π: Τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και η Ομόνοια. Πώς ήταν 
πριν από μερικά χρόνια και πώς είναι σήμερα;
Ν: Παλιά ήταν το πέρασμα των τεκνών. Πήγαινα κυρίως απογεύ-
ματα, τις Κυριακές και έπαιρνα τεκνά μ’ ένα πενηντάρικο, ένα 
κατοστάρικο. Μαζευόμασταν πολλές τότε. Το είχαν μάθει τα τε-
κνά κι ερχόντουσαν εξ επιτούτου. Να βγάζουν το χαρτζιλίκι τους 
για το γήπεδο. Τότε δεν ζητούσαν ποσά. Συχνά, όταν έκαναν κέφι 
ερχόντουσαν και τζάμπα. Τώρα, τα παιδιά που κατεβαίνουν είναι 
πολύ μεσαία και τα λεφτά που ζητάνε πολλά.
Π: Ήθελες ποτέ σου να γίνεις τραβεστί;
Ν: Αν ήταν να γίνω τραβεστί θα το ’κανα από μικρός. Τώρα μου 
φαίνεται απόμακρη σκέψη.
Π: Αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, τι θα διάλεγες να ήσουν;
Ν: Αν ήξερα ότι η εποχή που θ’ ακολουθήσει θα είναι απαίσια όσο 
η σημερινή, γιατί όχι και τραβεστί; Και τα τεκνά θα με βλέπανε αλ-
λιώς και θα είχα περισσότερα απ’ ό,τι σαν αδερφή ή gay. Γιατί κακά 
τα ψέματα, βλέπω ότι και οι gay προτιμούν τεκνά. Απλώς αναγκά-
ζονται να πηγαίνουν μόνο με άλλους gay είτε γιατί δεν έχουν το 
θάρρος να κολλήσουν σε τεκνά είτε γιατί ντρέπονται γι’ αυτό που 
είναι, δηλαδή αδερφές με αντρική φάτσα. (!)
Π: Μόλις όμως δουν κανένα λοκατζή…
Ν: Λοκατζή; εκατονταχίλιαρο δίνουν! (γέλια)
Π: Εκτός από την Αθήνα, πηγαίνεις και σε άλλα πορνοσινεμά 
στην επαρχία;
Ν: Πότε πότε, στη Λάρισα ιδίως, αλλά και Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα. 
Στη Χαλκίδα την πρώτη φορά που πήγα το ’86 πήρα τουλάχιστον 
δέκα παιδιά από τα ωραιότερα που έχω πάρει ποτέ και τρία στο 
σταθμό του τρένου, 18-19 χρόνων. Και μέσα στο τρένο έχω παρ-
θεί.
Π: Δεν φοβάσαι μήπως σε πιάσει ο ελεγκτής;
Ν: Γιατί; Κάνω τίποτε κακό; Το πολύ πολύ να πάρω κι αυτόν! (γέ-
λια)
Π: Έχεις μετανιώσει για τις επιλογές σου; Το κυνήγι της ηδο-
νής μήπως σ’ έχει κουράσει;
Ν: Όχι, σεξουαλικά νομίζω ότι είμαι εκατομμύρια φορές περισσό-
τερο ικανοποιημένος απ’ ό,τι άλλες αδερφές. Πιστεύω ότι υπήρξα 
τυχερός.
Π: Σε σχέση με τους ετεροφυλόφιλους, το πιστεύεις αυτό;

Ν: Το έχω πει πολλές φορές. Μακάρι να ξυπνούσα ένα πρωί και να 
ήμουν «άντρας». Σε μια εποχή τόσο δύσκολη, μια «αδερφή» δεν 
μπορεί να βρει αυτό που ζητά. Πιστεύω ότι οι πιο τυχεροί είναι 
αυτοί που μπορούν να πάνε και με τα δύο φύλα. Η σημερινή κοι-
νωνία αυτό ζητάει: ένα άτομο που τα κάνει όλα. Εγώ δεν τα κάνω 
όλα. Και στα παιδιά το λέω από την αρχή. Γι’ αυτό καμιά φορά κου-
νιέμαι παραπάνω κι ας μη μου πηγαίνει. Προτιμώ ν’ αποφεύγω δυ-
σάρεστες καταστάσεις. Παλιά ήξερα δέκα, είκοσι, χίλιες αδερφές, 
αυτές ήταν. Τώρα βλέπεις χιλιάδες πρόσωπα που ενδιαφέρονται. 
Και τεκνά που είχα πάρει παλιά. Που ούτε καν τους έπιανες τον 
κώλο. Τώρα πηδιούνται όλα!
Π: Τι θα ήθελες να πεις στους gay της ηλικίας σου ή τους μικρό-
τερους που προσπαθούν μίζερα να παρθούν και δεν τολμούν, 
ζώντας φοβισμένοι και καταπιεσμένοι;
Ν: Πιστεύω ότι στην Ελλάδα τα νέα παιδιά δεν έχουν βρει το στίγ-
μα του gay που τους αρμόζει, όπως στο εξωτερικό. Έξω, αυτό που 
θέλουνε θα στο πούνε από την αρχή. Εδώ κομπλάρουν. Θα ήθελα 
να τους πω να είναι πιο ανοιχτοί, να λένε αυτό που κάνουν σεξου-
αλικά, να μην είναι επιθετικοί.
Π: Μωρή Νάνσυ, θα μπορούσες να ζήσεις χωρίς ψωλή;
Ν: Ποτέ! Έξω από το νερό ψάρι δεν γίνεται!
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τώπιση των ομοφυλόφιλων τους έστελναν συχνά στα ψυχιατρεία, σε στρατόπεδα 
καταναγκαστικής εργασίας…

Στην ΕΣΣΔ και γενικά στις λεγόμενες σοσιαλιστικές χώρες, γι’ ανθρώπους με 
ψυχολογικά προβλήματα κάθε είδους, προβλεπόταν θεραπεία κυρίως δια μέσου 
της εργασίας, αφού η ψυχανάλυση ήταν απορριπτέα. Στην ίδια κατηγορία έβα-
ζαν και τους ομοφυλόφιλους.

Ο μαρξιστής που απορρίπτει την ψυχανάλυση διαπράττει τεράστιο σφάλμα κι 
αυτό υπήρξε πηγή πολλών δεινών.
Θ: Ώστε, λοιπόν, η αντιμετώπιση των ψυχασθενών – ή όσων λογίζονταν ως 
τέτοιοι – από τους κομμουνιστές αυτούς, δεν διέφερε από εκείνη των ναζί… 
Όμως, το πρόβλημα είναι μόνο πολιτικό; Μήπως έχει να κάνει και με τη 
φύση του ανθρώπου;
Μ.Ρ.: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι άνθρωποι έχουν αφ’ ενός έναν υπέρμετρο 
εγωισμό και αφ’ ετέρου μια φανερή υποκρισία· δηλαδή αποφεύγουν να δουν 
και να αντιμετωπίσουν τον πραγματικό εαυτό τους και την αλήθεια, γενικά. Και 
ό,τι δεν θέλουμε να δούμε όπως πραγματικά είναι, το καλύπτουμε με διάφορα 
ψέματα, μύθους κ.λπ. Να, για την Ελλάδα συγκεκριμένα, όλοι ξέρουμε ότι η 
ομοφυλοφιλία είναι, ήδη από την αρχαιότητα, τρομερά διαδεδομένη. Ας θυμη-
θούμε τις ιστορίες που αναφέρονται στον Σωκράτη, τα ποιήματα της Σαπφούς, 
τον Καβάφη από τους νεότερους κ.ά.
Π: Είναι, κοντολογίς, αναπόσπαστο στοιχείο του πολιτισμού μας.
Μ.Ρ.: Βέβαια, και παρατηρούμε ότι οι ίδιοι που το αρνούνται και το κατακρί-
νουν, καταφεύγουν ευκαιριακά σε τέτοιες μορφές σεξουαλικότητας.

Παρ’ όλ’ αυτά τους διακρίνει υποκρισία, ρατσισμός απέναντι σ’ εκείνους που 
ακολουθούν ανοιχτά αυτή τη σεξουαλική πρακτική. Υπάρχει, βλέπετε, μια λα-
θεμένη αντίληψη της έννοιας του ανδρισμού. Το «αντριλίκι» που επιδεικνύουν 
τέτοιοι άνθρωποι είναι ψεύτικο. Διότι το πραγματικό αντριλίκι φαίνεται στον 
τρόπο που μεταχειρίζεσαι τους σεξουαλικούς εταίρους σου, άνδρες ή γυναίκες: 
αν τους μεταχειρίζεσαι με αβρότητα και σεμνότητα, θεωρώντας τη στιγμή του 
έρωτα μια από τις σημαντικότερες στη ζωή…

Το πραγματικό αντριλίκι φαίνεται επίσης στη στάση που κρατά κανείς απένα-
ντι στα κοινωνικά ή στα λεγόμενα εθνικά ζητήματα. Εκεί, λοιπόν, εκείνοι που 
κάνουν τους «πολύ άντρες», αποδεικνύονται συνήθως οι πιο δειλοί!
Θ: Δεν έχουμε λόγους να αμφιβάλλουμε! (γέλια) Κάτι άλλο τώρα, υπάρχουν 
ορισμένες ριζοσπαστικές gay οργανώσεις στις ΗΠΑ που ακολουθούν την τα-
κτική της δημόσιας αποκάλυψης της ομοφυλόφιλης ταυτότητας ανθρώπων 
της εξουσίας ή διασημοτήτων που είναι «κρυφοί». Το outing, όπως αποκα-
λείται αυτή η πρακτική, βασίζεται στη θεωρία ότι οι ομοφυλόφιλοι θα επι-
σπεύσουν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους, μόνο εάν απαλλαγούν 
από τις αστικές προκαταλήψεις που επιβάλλουν τη συγκάλυψη της επιθυμί-
ας τους αυτής. Η Ελλάδα βέβαια δεν έχει τις ιδιαιτερότητες των ΗΠΑ, όμως 
πώς θα σας φαινόταν η ιδέα να εφαρμοζόταν κάτι τέτοιο και εδώ;
Μ.Ρ.: Θα σας πω… Καλό είναι να μη μεταχειρίζεται κανείς τέτοια μέσα. Η σε-
ξουαλικότητα είναι ατομική υπόθεση του καθενός, απαράβατη. Δεν μπορεί να 
είναι αντικείμενο κρίσης ή επίκρισης. Δυστυχώς, βέβαια, αυτά τα πράγματα 
μπλέκονται και με την κοινωνική διαπάλη, τις προσωπικές αντιθέσεις κ.λπ. και 
τότε πλέον μιλάμε για πόλεμο λάσπης.
Π: Δηλαδή, εάν κάποιοι ομοφυλόφιλοι αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω 
του σεξουαλικού τους προσανατολισμού με τις Αρχές ή την κοινωνία, την 
ίδια στιγμή που ένας, επίσης ομοφυλόφιλος αλλά «κρυφός», άνθρωπος της 
εξουσίας, κάνει τη ζωούλα του, γυρνά τα βράδια δεξιά κι αριστερά και τον 
έχουν και σε υπόληψη, δίχως να αποπειράται από τη θέση που κατέχει να 
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Ο Μιχάλης Ράπτης, γνωστός ως Μισέλ Πάμπλο, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 
το 1911 Από το 1928 συμμετέχει ενεργά στο εργατικό ελληνικό και διεθνές κίνημα και σύντομα 
ασπάστηκε τις ιδέες του Τρότσκι. Χρημάτισε επί 20 χρόνια Γραμματέας της 4ης Διεθνούς. Από 
το 1974 ο Μ.Ν. Ράπτης αρθρογραφεί τακτικά στον ελληνικό Τύπο.

Πάολα: Κύριε Μιχάλη Ράπτη, επιτρέψατε μας αυτή η συνέντευξη ν’ αρχίσει 
με μια «ενοχλητική», για πολλούς αριστερούς, ερώτηση. Είναι γνωστό ότι η 
στάση των περισσότερων αριστερών απέναντι στην ομοφυλοφιλία κυμαινό-
ταν – κι εξακολουθεί ως ένα βαθμό να κυμαίνεται – μεταξύ ανοιχτής εχθρό-
τητας και αμηχανίας. Μπορείτε εσείς, από την έως τώρα πολιτική εμπειρία 
σας, να μας δώσετε μια εικόνα του πώς αντιμετώπισε η αριστερά – με την 
ευρεία έννοια – τον ομοφυλόφιλο; Και όχι μόνο τον εκτός, αλλά και εντός 
τον χώρου της;
Μιχάλης Ράπτης: Λοιπόν… Νομίζω ότι η λεγόμενη αριστερά δεν έχει ένα και 
μόνο πρόσωπο, μία και μόνη έκφραση.

Εγώ, όπως ξέρετε, προέρχομαι από τον τροτσκιστικό κλάδο της κομμουνιστι-
κής αριστεράς. Για μένα ο Τρότσκι ήταν ίσως ο μόνος μεγάλος μαρξιστής που 
είχε κάπως «πιάσει», όπως λέμε, το θέμα της ψυχανάλυσης. Είναι ο μόνος που 
αναφέρεται ευνοϊκά στην ψυχανάλυση και τον Σίγκμουντ Φρόιντ. Σε μια περί-
φημη διάλεξη του προς τους φοιτητές του πανεπιστήμιου της Κοπεγχάγης, λίγο 
μετά την απέλαση του από τη Γαλλία, είχε πει χαρακτηριστικά για τον πατέρα 
της ψυχανάλυσης: «Ο μεγάλος Φρόιντ ξεσκέπασε το καπάκι της ψυχής μας».

Διότι ο Φρόιντ έκανε σημαντικότατο βήμα προς την απομυθοποίηση όχι μόνο 
των μαζικών κοινωνικών φαινομένων – πράγμα που κάνει κυρίως ο Μαρξ – αλλά 
και προς την απομυθοποίηση του εαυτού μας. Είχε μεγάλη κατανόηση για τις 
ποικιλόμορφες εκδηλώσεις, εκτός των άλλων και της σεξουαλικότητας του αν-
θρώπου…

Έχοντας ενστερνιστεί τις φροϊδικές αντιλήψεις, ο Λέων Τρότσκι και οι τρο-
τσκιστές, τουλάχιστον, ουδέποτε κατέκριναν ή κατεδίωξαν οποιονδήποτε για το 
ζήτημα της ιδιαίτερης μορφής της σεξουαλικότητας του. Υπήρχε πλήρης κατα-
νόηση αυτών των πραγμάτων. Ως γ.γ. του επίσημου τροτσκιστικού κινήματος 
επί 20ετία – λέω επίσημου, γιατί υπάρχουν κι άλλες, δήθεν τροτσκιστικές, πα-
ραφυάδες – μπορώ να το βεβαιώσω προσωπικά: μέσα στο δικό μας κίνημα ήταν 
ελεύθερες, σε ατομικό επίπεδο, σεξουαλικές εκδηλώσεις κάθε μορφής.
Θοδωρής: Σύμφωνα με τα λεγόμενα σας, οι τροτσκιστές αντιμετωπίζουν 
θετικά το φαινόμενο της ομοφυλοφιλίας… Εκείνο όμως που θα θέλαμε ν’ 
ακούσαμε από σας είναι το γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο αριστερός χώρος, 
πέρα από εξαιρέσεις, αντιμετώπισε αρνητικά – και σ’ ένα βαθμό αντιμετω-
πίζει ακόμη – τόσο το θέμα της ομοφυλοφιλίας, όσο και της ελεύθερης σε-
ξουαλικότητας γενικά.
Μ.Ρ.: Κοιτάξτε, εγώ πράγματα στα οποία δεν μπορεί να δοθεί εντελώς συγκε-
κριμένη απάντηση τα βάζω σ’ ένα γενικό κεφάλαιο: ο κόσμος στον οποίο ζούμε 
είναι ακόμη προϊστορικός και βάρβαρος! (γέλια). Αυτό εξηγεί επαρκώς, κατ’ εμέ, 
διάφορες τέτοιες αντιδράσεις του.
Π: Κι όμως, αναφορικά με τον υπαρκτό σοσιαλισμό, βλέπουμε ότι η πολιτι-
κή του Λένιν ήταν πολύ φιλελεύθερη πάνω σ’ αυτά τα πράγματα…
Μ.Ρ.: Το λάθος ήταν του Στάλιν και των επιγόνων του. Οποιαδήποτε αναφορά 
στη σεξουαλικότητα και την κατανόηση της απεκλείετο. Ο Φρόιντ, η ψυχανάλυ-
ση, ήταν αντικείμενα μη συζητήσιμα. Δεν υπήρχε οποιαδήποτε εργασία, οποια-
δήποτε δημιουργική κριτική στον τομέα αυτό. Θεωρούνταν παρέκβαση από το 
μαρξισμό! Η ομοφυλοφιλία ήταν τελείως απορριπτέα, η μελέτη της ανθρώπινης 
σεξουαλικότητας γενικά ήταν περίπου απαγορευμένη. Υπήρχε βάρβαρη αντιμε-
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Μ.Ρ.: Θα πρέπει κανείς ατομικά, με την καθημερινή του δράση, 
να τείνει προς αυτό. Εμείς, η δική μου γενιά, κρατάμε μια στάση 
που είναι λίγο, ας πούμε, μαρξιστοφροϊδική. Δηλαδή, ακολουθού-
με στη ζωή μας ορισμένους κανόνες που είναι καθοριστικοί.

Ασφαλώς ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι βασικά εγωιστικό ον. 
Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει να λέει είναι «ΘΕΛΩ». Θέλω τούτο, 
θέλω εκείνο κ.λπ. Σωστό είναι βέβαια να ικανοποιείται το «θέλω» 
του, αφού αυτό ξεπηδά από μια βαθιά εσωτερική ανάγκη και ευ-
χαριστείται έτσι ο άνθρωπος. «ΠΡΕΠΕΙ» όμως να υπολογίζει, μέσω 
της υποτιθέμενης κουλτούρας του, τις συνέπειες που μπορεί να 
έχει για το κοινωνικό σύνολο η άκρατη ικανοποίηση αυτής του 
της επιθυμίας. Αυτό το «πρέπει» είναι το απαραίτητο μεταβατικό 
στάδιο για να φτάσει στο «ΜΠΟΡΩ», να πιστέψει ολόψυχα σ’ αυτό 
και να μπορέσει να το πραγματοποιήσει.
Π: Κύριε Ράπτη, επανειλημμένα σας έχουν αποκαλέσει επανα-
στάτη. Τι σημαίνει για σας επαναστάτης σήμερα;
Μ.Ρ.: Επαναστάτης σημαίνει… σημαίνει πολλά. Σημαίνει να δρας 
κατά τον τρόπο που προανέφερα. Σημαίνει να είσαι συγκροτημέ-
νος πολίτης, ελεύθερο άτομο. Να έχεις απομυθοποιήσει και τα κοι-
νωνικά και τα του εαυτού σου και να έχεις καταλήξει στο ότι, δι’ 
όλων αυτών που έμαθες, πρέπει να εφαρμόσεις και στην πράξη τη 
συμπεριφορά που κατανόησες ότι χρειάζεται να υπάρχει και προς 
τους άλλους.

Θ: Οι μέρες μας, κύριε Ράπτη, χαρακτηρίζονται και από μια 
άνευ προηγουμένου οικολογική κρίση, αποτέλεσμα του ανα-
πτυξιακού οικονομικού μοντέλου που επικρατεί τα τελευταία 
200 χρόνια και το οποίο κανένα πολιτικό σύστημα δεν απέρρι-
ψε. Ως αντίδραση, έχουμε τις τελευταίες δεκαετίες την ανά-
πτυξη του οικολογικού κινήματος. Πώς χαρακτηρίζετε εσείς 
το κίνημα αυτό;
Μ.Ρ.: Εξαρτάται… αν κάποιοι νομίζουν ότι η οικολογία από μόνη 
της είναι αρκετή για την ανατροπή του σημερινού κοινωνικοπο-
λιτικού κατεστημένου, κάνουν λάθος. Η αλλαγή που χρειάζεται 
είναι πιο βαθιά, πιο ριζική. Η οικολογική ευαισθησία από μόνη 
της δεν αρκεί.
Θ: Τι άλλο νομίζετε ότι χρειάζεται;
Μ.Ρ.: Ο Μαρξισμός και ο Φροϊδισμός είναι γνωσιολογικά εργα-
λεία αξεπέραστα και απαραίτητα για να προχωρήσει μια κοινωνι-
κή αλλαγή, ενσωματώνοντας «διατμητικά» σ’ αυτά οποιαδήποτε 
καινούργια «αλήθεια».
Π: Είχατε πει στην αρχή ότι θα θέλατε να μας θέσετε και εσείς 
κάποια ερωτήματα...
Μ.Ρ.: Α, βέβαια, δεν πρόκειται να τ’ αποφύγετε! (γέλια)· Και αφο-
ρούν ειδικά εσάς, Πάολα… Ακούστε: για μένα, για τη δική μου 
γενιά, ο έρωτας, η σεξουαλική δραστηριότητα, πρέπει να περιβάλ-
λεται από κάποιο ποιητικό στοιχείο… Διαφωνούμε με οποιαδήποτε 
μορφή έρωτα που γίνεται επί πληρωμή…
Π: Συμφωνώ απόλυτα.
Μ.Ρ.: Αυτό ακριβώς ήθελα να ακούσω. Κι αυτό θα πρέπει να δια-
κηρύττετε. Κατανοώ βέβαια τις κοινωνικές αιτίες που μπορεί να 
σπρώξουν έναν άνθρωπο στην πορνεία, αλλά…
Π: Θα ήταν καλύτερο να σας ανέλυα τη δική μου σχέση με την 
πορνεία.

Προσωπικά, ουδέποτε έκανα πορνεία για αποκλειστικά βιο-
ποριστικούς λόγους. Παρότι για έναν τραβεστί είναι πολύ δύ-
σκολο να βρει οποιαδήποτε άλλη δουλειά – εκτός κι έχει οικο-
νομική άνεση και κάνει μια δικιά του – για την περίπτωση μου, 
όπως συχνά έχω πει, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Δυστυχώς, κύριε 
Ράπτη, είναι τέτοιες οι ανθρώπινες σχέσεις, ώστε για να μπο-
ρέσεις ως ομοφυλόφιλος να έχεις πιο ανθρώπινη αντιμετώπιση 
στον ερωτικό τομέα από αγόρια που δεν αυτοχαρακτηρίζονται 
gay, το σχήμα τραβεστί-πόρνη είναι πολύ καλή λύση.

Να φανταστείτε, επιδίωξα πολλές φορές να συναντηθώ με 
κάποια παιδιά-πελάτες μου μετά τη δουλειά για μια ανθρωπι-
νότερη επαφή, και δεν ήθελαν! Ήθελαν να πληρώσουν, με ήθε-
λαν γι’ αυτό που αντιπροσώπευα εκείνη τη στιγμή. Τέτοια αλ-
λοτρίωση!
Μ.Ρ.: Καλά, αυτά τα ξέρετε καλύτερα εσείς, δεν μπαίνω σε ξένα 
χωράφια… αλλά σίγουρα το ζητούμενο πρέπει να είναι μια σχέση 
απόλυτης ισότητας των δύο εταίρων, αλληλοσεβασμού και αλλη-
λοεκτίμησης.
Π: Σίγουρα έτσι πρέπει να είναι.
Μ.Ρ.: Είδα στο περιοδικό σας, πάνω από τον τίτλο και την επιγρα-
φή «Κάθε εργασία με σκοπό το κέρδος είναι πορνεία». Τι σημαίνει 
αυτό, γιατί το χρησιμοποιείτε;

Π: Πρόκειται για φράση που είχα χρησιμοποιήσει όταν έγρα-
φα στο πρώτο τεύχος του ΚΡΑΞΙΜΟ, δέκα χρόνια πριν, το κεί-
μενο «Εγώ η Πόρνη». Ήθελα να δείξω ότι εξασκώντας αυτό το 
επάγγελμα δεν διαφέρω σε τίποτα από έναν εργάτη, που ξεπου-
λά τη σωματική του δύναμη για να ζήσει ή έναν επιστήμονα, 
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συμβάλλει – ενώ μπορεί – στο «τέλος της ντροπής» για ένα ζή-
τημα που αφορά και τον ίδιο, εάν λοιπόν αυτοί οι ομοφυλόφι-
λοι τον «έκραζαν» δημοσίως, θα είχαν άδικο;
Μ.Ρ.: Εδώ αλλάζει το πράγμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αλήθεια 
πρέπει να λέγεται. Ειδικά όταν τέτοια άτομα επιδεικνύουν πλήρη 
έλλειψη κατανόησης και υποκρισία, τότε η πρακτική αυτή είναι δί-
καιη – αλλιώς, είναι «λαϊκισμός», δηλαδή κάτι το δημαγωγικό.
Θ: Καιρός, όμως, να περάσουμε σε πιο γενικά θέματα… Ζούμε, 
κύριε Ράπτη, μια εποχή ιδιαίτερα έντονης παγκόσμιας κρίσης. 
Ζούμε μια ισοπέδωση αξιών, ιδεολογιών και οραμάτων. Η κοι-
νωνική αναλγησία και ο αποπροσανατολισμός κυριαρχούν.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα από την πρόσφατη ελληνική 
πραγματικότητα. Είδαμε τις προάλλες χιλιάδες ανθρώπους να 
κινητοποιούνται και να διαδηλώνουν υπέρ του Τσοβόλα, την 
ίδια μέρα που το μόνιμο πλέον αθηναϊκό νέφος είχε κάνει ίσως 
την πιο έντονη και επικίνδυνη εμφάνιση του από τότε που πρω-
τοεντοπίστηκε. Αλλά δεν βγήκε κανείς να διαμαρτυρηθεί γι’ 
αυτό, παρ’ ό,τι απειλούνταν άμεσα η υγεία του, η δική του και 
των παιδιών του. Βγήκαν να διαδηλώσουν υπέρ του Τσοβόλα. 
Δεν σας προβληματίζει εσάς αυτή η συμπεριφορά;
Μ.Ρ.: (χαμογελάει) Κοιτάξτε… Στην Ελλάδα, όπου το ζήτημα δεν 
είναι πώς θα γίνει η επανάσταση, αφού η επανάσταση δεν μπορεί 
να γίνει εδώ αύριο, αλλά είναι αν θα έχουμε δικτατορία ή δημο-
κρατία – έστω και πολύ περιορισμένης μορφής δημοκρατία, αλλά 
που έχει κάποιους θεσμούς, η σημασία των οποίων είναι μεγάλη 
ακόμα –, όταν λοιπόν αυτοί έστω οι θεσμοί πάνε να καταργηθούν, 
τότε το ζήτημα της δίκης στο Ειδικό Δικαστήριο και συνακόλουθα 
αυτό του Τσοβόλα έχει τη μικρή, έστω, σημασία του.

Βεβαίως, πρέπει να διαμαρτυρηθούν οι Αθηναίοι πολίτες για 
το νέφος, αλλά επίσης βεβαίως έπρεπε να πάνε στον Άρειο Πάγο. 
Εγώ επήγα - και δεν το λέω για να προβληθώ. Πήγα παρ’ ό,τι το 
νέφος, ιδιαίτερα για ανθρώπους της ηλικίας μου, ήταν θανατηφό-
ρο εκείνη την ημέρα!

Το πρωινό εκείνο έτυχε να κάθομαι σε ένα καφενείο. Είχα στο 
μυαλό μου αυτή την υπόθεση και ξάφνου λέω: «Ρε Μιχάλη» – τον 
Μιχάλη τον βάζω πολλές φορές απέναντι μου και του μιλάω – «Ρε 
Μιχάλη, αν όντως πιστεύεις κάποια πράγματα, πρέπει να το δεί-
χνεις και στην πράξη». Και πήγα. Άλλωστε, θεωρώ ότι ο Τσοβόλας, 
μέσα στο πολιτικό κατεστημένο είναι, σχετικά, έντιμος. Δεν έκλε-
ψε. Προέρχεται από το λαό, είναι αυτοδημιούργητος και πολύ κα-
λός γνώστης των οικονομικών. Έχει ένα ορισμένο κουράγιο και το 
είχε αποδείξει κατά τη διάρκεια αυτής της διχαστικής και αβάσιμης 
δίκης. Εξαιτίας όλων αυτών, λοιπόν, αξίζει της λαϊκής συμπαρά-
στασης, παρότι κατεστημένο…
Π: Όμως η κινητοποίηση εκείνη οφειλόταν στο ότι στην περί-
πτωση τον Τσοβόλα υπήρχε μια «σημαία», ένας «κράχτης», ενώ 
για το ζήτημα του νέφους, που αποτελεί μείζον πολιτικό πρό-
βλημα και όχι παραταξιακό, δεν κουνιέται φύλλο...
Μ.Ρ.: Η αδράνεια των πολιτών σήμερα, μπροστά σε τέτοια ζητή-
ματα είναι οπωσδήποτε πολύ άσχημο φαινόμενο. Αλλά το ζήτημα 
του νέφους δεν λύνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, ενώ το ζήτη-
μα της έστω και σχετικής δημοκρατίας είναι πολύ άμεσο.

Δεν υπάρχει κανένα συμφέρον, για κανέναν σε αυτή την κοι-
νωνία και πόσο μάλλον για τις ιδιαίτερα καταπιεζόμενες μειονό-
τητες κάθε είδους, να πουν «τι αστική δημοκρατία, τι δικτατορία». 
Καθόλου! Πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό.

Εμείς, τα «προϊστορικά όντα», όπως μας χαρακτηρίζουν ορι-

σμένοι, έχουμε ζήσει πολλές δικτατορίες. Για τούτο σήμερα υπε-
ραμυνόμαστε της διατήρησης ενός ορισμένου, έστω πολύ στενού, 
πλαισίου δημοκρατικών διαδικασιών.

Εκεί έγκειται, επαναλαμβάνω, η σημασία και η αμεσότητα πε-
ριπτώσεων τύπου Τσοβόλα, όταν πρόκειται για επιλογή μεταξύ 
δημοκρατικών και δικτατορικών διαδικασιών και πρακτικών. Και 
δυστυχώς είναι φανερό ότι διανύουμε μια εποχή στροφής προς τον 
άγριο συντηρητισμό, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς…
Θ: Μετά τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο, η νέα ιστορική φάση 
χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους εμπνευστές και θεμελιω-
τές της ως Νέα Τάξη Πραγμάτων, όρος που για τελευταία φορά 
είχε ακουστεί προ 50ετίας από το στόμα του Αδόλφου Χίτλερ.
Μ.Ρ.: Ναι! Είναι αλήθεια ότι μετά την κατάρρευση των καθεστώ-
των της Ανατολικής Ευρώπης και το φοβερό πόλεμο του Κόλπου, η 
παγκόσμια επικράτηση του σημερινού οικονομικο-πολιτικο-στρα-
τιωτικού κατεστημένου των ΗΠΑ επανέφερε στο προσκήνιο αξίες, 
που πρέπει κανείς να απορρίπτει.

Μας λένε πάλι τώρα ότι εκείνα που προέχουν είναι η ατομική 
προβολή, η δύναμη, η εγωιστική, ατομική ευδαιμονία. Κάθε τι 
με ευρύτερη κοινωνική σημασία και διάσταση κρίνεται άξιο πε-
ριφρόνησης! Ακούει κανείς πράγματα απερίγραπτα, ακόμη και σε 
πρωτοποριακά, υποτίθεται, πανεπιστήμια των ΗΠΑ όπως ότι «επι-
τυχημένος» νέος σημαίνει χρήμα, δύναμη. Οι φτωχοί λογίζονται 
άξιοι της μοίρας τους, αφού διδάσκεται ότι το καθεστώς επιτρέπει 
σε όλους να γίνουν πλούσιοι, σπουδαίοι, δυνατοί!

Έπαρση, εγωισμός και πλήρης κοινωνική αναισθησία: αυτά 
προβάλλονται ως ιδεώδη στις ΗΠΑ σήμερα, αυτά επιχειρείται να 
επιβληθούν σε όλο τον κόσμο. Απαξίες, που δεν έχουν καμιά σχέ-
ση με τα όσα πρέσβευαν από κοινού, σε γενικές γραμμές, όλοι οι 
παλαιότεροι πολιτισμοί. Δεν έχουν καμιά σχέση ούτε με τον δικό 
μας αρχαίο πολιτισμό, ο οποίος συνδύαζε με θαυμαστή αρμονία το 
Απολλώνιο και το Διονυσιακό στοιχείο.
Πρέπει, λοιπόν, όλοι μας να αντισταθούμε αποφασιστικά σε όλα 
αυτά τα αντιανθρώπινα κηρύγματα και πρακτικές. Πρέπει να στα-
ματήσουμε την πολιτιστική ισοπέδωση που δρομολογείται παγκο-
σμίως στο όνομα του χρήματος…
Θ: Τελευταία κερδίζει έδαφος η άποψη ότι για να αντιμετωπι-
στεί ένα τόσο ισχυρό και ευέλικτο σύστημα, όπως ο καπιταλι-
σμός, δεν αρκεί να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία που παρήγα-
γε η αντίδραση προς αυτόν, αλλά που διέπονται από τη λογική 
του, οδηγώντας σε ιστορικές φάρσες όπως ο υπαρκτός σοσια-
λισμός. Είναι, υποστηρίζεται, επίσης αναγκαίο να αντλήσουμε 
υλικό και από τις παραγνωρισμένες σήμερα επιμέρους κουλ-
τούρες των λαών, όπως εξελίχθηκαν ανά τους αιώνες.

Πιστεύετε ότι η μελέτη της παράδοσης, τόσο της δικής μας 
όσο και των άλλων κοινωνιών κάτω από μια σύγχρονη οπτική, 
μπορεί να προσφέρει στην άρθρωση εναλλακτικού λόγου και 
βίου απέναντι σε αυτή την πολιτική και πολιτιστική ισοπέδω-
ση;
Μ.Ρ.: Ναι, ναι, ασφαλώς. Αλλά διευκρινίζω ότι δεν μπορεί κά-
ποιος να δει το σύγχρονο γίγνεσθαι με αναφορές σε κάποιο ιδεώ-
δες του παρελθόντος, όσο λαμπρό κι αν υπήρξε για την εποχή του. 
Εκείνο που χρειάζεται είναι μια σύνθεση των θετικών στοιχείων 
του χθες και του σήμερα και η αναγωγή τους σε μια ενότητα, βάσει 
της οποίας θα μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα.
Π: Θεωρείτε ότι υπάρχει σήμερα δυνατότητα μαζικής κινητο-
ποίησης με οδηγό ένα όραμα, ένα ιδεώδες;
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που ξεπουλά τις γνώσεις του για τον ίδιο λόγο. Σε μια κοινωνία 
που ελέγχεται και κινείται από τη λογική του κέρδους, που ο 
καθένας πουλάει κάτι για να επιβιώσει, γιατί αυτό που πουλάω 
εγώ θα πρέπει νά ’ναι περισσότερο κατακριτέο από εκείνο που 
πουλάνε οι άλλοι; Άλλωστε η φράση δεν είναι δική μου – την 
είχε χρησιμοποιήσει πρώτος ο Φρίντριχ Ένγκελζ για να χαρα-
κτηρίσει την κοινωνία της εκμετάλλευσης.
Μ.Ρ.: Δεν ξέρω… ειδικά για το θέμα του έρωτα, δεν συμφωνώ… 
υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά. Ο έρωτας δεν πρέπει να εξευτε-
λίζεται σε καμιά περίπτωση. Ίσως και σεις, Πάολα, θα έπρεπε να 
αναζητήσετε κάποια άλλη εργασία…
Π: Δυστυχώς, αυτό μόνο έμαθα να κάνω και μακάρι νά ’ταν 
αλλιώς, γιατί είναι πολύ κουραστική και επικίνδυνη δουλειά. 
Αλλά έχει και τα… τυχερά της! Δεν τη βλέπω μόνο σαν δουλειά, 
όπως είπα…
Μ.Ρ.: Ας είναι. Εσείς είστε πιο ειδικοί σ’ αυτά! Εγώ δεν έχω άλλες 
ερωτήσεις, εσείς;
Π: Μια τελευταία, επιτρέψτε μας, μια απλή ερώτηση, που αφο-
ρά τον τόπο που ζούμε. Τι είναι εκείνο που αγαπήσατε στην 
Ελλάδα και τι εκείνο που… σιχαθήκατε περισσότερο, κύριε 
Ράπτη;
Μ.Ρ.: Δύο πράγματα μπορεί να ξεχωρίσει κανείς από την Ελλάδα. 
Το πρώτο είναι κάτι που κανείς στον κόσμο δεν μπορεί να πα-
ραγνωρίσει: ο πολιτισμός της, της αρχαιότητας ειδικά, και η δια 
μέσω αυτού προσφορά της στην παγκόσμια εξέλιξη. Το δεύτερο 
είναι η ομορφιά της – αναμφίβολα είναι – εκτός βέβαια του εκτρώ-
ματος που λέγεται Αθήνα! – πανέμορφη χώρα. Συνδυάζει περίφη-
μα πολλές ιδιαιτερότητες…
Π: Για τους κατοίκους της όμως τι γνώμη έχετε; (γέλια)
Μ.Ρ.: (σκεπτικός) Τους ξέρω καλά τους Έλληνες, τους έχω ζήσει 
πολλά χρόνια, παρότι μου προσάπτουν ορισμένοι ότι είμαι ένας 
«κουλτουριάρης» που έχω «φραγκέψει».

Στα νιάτα μου, όντας πολιτικοποιημένος και δραστήριος φοιτη-
τής του Πολυτεχνείου μας, περνούσα όλα μου σχεδόν τα απογεύ-
ματα στις εργατικές γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά. Ήμουν 
μάρτυς της αφάνταστης φτώχειας και δυστυχίας που υπήρχε τότε 
σ’ αυτές τις γειτονιές αλλά και στην επαρχία, στα άπορα χωριά 
ιδιαίτερα…

Οι συμπατριώτες μου υπέφεραν, αγωνίζονταν, είχαν ιδέες. 
Όμως απέναντι στις γυναίκες είχαν πολλοί τους φοβερά φαλλο-
κρατική συμπεριφορά, κάτι που, ως ένα βαθμό, διατηρείται ακό-
μα. Αλλά κι απέναντι στους ομοφυλόφιλους η στάση τους ήταν φο-
βερά κακή, αν κι όλοι γνωρίζουμε ότι η πρακτική τους ήταν – και, 
νομίζω, είναι ακόμα – πολύ διαφορετική.

Αυτή η υποκρισία αρκετών συμπατριωτών μου, όχι μόνο σ’ αυτό, 
αλλά και σε μια σειρά άλλα πράγματα, είναι εκείνο που αντιπαθώ 
περισσότερο...
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Το επτά είναι μαγικός αριθμός.
Σ.Β.: Ναι. Ο άντρας είναι πάρα πολλά για μένα. Ο Παύλος ήταν πάρα πολλά, γι’ 
αυτό τον παντρεύτηκα. Από την άλλη δεν είχα σκοπό να κάνω παιδιά, γιατί όπως 
έχω ξαναπεί, γεννήθηκα για κόρη και όχι για μάνα. Ίσως στην προηγούμενη ζωή 
να γεννοβόλαγα σαν κουνέλα και να έχω κορεσθεί… Στην επόμενη ζωή δεν ξέρω 
πώς θα είναι τα πράγματα, πάντως ελπίζω να μη γίνει αυτό που γράφει ο Χάξλεϊ, 
ότι μετά από αιώνες θα απαγορεύεται ο έρωτας. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Τι είναι, τελικά, έρωτας;
Σ.Β.: Καθετί που μας συνεπαίρνει, που μας γοητεύει, άσχετα αν είναι έμψυχο 
ή άψυχο. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Εχει τίμημα ο έρωτας; 
Σ.Β.: Όλα έχουν τίμημα. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Όλα τα ωραία.
Σ.Β.: Όλα όσα θέλουμε. Ωραιοποιούμε όσα πράγματα θέλουμε, ένα πρόσωπο 
που για τους άλλους είναι άσχημο, μπορεί με το δικό μας μάτι να το βλέπουμε 
διαφορετικά, να το βρίσκουμε ωραίο. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Η ερωτική αμαρτία επιτρέπεται;
Σ.Β.: Ποια είναι αμαρτία; Δεν υπάρχει. Αν αναλύσουμε τη λέξη αγάπη, πιστεύω 
ότι το ταίρι μου, αν εμένα μ’ αρέσει να πάω με κάποιον, πρέπει να το δεχτεί, 
όπως κι εγώ, αν του αρέσει να πάει με κάποια άλλη. Βέβαια, όταν τα θέλω των 
δυο ταιριάζουν, συντελείται αρμονία. Εξάλλου, η απαγόρευση γοητεύει περισ-
σότερο, γι’ αυτό είναι καλύτερα ν’ αφήνεις ελεύθερο το ταίρι σου.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Έχει αλλάξει ο έρωτας στην εποχή μας; Βλέπετε διαφορές ανά-
μεσα στο σήμερα και το χθες;
Σ.Β.: Βεβαίως υπάρχουν διαφορές, γιατί έχουν αλλάξει οι εποχές και τα ερεθί-
σματα. Προχτές είχα πάει σε ένα κλαμπ, γιατί γράφω κάποια πράγματα και ήθε-
λα να έχω μια προσωπική άποψη για τη διασκέδαση της νεολαίας σήμερα, και 
είδα ότι διασκεδάζουν όρθια τα παιδιά, με ένα ποτήρι στα χέρια και κουνιούνται. 
Κόσμος πολύς, μέσα κι έξω από το κλαμπ, όλοι κουνιούνταν και τα μηχανήμα-
τα να σου σπάνε τ’ αυτιά. Πώς να δημιουργηθεί ερωτική ατμόσφαιρα μ’ αυτήν 
την κατάσταση; 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Δηλαδή στον καιρό της «απελευθέρωσης» είναι περισσότερα τα 
δεσμά απ’ ό,τι παλιότερα;
Σ.Β.: Δεν ξέρω, ίσως απελευθερώθηκε το σεξ, αλλά χάθηκε ο ρομαντισμός, με 
κάποιες εξαιρέσεις, βέβαια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Πιστεύετε δηλαδή ότι θα ’πρεπε να συνδυάσουμε τη σημερινή 
απελευθέρωση με τον παλιότερο ρομαντισμό;
Σ.Β.: Ναι, αλλά δεν παντρεύονται αυτά. Ο ρομαντισμός δίνει μια μεγαλύτερη 
ένταση στην κοριτσίστικη αιδημοσύνη που πάντα θα υπάρχει. Εγώ δε νομίζω ότι 
η γυναίκα έχει απελευθερωθεί τελείως. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Οι άντρες;
Σ.Β.: Οι άντρες ήταν απελευθερωμένοι πάντα, δηλαδή το αρσενικό ήταν πάντα 
ελεύθερο, γιατί έχει ένα όργανο μπροστά του, που δείχνει τον ερωτισμό, ενώ το 
θηλυκό όχι. Επίσης πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος έχει μέσα του ομοφυλοφιλικές 
τάσεις. Οι άνθρωποι, πάντως, γεννιούνται με τον ερωτισμό, αν και ορισμένοι 
δεν αισθάνονται τίποτα όταν κάνουν έρωτα, έχω υπόψη μου ορισμένες γυναίκες 
που μου το έχουν εκμυστηρευτεί.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Πώς νιώθατε, όταν σας θεωρούσαν «σύμβολο του σεξ»; 
Σ.Β.: Δεν το έβλεπα ποτέ μου έτσι, νομίζω ότι όλες οι γυναίκες άρεσαν στους 
άντρες, τουλάχιστον η γενιά των ηθοποιών του τότε, γιατί ήταν ωραίες. Τώρα 
εγώ, ίσως λόγω εκρηκτικότητας άρεσα πολύ στους νέους άντρες. Και να σκε-
φτείς ότι οι ρόλοι μου ήταν μάλλον «αρσενικοί», η μάγκισσα είναι αρσενική, εγώ 
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Υπήρξε από τα λαμπρότερα αστέρια της Επιθεώρησης. Την αποκάλεσαν «σύμβολο του σεξ». 
Εζησε μια έντονη και πλούσια ζωή. Η Σπεράντζα Βρανά είναι από τους λίγους ανθρώπους που 
τόλμησαν να πούνε τα πράγματα με τ’ όνομα τους και από τους λίγους που ξέρουν να ζουν όχι 
μόνο με τις αναμνήσεις του παρελθόντος – αλλά και με την προοπτική του μέλλοντος, Οσα 
θα διαβάσετε παρακάτω είναι ένα μόνο μέρος από τη συνομιλία που είχα μαζί της. Γιατί είναι 
αδύνατο ο πληθωρικός της λόγος ν’ αποδοθεί αυτούσιος στο χαρτί. Αρχίσαμε μιλώντας για την 
ποίηση... 

ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΒΡΑΝΑ: Εχω ξεμείνει στον Καβάφη και τον Καββαδία. Ό,τι πρό-
λαβα. Εχω ζήσει μια ζωή στερημένη. Εννοώ το εξής– το θέατρο είναι ένας ερα-
στής ζηλότυπος και κτητικός, σε θέλει ολοκληρωτικά δική του. Έτσι, ενώ είχα 
μεγάλη διάθεση για μάθηση, δεν προλάβαινα. Τώρα, αφού τελειώσω με ό,τι έχω 
στα σκαριά, θ’ ασχοληθώ με τη μάθηση. Μέχρι πέρυσι υπόβοσκε μέσα μου ένα 
«θέλω», που οδηγούσε τα βήματα μου στη Φιλοσοφική Σχολή. Έλεγα ότι αν ξα-
ναγεννιόμουν δεν θα ήθελα να γίνω ηθοποιός, για να μην είμαι τόσο εξαρτημένο 
άτομο. Το να ’σαι ηθοποιός είναι σαν να ‘σαι ναρκομανής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Και θα θέλατε να γίνετε φιλόλογος;
Σ.Β.: Όχι ακριβώς, θα ήθελα ν’ ανοίξω τους ορίζοντες του μυαλού μου. θα ήθε-
λα να μάθω περισσότερα πράγματα για τους άλλους πολιτισμούς, όσο και για 
τον ελληνικό, γιατί εμείς οι Ελληνες ξεμείναμε ενώ είχαμε σπουδαίο πολιτισμό, 
κάπου σκαλώσαμε, νομίζω… Ήθελα λοιπόν να γίνω ακροάτρια στη Φιλοσοφική, 
αλλά σταμάτησα στο δρόμο, όταν σκέφτηκα ότι θα μ’ αντιμετώπιζαν περίεργα, 
ανάμεσα στα νέα παιδιά. Τελικά, όσα θέλω να μάθω θα τα μάθω διαβάζοντας, 
έχω κάνει μια επιλογή από βιβλία σε γλώσσα σημερινή. Πρέπει να σου πω ότι 
μ’ αρέσει το διάβασμα, υπάρχουν βιβλία που μ’ έχουν κυριολεκτικά γοητεύσει, 
όπως αυτό με τη ζωή του Όσκαρ Ουάιλντ. Είναι ορισμένα πράγματα που θέλω 
να ξαναμελετήσω. Βέβαια η εποχή μας έχει αλλάξει και ίσως κάποια βιβλία που 
διαβάσαμε σε μικρότερη ηλικία να μη μας κάνουν τώρα εντύπωση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Ή τα βλέπουμε με άλλο μάτι… Πείτε μου όμως για το ξεκίνη-
μα σας. 
Σ.Β.: Από το ’40, με τον πόλεμο, ως το ’52, κάνοντας καριέρα πείναγα ταυτό-
χρονα. Όλα μου τα χρήματα πήγαιναν στα ρούχα που έπρεπε να φορέσω στο θέ-
ατρο. Αντίθετα στην ιδιωτική μου ζωή δεν είχα να φορέσω κάλτσες, ένα παλτό, 
και έτρεμα το χειμώνα από το κρύο. Θυμάμαι κάποια Χριστούγεννα μου δάνεισε 
η Μελάγια ένα παλτό να φορέσω. Το ’52 ήρθε ο Σαλίβερος στη ζωή μου και μου 
την έφτιαξε πάρα πολύ. Βέβαια δε με κέρδισε με τα λεφτά, αλλά σαν αρσενικό. 
Αν πήγαινα για τα λεφτά, θα είχα προ πολλού πάψει να πεινάω, γιατί με πολιορ-
κούσαν πολλοί. Εγώ όμως δεν πήγαινα, ζούσα τότε με το Μάρκο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Στην εκπομπή της Μαλβίνας είπατε τελειώνοντας κάτι που μ’ 
εντυπωσίασε, ότι μετανιώνετε…
Σ.Β.: …που δεν είχα περισσότερους ερωτικούς παρτενέρ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Ναι, και αυτό νομίζω πως θέλει θάρρος και να έχεις απελευθε-
ρωθεί από πολλά πράγματα, για να μιλάς έτσι ανοιχτά. Δεν το τολμά οποια-
δήποτε γυναίκα…
Σ.Β.: Δεν ξέρω αν χρειάζεται θάρρος. Αν ζούσε η μάνα μου και ήξερα ότι κά-
ποιο αγαπημένο πρόσωπο με περίμενε στο σπίτι, σίγουρα θα είχα περισσότερους 
ερωτικούς συντρόφους, και σίγουρα θα ήταν αυτό που θα ήθελα. Γιατί μη σου 
περνάει από το μυαλό ότι το αρσενικό βαριέται, το θηλυκό βαριέται πιο εύκολα. 
Όμως, οι δεσμοί μου έπαιζαν το ρόλο της οικογένειας, αναζητούσα μια συντρο-
φιά στο σπίτι που μου έλειπε. Οι δεσμοί μου ήταν λευκοί γάμοι. Ο Γιώργος, ο 
Μάρκος, ο Σαλίβερος, ο Θύμιος και ο Βουτσάς. Έκανα και δύο κανονικούς γά-
μους, βέβαια. 

Σπεράντζα Βρανά
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δας; 
Σ.Β.: Θα ήμουν σίγουρα πολύ καλύτερη. Πάντως εγώ την αγαπώ 
πάρα πολύ τη Βουγιουκλάκη, με γοητεύει και μ’ αρέσει πάντοτε. 
Πιστεύω ότι αν είχε δυο-τρία κιλά παραπάνω θα ήταν όπως ήταν 
στα είκοσι της. Ωστόσο, επειδή διαφεντεύει τον εαυτό της η Αλίκη, 
έχει μια δύναμη χαρακτήρα, που εγώ ομολογώ πως δεν έχω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Εχω την εντύπωση, όμως, πως εσείς πρέπει να εί-
στε πιο ευτυχής…
Σ.Β.: Γιατί; Δεν θεωρώ την Αλίκη δυστυχισμένη…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Ούτε κι εγώ, αλλά θα πρέπει ’να ’χει κάνει πιο πολ-
λές θυσίες…
Σ.Β.: Σίγουρα έχει χάσει το τρένο του έρωτα, όσο και να μη θέλει 
να το παραδεχτεί. Όχι γιατί δεν την ερωτευτήκανε, με την Αλίκη 
ήταν ερωτευμένος όλος ο κόσμος, αλλά με έναν άλλο έρωτα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Τι θεωρείτε μεγαλύτερη επιτυχία στη δουλειά 
σας;
Σ.Β.: Έχω πολλές επιτυχίες στην επιθεώρηση. Έχω πάρει τα χειρο-
κροτήματα μου και ακόμα τα παίρνω σε διαφορετική μορφή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Τι προσόντα πρέπει να διαθέτει κάποιος για να γί-
νει σταρ;
Σ.Β.: 50% ακτινοβολία, 30% ταλέντο, 10% γνώσεις και 10% εξυ-
πνάδα.
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την είχα κάνει θηλυκιά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Με κάτι το αρσενικό, μέσα από τη φύση του ρό-
λου. 
Σ.Β.: Η αρσενικάδα έβγαινε από το χαρακτήρα μου. Εγώ έχω αρ-
σενικό χαρακτήρα. Είμαι θηλυκιά μόνο όσον αφορά το σεξ. Κατά 
τα άλλα έχω αρσενικό μυαλό, είμαι ντόμπρα, έχω λεβεντιά, είμαι 
αντράκι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Έχετε τολμήσει να κάνετε ομοφυλοφιλικές νύξεις 
για άτομα που ένιωσαν μια έλξη για σας.
Σ.Β.: Βεβαίως. Ναι, είχα εμπειρίες τέτοιες. Εμπειρίες που δεν επε-
δίωξα, αλλά τις γεύτηκα και τις ευχαριστήθηκα. Δε μ’ έχει βιάσει 
ποτέ κανένας, ή κι αν μ’ έχει βιάσει, το ’θελα κι έκατσα, δηλαδή 
ήξερε να μ’ ακουμπήσει. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Και με τις αδελφές στο θέατρο, τι σχέσεις είχατε; 
Σ.Β.: Οι αδελφές μ’ αγκάλιασαν πάρα πολύ, ήταν φίλες μου όλες 
τους. Δεν υπήρχαν τότε gay, ήταν αδελφές σκέτο, κουνιόντουοαν, 
κυνηγιόντουσαν και το διατυμπανίζανε. Παρ’ όλα αυτά, τις ερέθι-
ζα σεξουαλικά, ένα περίεργο πράγμα, θυμάμαι πάντα το περιστα-
τικό με το Φάνη, που τον φωνάζανε Φανουρία. Ήμουν άρρωστη 
και είχε έρθει να με τρίψει με οινόπνευμα, οπότε εκεί που μ’ έτρι-
βε άρχισε να σταυροκοπιέται. «Καλέ», μου λέει, «καλέ να σου πω 
χρυσή μου, δεν μου έχει ξανατύχει τούτο ‘δω, καλέ μού σηκώθη-
κε»! Ήταν και κάποιες αδελφές που με είχαν ερωτευθεί. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Πώς τους αντιμετωπίζατε;
Σ.Β.: Με τρυφερότητα μπορώ να σου πω. Μου δημιουργούσαν μια 
έλξη τρυφερή οι άνθρωποι αυτοί.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Δε θα μπορούσατε να τους δείτε με κανένα τρόπο 
ερωτικά.
Σ.Β.: Όχι, αλλά θα μπορούσα, απ’ τη στιγμή που είχαν ξεχωρίσει 
το σεξ απ’ τον έρωτα. Δε θα τους ερωτευόμουν όπως έναν άντρα. 
Τους αντιμετώπιζα φιλικά, όπως και κάποιες καταστάσεις, για κά-
ποιο μικρό διάστημα, μέρες δηλαδή που είχαν δημιουργηθεί με 
κάποιο θηλυκό. Υπήρξαν στη ζωή μου και κάποιες εξοργιστικές, 
αλλά υπήρχαν και μια-δυο φίλες που τις συμπαθούσα, γιατί ο τρό-
πος που με πλησίαζαν ήταν πολύ φιλικός. Είμαι πολύ κακή ερω-
μένη, αλλά πάρα πολύ καλή φίλη. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Σας αρέσει το αυθεντικό και η ειλικρίνεια.
Σ.Β.: Ακριβώς όπως το είπες, δεν μπορώ το ψεύτικο, και δεν μπο-
ρώ την καταπίεση. Είμαι άτομο ανεξάρτητο και ατίθασο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Πού οφείλεται αυτή η απελευθέρωση σας; Είναι 
θέμα χαρακτήρα; Είναι φανερό, έτσι όπως μιλάτε και βλέπετε 
ανοιχτά τους ανθρώπους, χωρίς να διστάζετε να μιλήσετε για 
τη ζωή σας γενικότερα, όχι μόνο στο θέμα του σεξ. 
Σ.Β.: Κατ’ αρχάς, εγώ δεν έγραψα τη ζωή μου για να την κάνω βι-
βλίο, αλλά γιατί ήταν ιδιόρρυθμη και ήθελα να μην ξεχάσω αυτά 
που συνέβησαν. Δεν αποποιούμαι τίποτα, ό,τι έζησα το ευχαρι-
στήθηκα και θεωρώ ότι ίσως γι’ αυτό είμαι ισορροπημένο άτομο. 
Δεν έχω κανένα απωθημένο, ούτε καλλιτεχνικό, ούτε ερωτικό. 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Δεν είναι κάποια πράγματα στην καριέρα σας, που 
θα θέλατε να κάνετε;
Σ.Β.: Όχι τα ’κανα. Είμαι γεμάτη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Γενικότερα στη ζωή σας, πέρα απ’ την καριέρα;
Σ.Β.: Κοίταξε αγάπη μου, ήμουν πολύ ερωτευμένη μ’ αυτόν τον 
εραστή, που λέγεται θέατρο. Ξέρεις, κάποτε θύμωσα και σηκώθη-
κα κι έφυγα οικειοθελώς. Πήρα τον άντρα μου, που ήταν σπου-
δαίος τραγουδιστής, και του είπα να πάμε να τραγουδήσουμε έξω. 
Χώρισα απ’ τον εραστή μου, αλλά τον αγαπούσα ακόμα. Ίσως ήταν 

λάθος που τον εγκατέλειψα, αλλά ήταν μια εποχή που ήθελα να 
φύγω, αυτά τα χρόνια της εφταετίας. Ξαναγύρναγα εδώ όμως τα 
καλοκαίρια.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Τα ’χετε βρει με το χρόνο;
Σ.Β.: Απόλυτα, έχω μια άριστη σχέση. Βέβαια, η φάτσα μου η ση-
μερινή δεν είναι η φάτσα που είχα πριν τριάντα χρόνια, και βλέπω 
το πάχος μου. Το πάχος όμως μου δίνει μια φρεσκάδα στο πρόσω-
πο. Τώρα θέλω να χάσω καμιά δεκαριά κιλά, αν τα χάσω και δω ότι 
δεν μ’ αρέσει η φάτσα μου, τότε θα πάω να τη φτιάξω, γιατί όχι; 
Όμως ο χρόνος φέρνει και κάποια σωματικά προβλήματα…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Πάντως πιστεύω ότι πρέπει να σας έχει βοηθήσει 
ο άντρας σας σ’ αυτόν το συμβιβασμό με το χρόνο, σας έχει 
καλύψει η σχέση σας, αντλείτε δύναμη απ’ αυτήν, αισθάνεστε 
ξανανιωμένη. Μου φαίνεται ότι σε δέκα ή είκοσι χρόνια δε θα 
μιλάτε για γηρατειά αλλά για ωρίμανση, ίσως.
Σ.Β.: Ναι, δεν αισθάνομαι ότι γερνάω, αλλά ότι ωριμάζω. Όντως, 
στην προσωπική μου ζωή βρήκα την πληρότητα. Ξεφεύγοντας απ’ 
την εξάρτηση του θεάτρου, αισθάνθηκα ελεύθερη, άρχισα να ασχο-
λούμαι με το γράψιμο, με τη μελέτη, όπου με βοήθησε ο άντρας 
μου που είναι βιβλιοφάγος, άρχισα να έχω υπαρξιακά προβλήμα-
τα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Είσαστε, δηλαδή, από τους τυχερούς, δεν σας 
άφησε το θέατρο αλλά εσείς το αφήσατε. 
Σ.Β.: Όπως όλους τους εραστές μου, εγώ τους άφησα. Και δεν το 
λέω αυτό με έπαρση. Έφευγα και λυπόμουν, όπως λυπήθηκα και 
όταν άφησα τον Γιώργο. Τι να ‘κανα όμως; Μ’ έσπαγε στο ξύλο…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Αισθάνεστε ότι στον έρωτα και γενικότερα στη 
ζωή, δώσατε πιο πολλά ή πήρατε;
Σ.Β.: Και έδωσα και πήρα. Έχω δώσει πολλά και στη δουλειά μου, 
στο θέατρο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Υπήρξατε πιο πολύ ηθοποιός του θεάτρου, γιατί ο 
κινηματογράφος ήταν περιστασιακός.
Σ.Β.: Ο κινηματογράφος ήταν ένας κύριος που με πλήρωνε, και 
τα ’παιρνα για να τ’ ακουμπάω στον εραστή μου, το θέατρο. Δε μ’ 
άρεσε ο κινηματογράφος.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Αλλά ο κινηματογράφος είναι αυτό που μένει κυ-
ρίως…
Σ.Β.: Μπράβο. Αν το ήξερα αυτό, σίγουρα θα έδινα μεγαλύτερη 
σημασία στον κινηματογράφο. Μη νομίζεις όμως, είχα κάνει αρκε-
τές ταινίες, μέχρι 56 τις μέτραγα. Από κει και πέρα έπαψα.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Και ανάμεσα σ’ αυτές την περίφημη «Κάλπικη 
λίρα».
Σ.Β.: Ναι, και αν είχα την ίδια αντιμετώπιση απ’ τους άλλους σκη-
νοθέτες των μετέπειτα ταινιών μ’ εκείνη του Τζαβέλα, σκηνοθέτη 
της «Κάλπικης λίρας», σίγουρα θα έδινα μεγαλύτερη σημασία στον 
κινηματογράφο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Και ίσως γινόσασταν εθνική σταρ, το έχετε πει 
αυτό.
Σ.Β.: Ναι, αστειευόμενη. Εθνική σταρ μπορεί να μη γινόμουν, δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. Η Βουγιουκλάκη έγινε όχι μόνο γιατί έδι-
νε μεγάλη σημασία, αλλά και γιατί την ήθελε πάρα πολύ το πανί. 
Αυτό το πρόσωπο, αυτό το χαριτωμένο πλάσμα που ήταν. Βέβαια 
εγώ θα ήξερα τι θα κάνω ενώ εκείνη δεν ήξερε. Είναι καταπληκτι-
κό, δεν έκανε τίποτε σωστά, ούτε χόρευε σωστά, ούτε τραγουδού-
σε, ούτε έπαιζε σωστά, αλλά είχε αυτή τη φοβερή ακτινοβολία και 
χάρη. Αυτό το κορίτσι γεννήθηκε με τη γοητεία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Αν δίνατε όμως σημασία, θα ήσασταν ο αντίπο-

198  |  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ



μέσα από τα Μ.Μ.Ε τα τελευταία 5 χρόνια, όλοι αυτοί προσπάθησαν να προβάλ-
λουν αυτό που ήξεραν καλύτερα. Τέλος πάντων, συνέπεσαν και πολλά πράγματα, 
όπως με τά περιοδικά, με το voguing, όλος αυτός ο τρόπος ζωής πέρασε και στα 
media. Σήμερα ανοίγεις την τηλεόραση και βλέπεις ότι σε όλα τα κωμικά σήρι-
αλ, είτε άνδρες μιλάνε είτε γυναίκες, νομίζεις ότι ακούς αδελφές. Τα γράφουν 
βέβαια ομοφυλόφιλοι αυτά τα κείμενα και πάνε την ελληνική πραγματικότητα 
αλλού. Αυτοί οι ήρωες είναι υπερβολικοί, μπερδεύονται πολλά πράγματα μαζί με 
άλλα και γενικά βγαίνει κάτι όπως είναι η Αθήνα, η ίδια και η αρχιτεκτονική της, 
ένα πράγμα πολύ άσχημο. Οι πιο κλασικές αδελφές πιστεύω ότι ήταν οι «Τρεις 
χάριτες». Αυτές είναι τρεις τραβεστί, τρεις τρελές, δεν έχω ξαναδεί γυναίκα να 
συμπεριφέρεται έτσι. Γενικά, έτσι μπερδεύονται τα πράγματα και ένας ομοφυ-
λόφιλος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προβάλλουν τα Μ.Μ.Ε. Και η εικόνα 
που δίνουν είναι ότι η gay ζωή είναι αποδεκτή ενώ πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμη 
πολλά προβλήματα.
ΠΑΟΛΑ: Είναι λίγο μύθος, όλο αυτό το glam…
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Είναι κάτι πλασματικό, είναι κάτι που έχει φτιαχτεί από τα 
Μ.Μ.Ε όλο αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύω ότι κατά βάθος δεν έχουμε αλλάξει. 
Δεν έχει γίνει αυτό που κοιτάς τον άλλον στο πρόσωπο και δεν σε νοιάζει πια 
για τη σεξουαλικότητα του.
ΠΑΟΛΑ: Σχετικά με το gay life style, ξεκίνησε σαν εικόνα αλλά κατέληξε 
να υπάρχουν μια αλυσίδα από μπαρ, περιοδικά που προβάλλουν ένα τρόπο 
ζωής.
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Εντάξει αυτό είναι κάπου και πολύ καλό. Ας πούμε οι γονείς 
μας συνηθίζουν, συμβιβάζονται και δεν τους φαίνεται παράξενο τώρα. Δηλαδή 
δεν το κατακρίνω αυτό που συμβαίνει με τα media. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι 
καλό αυτό το πράγμα.
ΠΑΟΛΑ: Όπως για παράδειγμα τα σκετς του Λαζόπουλου.
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Αυτά φτιάξανε κάποιες ισορροπίες. Είναι πολύ έξυπνα και φτιαγ-
μένα από έναν ευφυέστατο άνθρωπο. Υπάρχουν όμως και άλλα που δείχνουν τον 
ομοφυλόφιλο πολύ ευνουχισμένο, π.χ. Γιάννης Μπέζος στους Απαράδεκτους… 
φρικτό.
ΠΑΟΛΑ: Μέσα σ’ όλη αυτή τη χαρούμενη εικόνα υπάρχει και μια απειλή που 
κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας, το Έιτζ. Πιστεύεις ότι έχει αλλάξει κάτι 
στην αντιμετώπιση του σε πολιτικό ή κοινωνικό επίπεδο;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Πιστεύω ότι αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί μέσα από την Παιδεία, 
ούτε μέσα από τα ίδια τα Υπουργεία. Δεν έχει γίνει αυτό που θα έπρεπε να έχει 
γίνει, θα μπορούσαν να κάνουν πολλά παραπάνω πράγματα. Να μη βλέπεις κά-
ποιο φορέα και να τρομάζεις. Το έχω δει σε τρένα, σε λεωφορεία και είναι πολύ 
άσχημο.
ΠΑΟΛΑ: Σε μια εποχή που κυριαρχεί το marketing, πόσο αποφασισμένοι 
είσαστε να πουλήσετε κάποιες από τις ευαισθησίες σας για να κάνετε την 
καριέρα σας;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε για το marketing. Το 
marketing θα έρθει μετά και ήδη αυτό που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είναι 
αποτέλεσμα ενός ειδικού marketing, αν θες. Όλο αυτό που έχει γίνει το έχουμε 
οργανώσει εμείς οι ίδιοι.
ΠΑΟΛΑ: Είναι η μουσική σας. Φτάνει όμως αυτό για να γίνετε περισσότερο 
γνωστοί, γιατί το αξίζετε…
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Αυτό θα γίνει και με τον καιρό. Εξάλλου εμείς δε ζούμε από τη 
μουσική, δουλεύουμε για να ζήσουμε…
ΠΑΟΛΑ: Δυτικά προάστια – σχολίασέ το.
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Δεν είναι ρατσιστικό. Έχουμε μεγαλώσει όλοι εκεί, είναι σαν να 
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Κάποτε, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’80, κάπου στα δυτικά προάστια, τρία νέα παιδιά συ-
ναντιόντουσαν, για να δημιουργήσουν μια από τις ομορφότερες μουσικές «συμμορίες». Αρνητές 
ενός κατεστημένου, εκφραστές μιας σύγχρονης πόλης, οι Στέρεο Νόβα, αφουγκράζονται και 
αφηγούνται μια ιστορία, τη δική τους.
Εκπρόσωποι της μοντέρνας ηλεκτρονικής σκηνής;
Δημιουργοί μιας σύγχρονης όπερας;
Σε κάθε περίπτωση, τα τραγούδια τους πλημμυρίζουν εικόνες και χρώματα. Έστω κι αν σ’ αυτά 
κυριαρχεί το γκρίζο.

ΠΑΟΛΑ: Δώστε μας κάποιο βιογραφικό, πότε, πώς ξεκινήσατε, αν υπήρξαν 
κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα.
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Πρωτογνωριστήκαμε σ’ ένα πάρτυ το ’85, γίναμε φίλοι και έκτο-
τε είμαστε αχώριστοι. Είχαμε τα ίδια ακούσματα, πηγαίναμε στα ίδια club, μας 
άρεσαν τα ίδια πράγματα και κάποια στιγμή απ’ το ’88 και μετά, δουλεύαμε με 
ό,τι μουσικά όργανα είχαμε. Σιγά-σιγά φτιάχναμε μουσική, φτιάχναμε σχέδια για 
μουσική, δεν ήταν μουσική, ήταν τα σχέδια· σαν πίνακες ζωγραφικής. Όλα ήταν 
ημιτελή, σαν να μην είχαν μπει χρώματα ακόμα. Το ’89 βρήκαμε κάποια χρήματα 
και κάναμε την πρώτη μας παραγωγή. Ενα δίσκο που βγάλαμε στην ανεξάρτητη 
wipe-out Δεν μας έπαιρνε καμία πολυεθνική εταιρεία, Περάσαμε απ’ όλες και 
πάντοτε ακούγαμε το ίδιο; «Τι να σας κάνουμε εσάς; Δεν βγάζετε χιτ, δεν που-
λάτε». Έτσι ξεκινήσαμε μόνοι μας.
ΠΑΟΛΑ: Σχετικά με αυτό που ανέφερες για την εμπορευματικοποίηοη, εκεί-
νο τον καιρό που ξεκινήσατε, τα γκρουπ που έπαιζαν κάτι ανάλογο μ’ αυτό 
που παίζατε εσείς ήταν πολύ λίγα και το βασικό μοτίβο ήταν η ροκ μουσική. 
Πώς το αντιμετωπίζετε εσείς το γεγονός, ότι παίζετε ηλεκτρονική μουσική, 
ότι παίζετε κάτι καινούριο με ελληνικό στίχο που δεν είναι επιθετικός, πώς 
σας αντιμετωπίζει ο κόσμος, πώς λειτουργείτε μέσα στην ονομαζόμενη «ελ-
ληνική ανεξάρτητη σκηνή;»
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Αυτή η μουσική που παίζουμε εμείς, ηλεκτρονική και acid 
house, ήταν κάτι που βιώναμε απ’ το ’87 και μετά, ήταν τρόπος ζωής μας. Αυτό 
το πράγμα δηλαδή δεν το κάναμε ούτε από μόδα, ούτε για να φέρουμε κάτι δι-
αφορετικό. Αυτή η μουσική είμασταν εμείς. Δεν σκεφτόμασταν ότι θα φανούμε 
περίεργοι με όλα αυτά τα κουτιά που έχουμε και παίζουμε πάνω στη σκηνή.
ΠΑΟΛΑ: Δηλαδή πώς αισθάνεσαι εσύ μέσα σε όλη αυτή τη ροκ σκηνή;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Αυτή η μουσική που παίζουμε έρχεται από την ανεξάρτητη σκη-
νή και όλο αυτό το μουσικό κίνημα που έγινε μετά ηλεκτρονικά και οτιδήποτε 
έχει σχέση με την τεχνολογία έχει ξεκινήσει μέσα από μειονότητες και μέσα από 
την ανεξάρτητη σκηνή. Δηλαδή η Columbia, η Sony, οι μεγάλες εταιρείες το 
προβάλανε αφού έγινε μόδα και αφού είδαν ότι η νεολαία έχει μια ροπή προς τα 
εκεί. Τότε αποφάσισαν να πάρουν κάποιους καλλιτέχνες, να τους εμπορικοποι-
ήσουν, να τους κάνουν σταρ.
ΠΑΟΛΑ: Όπως γίνεται και με άλλα μουσικά είδη...
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Όπως γίνεται με οτιδήποτε· στην αρχή είναι στον πάτο και μετά 
γίνεται μόδα, για παράδειγμα και η ομοφυλοφιλία στην Ελλάδα είναι μόδα σή-
μερα.
ΠΑΟΛΑ: Επειδή μπήκες πολύ ωραία στο θέμα να σε ρωτήσω σχετικά μ’ αυ-
τήν. Ενώ δηλαδή παρατηρείται μια στροφή, ένας νεοσυντηρητισμός, δηλαδή 
ο κόσμος προσπαθεί να γαντζωθεί σε παραδοσιακά πράγματα, οικογένεια, 
μονογαμία, παράλληλα παρατηρείται μια τρομερή εικόνα στα media ομο-
φυλόφιλους σταρ, talk show όπου όλοι μιλάνε για όλα. Όλα αυτά πώς σου 
φαίνονται;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που βγήκαν μέσα από τα περιοδικά, 
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αγαπάμε. Να γινόμαστε καλύτεροι στις σχέσεις μας. Η μουσική 
βγαίνει μέσα απ’ όλα αυτά… Όταν είσαι έτσι καλοφτιαγμένος, κά-
νεις και καλή μουσική, είναι μια σεξουαλική σχέση. Όταν κάνεις 
ένα καλό έρωτα, ο τελικός οργασμός είναι κάτι ωραίο. Έτσι και η 
μουσική. Και έχουμε εντελώς ερωτική σχέση με τη μουσική.
ΠΑΟΛΑ: Άλλα παιδιά στην ηλικία σας είναι εντελώς διαφορετι-
κά, ασχολούνται με άλλα πράγματα, πώς θα πάρουν ένα μπου-
φάν διακοσίων χιλιάδων για να κάνουν φιγούρα στη Μερσεντές. 
Εσάς, τι είναι αυτό που σας διαφοροποιεί εκτός από τη μου-
σική;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Το πιο άσχημο πράγμα στην Ελλάδα είναι ο μα-
μοθρεφτισμός. Μπορεί δηλαδή να συναντήσεις κάποιον πενήντα 
χρόνων και να μένει ακόμη με τη μαμά του. Είναι κάτι που δεν 
υπάρχει πουθενά, σε κανένα άλλο μέρος της γης. Αλλού τα παι-
διά φεύγουν από τα δεκατρία τους, βγαίνουν στην κοινωνία, είναι 
ελεύθερα να σπουδάσουν, να εκφραστούν, να κάνουν αυτό που 
θέλουν. Πρέπει να φύγουμε από τους δεσμούς της οικογένειας, 
όσο κι αν την αγαπάμε. Και μαθαίνουμε ν’ αγαπάμε πραγματικά τη 
μάνα μας και τον πατέρα μας μόνο όταν φύγουμε, όταν αποστασι-
οποιηθούμε απ’ αυτούς. Το ίδιο συμβαίνει και με την Πατρίδα. Αν 
δε φύγεις στο εξωτερικό, δε μπορείς να καταλάβεις γιατί σ’ αρέσει 
η Αθήνα. Το βρώμικο στενό, γιατί κάποτε περπάτησες στο Γκάζι, 
στο Πέραμα. Όταν δε φύγεις απ’ τον ίδιο τον εραστή σου, δεν 
μπορείς να καταλάβεις τη δύναμη της αγάπης του, αν δε νιώσεις 
αυτή τη στέρηση. Όλα τα πράγματα θέλουν κάποια απόσταση για 
να τα νιώσεις καλύτερα.
ΠΑΟΛΑ: Για τα ναρκωτικά ποια είναι η άποψη σας; Έχουν συν-
δεθεί πολύ με το είδος της μουσικής που παίζετε, ηλεκτρονική 
μουσική με τρυπάκια, έκσταση...
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Όσο και να ακούγεται παράξενα, και να μην το 
πιστεύει κανείς, αυτή τη μουσική την έχουμε κάνει σε πολύ ξε-
νέρωτη φάση. Δε γουστάρουμε καθόλου, το virtual reality, τον 
κυβερνοχώρο, ας πούμε.
ΠΑΟΛΑ: Δε σου αρέσει καθόλου αυτό;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Με γοητεύει αλλά πιστεύω πιο σημαντικό απ’ όλο 
αυτό είναι μια εικόνα της φύσης, πραγματική. Δε μπορώ να φα-
νταστώ τον εαυτό μου να κάνει σεξ μέσω VR κατάστασης.
ΠΑΟΛΑ: Κι όμως, αυτό λένε ότι είναι το μέλλον.
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Σίγουρα το μέλλον είναι συνυφασμένο με την τε-
χνολογία κι εμείς δουλεύουμε μ’ αυτήν, αλλά πιστεύω ότι πάνω απ’ 
όλα πρέπει να μείνουμε άνθρωποι. Το άσχημο σ’ αυτήν την κατά-
σταση είναι η κοινή συνείδηση. Κιβέρια είναι μια κοινή συνείδηση. 
Δηλαδή σηκωνόμαστε, πηγαίνουμε όλοι στο κλαμπ, παίρνουμε χά-
πια, ακούμε τέκνο. Αυτό δε μ’ αρέσει, προτείνω τον ατομικισμό, 
να υπάρχει ποικιλία.
ΠΑΟΛΑ: Θέλει ηρωισμό όμως να μην είσαι έτσι, γιατί περιθω-
ριοποιείσαι.
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Θέλει ηρωισμό, θέλει σπιρτάδα, δεν μπορούμε 
να γίνουμε όλοι ένας πολτός, θέλει να πας το πνεύμα σου μακριά. 
Δε μ’ αρέσει να βλέπω ένα δέντρο μέσα από μια οθόνη. Υπάρχει 
κι αυτό, μας αρέσει, αλλά υπάρχουν κι άλλα. Δηλαδή μ’ αρέσει να 
μαθαίνω ότι η γη είναι στρογγυλή, ότι υπάρχει θάλασσα, να ξέρω 
ότι κολύμπησα κι εγώ σ’ αυτή, ότι είδα το βυθό, τ’ αστέρια, ότι 
αναπνέω, όλα αυτά δίνουν ζωή.
ΠΑΟΛΑ: Και μιλώντας γι’ αυτά, ποια η άποψη σας για την οι-
κολογία;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Η πιο σημαντική κίνηση που υπάρχει σήμερα. Αν 

για κάτι πρέπει να τρέχουμε όλη την ημέρα, είναι γι’ αυτό το πράγ-
μα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, και η μουσική που κάνουμε εί-
ναι καθαρά οικολογική. Δηλαδή, όταν ακούω αυτή τη μουσική, το 
μόνο που σκέφτομαι είναι η φύση. Ένα τρέξιμο μέσα στη φύση, 
μια καταδίωξη μέσα σ’ ένα δάσος. Μπορεί να είναι επαναλαμβανό-
μενη, να σε κουράζει, αλλά έχει στοιχεία τόσο δραματικά, που θα 
μπορούσε να είναι μια σύγχρονη όπερα. Αυτό που είχαμε πει δη-
λαδή μιά άλλη φορά, ότι αν ο Μπαχ ζούσε σήμερα θα έγραφε μόνο 
ηλεκτρονική μουσική, είναι σίγουρο ότι θα έπαιζε acid house.
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μιλάς για το σπίτι σου.
ΠΑΟΛΑ: Έτσι κι αλλιώς έχουν ξεχωριστές εικόνες τα δυτικά προάστια, υπάρ-
χει μια ολόκληρη κουλτούρα.
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Είναι λίγο φτωχολογιά, όλα αυτά τα πράγματα βγαίνουνε.
ΠΑΟΛΑ: Πέρυσι στη συναυλία που δώσατε στο Πεδίον του Άρεως, ο κόσμος 
είχε κάνει έναν κύκλο γύρω-σας, δεν υπήρχε το δίπολο καλλιτέχνης-ακρο-
ατήριο, όλοι είχαν γίνει ένα, κάποια στιγμή ένιωσα την παρόρμηση να τρα-
γουδήσω κι εγώ μαζί σας.
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Εννοείς στη συναυλία σου… είναι το καλύτερο που έχουμε 
ακούσει.
ΠΑΟΛΑ: Το νιώθετε εσείς αυτό, όταν είστε πάνω στη σκηνή;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Η συναυλία εκείνη ήταν από τις καλύτερες που έχουμε κάνει 
– βοήθησε βέβαια κι ο κόσμος που ήταν εκεί. Γενικά, νιώθω άσχημα να είμαι εγώ 
πάνω στη σκηνή, όταν υπάρχει αυτή η αποστασιοποίηση που ανέφερες, ντρέπο-
μαι. Είναι κάτι που δεν το έχω μέσα μου. Αισθάνομαι πιο πολύ όπως αυτός που 
είναι κάτω. Δεν μπορώ τον άλλο ρόλο.
ΠΑΟΛΑ: Θέλω να ρωτήσω για την Elvix, την εταιρεία. Νομίζω ότι ασχολείται 
μόνο μετά ηλεκτρονικά γκρουπ. Πιστεύεις ότι σε δυο χρόνια θα γίνει ένα 
μπουμ, ότι θα βγουν πολλά συγκροτήματα σαν τους Στέρεο Νόβα;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Να υπάρχουν περισσότερα γκρουπ σαν κι εμάς, είναι ευχής έρ-
γον, όπως δηλαδή πας στην Ερμού και βλέπεις σαράντα μαγαζιά με γυναικεία 
ρούχα, έτσι είναι και με τη μουσική, είναι καλό.
ΠΑΟΛΑ: Σε άλλες πόλεις εκτός από την Αθήνα έχετε παίξει;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Στην Πάτρα έχουμε παίξει, Θεσσαλονίκη, Κεφαλλονιά.
ΠΑΟΛΑ: Οπτικοποίηση των τραγουδιών σας, βιντεοκλίπ έχετε κάνει; Πώς 
σας φαίνεται αυτή η εμπειρία, να παίρνεις δηλαδή ένα κομμάτι και να του 
δίνεις εικόνα.
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Σήμερα, να κάνεις ένα βιντεοκλίπ είναι σαν να βγαίνεις στο 
ραδιόφωνο…
ΠΑΟΛΑ: Είναι αναγκαίο κακό ή σας αρέσει, το διασκεδάζετε;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Όταν είναι να γίνει, προσπαθούμε να το διασκεδάσουμε, δεν το 
πολυκυνηγάμε όμως. Παράδειγμα πάμε σε μια κουζίνα, στήνουμε την κάμερα 
πάνω στο τραπέζι και γίνεται. Τέλος πάντων, εμένα δε μου λέει τίποτε.
ΠΑΟΛΑ: Εξάλλου οι στίχοι των τραγουδιών σας περικλείουν τόσες εικόνες 
που δε θα πρόσθετε τίποτε ένα πιο σύνθετο βιντεοκλίπ. Ο ελληνικός στίχος 
επίσης είναι πολύ σημαντικός γιατί βοηθά τον κόσμο να καταλαβαίνει, είναι 
πιο άμεσος. Γκρουπ με ελληνικό στίχο βέβαια υπήρχαν ανέκαθεν, όχι όμως 
ηλεκτρονικά, και με την εξής διαφορά: πάντοτε ο στίχος ήταν επιθετικός, 
επαναστατικός, σου δημιουργούσε κατά κάποιον τρόπο, ενοχές. Στην περί-
πτωση σας υπάρχει κάτι πολύ θετικό, πολύ δίπλα σου, κάτι σαν να το λες 
εσύ, που δεν προσπαθεί να σε βάλει σε κανένα λούκι για το τι έκανες για 
τον εαυτό σου και για τους άλλους, που δεν προσπαθεί να προσδώσει στον 
ακροατή κάποια «ταυτότητα»… κάτι πολύ γλυκό, ανθρώπινο…
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Να σου πω εγώ τι είναι αυτό. Καταρχήν δε γράφω τη στιγμή 
που ζω κάτι, όπως έναν έρωτα ή μια άλλη κατάσταση. Θα περάσει και μετά θα 
γράψω. Το κοιτάζω πια αυτό το πράγμα που πέρασα από μακριά. Να μη φορ-
τίσω κανένα, οι στίχοι είναι ουδέτεροι. Θέλω να το νιώθει μια γυναίκα κι ένας 
άντρας το ίδιο. Να μπορεί να το πάρει ο οποιοσδήποτε και να το κάνει δικό του. 
Τώρα έτσι όπως το δίνουμε και με τη μουσική, θέλουμε το αποτέλεσμα να μην 
είναι κραυγαλέο. Στη ραπ για παράδειγμα αυτή η προτροπή υπάρχει, εμείς δεν 
το θέλουμε αυτό. Είναι όλα εκεί, απλά, σαν τη μέλισσα παίρνεις αυτό που θέλεις 
και μετά πετάς, κάπως έτσι.
ΠΑΟΛΑ: Τα μελλοντικά σας σχέδια; Θα κάνετε κάτι έξω από την Ελλάδα;
ΣΤΕΡΕΟ ΝΟΒΑ: Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα ήταν καλό να προβληθούμε 
και έξω από την Ελλάδα, χωρίς καθόλου στίχο βέβαια, μόνο μουσική. Τα σχέδια 
μας πάνω απ’ όλα είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτά που μας δίνει η ζωή, έστω 
αυτά τα λίγα να τ’ αφομοιώνουμε και να μπορούμε να τα δίνουμε σ’ αυτούς που 
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τους ηθοποιούς, σκηνοθετεί και βρίσκεται πίσω από την κάμερα. Κάθε ταινία 
είναι μοναδική. Σενάριο, μουσική, διάλογοι, πρέπει να δένουν μεταξύ τους. Ο 
τρόπος που δουλεύει, του δίνει μεγάλη ελευθερία. Στην ερώτηση μας, αν θα ήθε-
λε κάποια στιγμή να γυρίζει άλλου είδους ταινίες απαντά: «Γυρίζω μόνο ταινίες, 
τις οποίες εγώ ο ίδιος βλέπω ευχάριστα. Είμαι ελεύθερος».

Καταρχήν πρέπει να γίνει η επιλογή των ηθοποιών. Ο Καντινό μιλά πολύ με τα 
αγόρια για τις φαντασιώσεις τους, τα φωτογραφίζει και τα συστήνει στους υπό-
λοιπους συντελεστές. Πιστεύει ότι είναι πολύ σημαντικό τα αγόρια που παίρνουν 
μέρος σε μια ταινία ν’ αναπτύξουν σωστή σχέση μεταξύ τους. Το στούντιο όπου 
γίνονται τα γυρίσματα βρίσκεται 50 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι. Ο Καντινό συ-
ζητά τις σκηνές με τα αγόρια πριν αρχίσει το γύρισμα. Συχνά, τα αγόρια πριν ξε-
κινήσουν, χαλαρώνουν, ερεθίζονται, αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη, έτσι 
ώστε να καταφέρουν να διεγείρουν ο ένας τον άλλον. Ο Καντινό εξηγεί: «Εγώ 
απλώς καταγράφω ό,τι συμβαίνει. Με μια κάμερα μόνο. Δεν ανακατεύομαι. Τα 
αγόρια κάνουν ό,τι τους κάνει κέφι. Αν κάποιος δεν έχει όρεξη και δεν του ση-
κώνεται, αμέσως μπαίνει κάποιος άλλος στη σκηνή ο οποίος παρακολουθούσε 
το γύρισμα και ερεθίστηκε».

Κάτι που αξίζει την προσοχή μας και το παρατηρούμε βλέποντας τις ταινίες 
του είναι ότι το προφυλακτικό δεν αποτελεί ερωτικό αξεσουάρ. Βλέπουμε τα 
αγόρια να κάνουν έρωτα με προφυλακτικό αλλά ποτέ δε βλέπουμε τη σκηνή 
στην οποία το φορούν. Επίσης το προφυλακτικό δεν υπάρχει, όταν χαϊδεύονται 
και όταν χύνουν.

«Δε θέλω να κάνω το Δάσκαλο. Πιστεύω ότι το προφυλακτικό είναι αντιερω-
τικό και δε θέλω να παίζει σημαντικό ρόλο στις ταινίες μου. Εγώ κάνω κινημα-
τογράφο του ονείρου. Δεν απολογούμαι».

Τελευταία ο Καντινό ανακάλυψε τον ερωτισμό των δονητών και του fist 
fucking. Ο ίδιος μας λέει: «Μερικές φορές προτιμώ το σκληρό πλαστικό από 
ένα χαλαρό πούτσο. Σχετικά με το Ειτζ, απλώς θέλω να σας πω ότι στις ταινίες 
μου παίρνουν μέρος και φορείς του Ειτζ. Αρχή της δουλειάς μου είναι να τους 
αντιμετωπίζω όλους σαν φορείς».

Έχει κάνει σαράντα ταινίες, σαράντα προσωπικές φαντασιώσεις που τις εκ-
θέτει σ’ ένα πολυπληθές κοινό. «Είναι ένα είδος ψυχανάλυσης. Τα προσωπι-
κά μου προβλήματα με την Καθολική Εκκλησία, τη συντηρητική οικογένεια 
μου, τις Αρχές έχουν επηρεάσει τις ταινίες μου. Εχω παρουσιάσει φαντασιώ-
σεις μου που διαδραματίζονται σε σχολεία και κατασκηνώσεις, σε ταινίες όπως 
«Scouts», «Sacre College», «Classe de neige». Η ταινία «Scouts» με απελευθέ-
ρωσε. Θυμάμαι όταν είχα πάει διακοπές σε κατασκήνωση, δεκατεσσάρων ετών, 
ένα άλλο αγόρι με έπιασε ανάμεσα στα πόδια». «Κατά μεγάλο μέρος ανακάλυψα 
τη σεξουαλικότητα μου μέσα από τις ταινίες μου και εύχομαι να συμβεί το ίδιο 
και στους θεατές μου. Πρέπει να απαλλαγούν από διάφορες ηθικές αναστολές 
– με τη βοήθεια της πορνογραφίας τους ανοίγω την πόρτα».

Τι αισθάνεται άραγε ο Καντινό όταν κοστολογεί τις πιο προσωπικές του φα-
ντασιώσεις και τις παρουσιάζει μέσα από τις ταινίες του σε μια ανώνυμη μάζα 
γκέι ανδρών; Μας απαντά χωρίς πολλή σκέψη: «Είναι σαν μια μεγάλη παρτούζα. 
Είμαι περήφανος για το έργο μου. Θέλω να φτιάξω ένα νέο, μυστηριώδη κόσμο, 
ερωτικό, με μια δόση ανωμαλίας».

Ο Καντινό δεν πιστεύει ότι υπάρχει σεξουαλική κουλτούρα στην Ευρώπη. 
Είναι  χαρακτηριστική η στάση των Γάλλων διανοούμενων απέναντι. Πιστεύουν 
ότι είναι ένας τύπος που φτιάχνει ωραίες ταινίες με ωραία αγόρια.

«Τρελλαίνομαι για σεξ», μας λέει και αρχίζει να μιλά για τη ζωή του. Όταν 
ήταν παιδί τον καταδυνάστευαν τα κόμπλεξ του. Ήταν μαλθακός και δεν τα 
έβγαζε πέρα με τα μεγαλύτερα αγόρια. Ντρεπόταν για το σώμα του, ήταν κοντός 
και αδύνατος. Γι αυτό άργησε να ενεργοποιηθεί σεξουαλικά.
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Το όνομα αυτό είναι εγγύηση για πετυχημένες πορνοταινίες. Πολλοί γκέι έχουν 
ερεθιστεί παρακολουθώντας κάποια απ’ αυτές. Ο Γάλλος καλλιτέχνης έχει γυρί-
σει μέχρι τώρα 40. Αν και το Φεβρουάριο που μας πέρασε έκλεισε τα 50 παραμέ-
νει ένα μεγάλο παιδί. Συζητήσαμε μαζί του για τις ταινίες του, τους ηθοποιούς, 
την τέχνη γενικότερα του πορνο-φίλμ.

Η συνάντηση μας έγινε στο σπίτι του George Guhert, αντιπροσώπου των 
ταινιών του στην Ευρώπη και ιδιοκτήτη του Gero-Video στο Ντύσελντορφ. Ο 
Καντινό μας υποδέχεται στο σαλόνι. Κρατάει ένα ποτήρι κρασί ροζέ και καπνίζει 
ultra lights τσιγάρα. Μαζί του είναι και ο Damien Carrey, βασικός πρωταγω-
νιστής των ταινιών του.

Μια συνέντευξη με έναν παλιό εξπέρ πορνοταινιών. Δεν δέχεται τον τίτλο 
του Σταρ. Είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος: «Χέζω όπως ο Πάπας! Εχω τα 
ελαττώματα και τα πλεονεκτήματα ενός κανονικού ανθρώπου, αγαπώ, θυμώνω, 
χαίρομαι, είμαι εντελώς φυσιολογικός».

Του αρέσει να παίζει με τους άλλους, να τους παραπλανά, κάνει φάρσες και 
χαίρεται όταν πετυχαίνουν. Για παράδειγμα στο γραφείο του στο Παρίσι συστή-
νεται στα αγόρια-μοντέλα που ενδιαφέρονται για τη δουλειά του ως ο βοηθός 
του Καντινό και όλοι τον πιστεύουν: «Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Λαβαίνω του-
λάχιστον δυο γράμματα την ημέρα, από αγόρια απ’ όλο τον κόσμο που θέλουν 
να παίξουν στις ταινίες μου. Δεν μου αρκεί όμως το αυτοβιογραφικό και η φω-
τογραφία Polaroid. Σημασία έχει η γοητεία, η λάμψη που εκπέμπεις και αυτό 
βέβαια δεν το δείχνει καμιά φωτογραφία. Γι αυτό επιδιώκω να έχω προσωπική 
επαφή με κάθε ενδιαφερόμενο. Το τονίζω: Δε μου αρκεί όμορφο σώμα. Για έναν 
ηθοποιό είναι απαραίτητη η άνεση μπροστά στο φακό».

Και συνεχίζει με μια μικρή ιστορία: «Πρόσφατα με επισκέφθηκε στο Παρίσι 
ένας νεαρός Ιταλός και ήθελε να δουλέψει μαζί μου. Ηταν ντυμένος μ’ ένα μα-
κρύ παλτό. Φαινόταν συμπαθητικός, όταν το έβγαλε όμως, θεέ μου, τι απογοή-
τευση!». Ο Καντινό γελάει καθώς θυμάται τη σκηνή της αποκάλυψης!

Ο Damien Carrey, ο ηθοποιός που είναι μαζί του σήμερα, τα κατάφερε όμως! 
Είναι 20 χρονών και έχει παίξει σε 4 ταινίες; «Video Boys 2 & 3», «Gamins de 
Paris», «L’ experience inedite».

«Δεν ονειρεύομαι να γίνω πορνοστάρ. Το βλέπω σαν ένα παιχνίδι που μου 
επιτρέπει να εξελίσσομαι και να απελευθερώνω τη σεξουαλικότητα μου. Παίρνω 
20.000 φράγκα περίπου, αλλά δεν είναι το χρήμα που με ενδιαφέρει περισσό-
τερο σ’ αυτή τη δουλειά».

Το μέγεθος δεν παίζει κανένα ρόλο στην επιλογή των υποψηφίων. Πιο ση-
μαντική είναι η κωλοτρυπίδα. «Δεν υπάρχει τίποτε πιο συναρπαστικό από μια 
όμορφη κωλοτρυπίδα, διάπλατα ανοιγμένη». Στις ταινίες του φαίνεται άλλη μια 
προτίμηση του: Οι γυαλισμένοι και ξυρισμένοι κώλοι. Θεωρεί αηδιαστικό θέαμα 
τις τρίχες που κολλάνε στο χέρι όταν κάποιος κάνει fist fucking.

Ο Καντινό αγαπά τ’ αγόρια του. Όνειρό του είναι να ζήσει μαζί τους σ’, ένα 
μεγάλο πολύχρωμο κοινόβιο. «Νοιώθω και ο ίδιος αγόρι, κάτι σαν ο μεγάλος 
τους αδερφός. Σε καμιά περίπτωση δε θέλω να δίνω την εικόνα ενός σεβάσμιου 
μεσήλικα.»

Ο Damien συμφωνεί: «Είναι για μας φίλος, πατέρας και εραστής. Είναι συ-
νέχεια μαζί μας». Και ο Καντινό προσθέτει: «Φυσικά υπάρχουν και αντιζηλίες, 

καυγάδες και προβλήματα». Συνήθως χρειάζεται πολύς χρόνος για την προ-
ετοιμασία των ταινιών του. Ο Καντινό δε βιάζεται: «Τα γυρίσματα 

της ταινίας «L’ experience inedite» κράτησαν πάνω από ένα 
χρόνο ενώ πολλές φορές δουλεύω δυο και τρεις ταινίες 

ταυτόχρονα».
Ολα τα κάνει μόνος του. Γράφει ο ίδιος τα σενά-

ριά του, ψάχνει και βρίσκει τους χώρους, καθοδηγεί 

Jean Daniel Cadinot
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Είχε πολλές δυσκολίες με την οικογένεια του όταν έμαθαν ότι είναι γκέι. Όταν 
ήταν δεκαεπτά ετών εγκατέλειψε το σπίτι του και τα έβγαζε πέρα μόνος του κά-
νοντας δουλειές του ποδαριού. Μετά από δυο χρόνια άρχισε να ασχολείται με τη 
φωτογραφία. Έτσι προέκυψαν δεκαεπτά ερωτικά άλμπουμ. Πούλησε πάνω από 
250.000 κομμάτια σ’ όλον τον κόσμο. Με το ψευδώνυμο Tony Dark γύρισε τις 
πρώτες του ταινίες. Με τον καιρό καλυτέρευσαν οι σχέσεις με τη μητέρα του και 
τον αδερφό του. «Η μητέρα μου είναι περήφανη για το έργο μου. Έχει παίξει και 
σε μια ταινία μου το «Tatort Tiefgarage» όπου έκανε τη γυναίκα σ’ ένα ταξί. Ο 
πατέρας μου πέθανε όταν ήμουν 18 χρόνων.»

Η κινητήρια δύναμη του Καντινό είναι η περιέργεια. Ψάχνει συνεχώς νέες 
εμπειρίες, νέους ορίζοντες. «Τον τελευταίο καιρό ανακάλυψα το σαδομαζοχισμό. 
Έχει αρχίσει να μ’ ερεθίζει».

Σε μια από τις καινούριες ταινίες του, το: «Corps d’ elite» καταπιάνεται με 
τη βία, η οποία παίζει πλέον σημαντικό ρόλο στα φιλμ που γυρίζει. Ο ήρωας της 
ταινίας, ένας νεαρός ποδηλάτης, συλλαμβάνεται σ’ έναν επαρχιακό δρόμο από 
δύο αστυνομικούς, οδηγείται σ’ ένα Αστυνομικό Τμήμα, όπου όλοι οι αστυνομι-
κοί τον, βιάζουν ακόμα και με τα γκλοπ τους. «Οι ταινίες είναι καθρέφτης της 
κοινωνίας και αυτή η κοινωνία είναι πολύ βίαιη. Εξάλλου στη συγκεκριμένη ται-
νία δείχνω τη διαφθορά της αστυνομίας, την κατάχρηση της εξουσίας, όταν σε 
μια σκηνή ένας αστυνομικός σνιφάρει κόκα. Στο θέμα της βίας εχω επηρεαστεί 
από το Ζαν Ζενέ, επίσης σιχαίνομαι τα δικτατορικά καθεστώτα».

Στην ερώτηση αν έχει όρια και ταμπού απαντά κοφτά: «Τα όρια μου είναι οι 
γαλλικοί νόμοι!».

Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από την Πολιτική. Ο Καντινό είναι αριστε-
ρός. Του αρέσει να δίνει την εικόνα νεαρού εξεγερμένου και μισεί το στερεότυπο 
του γέρου οικογενειάρχη που ζει σε αρμονία και ευτυχία.

Στους θεατές του έχει μόνο να πει: «Τολμήστε, τολμήστε, τολμήστε!»
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή μίλησες για υγιεινές οικογένειες, θα ήθε-
λα να σου πω κάτι σχετικό μ’ αυτό που έχεις δηλώσει για το γιο σου. Είχες 
πει ότι, θέλοντας να μάθεις στο παιδί σου κάποια πράγματα που δε μαθαί-
νουν τ’ άλλα παιδιά, τον παρότρυνες, μέσα σ’ όλες τις ανέσεις του, να πάει 
να δουλέψει σε μια ταβέρνα. Ένα «τεκνό» της Πάολας, που δε βρίσκεται 
μέσα στα όρια της τρέχουσας ηθικής και του καθωσπρεπισμού, το θεώρησε 
εξωφρενικό.
ΜΑΛΒΙΝΑ: Εγώ βρίσκω εξωφρενικό τον μπουχέσα που είναι εφτά χρονών και 
έχει όλα τα nintento στα πόδια του, που έχει τη μάνα και τον πατέρα, αυτά 
τα σιχαμένα πλάσματα που το ένα δικαιώνει το άλλο μέσα από το παιδί, τη 
μάνα που αποκαλεί τον άντρα της «ο μπαμπάς», τον μπαμπά που αποκαλεί τη 
γυναίκα του «η μαμά», αυτή τη φριχτή ασυνεννοησία που δεν τη γεφυρώνει 
το ηλίθιο παιδί… Όλο αυτό το πράγμα εμένα μου προκαλεί βδελυγμία, φρί-
κη δηλαδή, είναι η εικόνα-εφιάλτης μου, η εικόνα μιας πυρηνικής οικογένειας 
κάτω από ένα χριστουγεννιάτικο δεντράκι… κι αυτά τα μελλοντικά γιαπάκια, 
που στάζουν τη φροντίδα δύο αηδιαστικών ανθρώπων που διαιωνίζουν το άγριο 
είδος τους! Έχω τη νεύρωση μου με τη διαιώνιση του είδους, ειδικά εσύ το ξέ-
ρεις πολύ καλά αυτό. Αλλά χαίρομαι που και τα τρία παιδιά μου μού είπαν ότι 
«εμείς είμαστε από το πανεπιστήμιο της ζωής», η τυπική κουβέντα του λαμόγια 
του Συντάγματος, δηλαδή. Αγαπώ πάρα πολύ το λαμόγια του Συντάγματος, εγώ 
θέλω παιδιά-μάγκες.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να σε ρωτήσω για τους γονείς σου, αν 
ζούνε και πόσο μιλάνε σε σένα οι στίχοι του Καβάφη «πένθη της οικογένει-
ας, χωρισμοί, αισθήματα δικών μου, αισθήματα των πεθαμένων τόσο λίγο 
εκτιμηθέντα». Έχεις βρεθεί στη φοβερή κατάσταση που βρέθηκε ο ποιητής, 
να εκτιμήσεις τα αισθήματα ενός δικού σου όταν έχει πια χαθεί;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Οι γονείς μου δε ζουν. Εγώ είχα ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς 
μου με το σπίτι και δε μετάνιωσα για τίποτε. Πρόλαβα να τα φτιάξω με τη μάνα 
μου πριν από το θάνατο της, με τον πατέρα μου δεν ήθελα να τα φτιάξω και δεν 
τα έφτιαξα ποτέ. Είμαι από τα τέρατα που δεν πήγαν στην κηδεία του πατέρα 
τους και δεν έχω αλλάξει καθόλου άποψη. Για μένα η συγγένεια είναι επιλεκτι-
κή. Η οικογένεια μου είναι οι φίλοι μου, τα παιδιά μου κι αυτός ο άντρας που 
αγαπάω.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς τα κατάφερες, Μαλβίνα, να ξεπεράσεις 
τόσα ταμπού;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Δεν ξέρω, γεννήθηκα έτσι! Σου θυμίζω την ατάκα της Γαβριέλας 
«έγινα ιερόδουλος διότι έτσι εγεννήθην». Σε ηλικία τεσσάρων χρονών εγώ είχα 
τελειώσει με το σπίτι. Είχα σηκώσει δικό μου μπαϊράκι, πάνω σε δική μου σχε-
δία, δεν είχα σχέση με αυτόν τον κόσμο και τις σάπιες ιδέες του.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Είσαι άνθρωπος του λόγου. Έχεις διαβάσει πολύ, 
ανακοινώνεις τις σκέψεις σου, έχεις γράψει πέντε θαυμάσια σενάρια και 
δυο βιβλία. Στο δεύτερο βιβλίο σου, τα «Κορίτσια στη σαβάνα», λες κάπου: 
«Αγάπη στο μιλητό δε γίνεται να υπάρχει». Δηλαδή πιστεύεις ότι τα λόγια 
δε χρειάζονται;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Μίλα όσο θες, αρκεί να κάνεις κιόλας. Ξέρεις ότι όλοι οι άνθρωποι 
που μας παραμυθιάζουν μας τάζουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό καψουρευόμαστε, 
την προοπτική της καλύτερης ζωής που μας τάζουν, του καλύτερου αύριο, και 
τελικά μπορεί να σ’ έχει κάποιος στο μιλητό χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια και 
να είσαι καψουρεμένος με την εικόνα που σου τάζει. Αυτό είναι πολύ καλό μέχρι 
δεκατεσσάρων χρονών, τώρα θέλω πρακτικά, αδρά πράγματα, απτά και ξεκαθα-
ρισμένα. Δε θέλω να μου τάζουνε τίποτε πια, από ταξίματα έχω χορτάσει.

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ    |  209 

Όταν ήταν μικρή, έλεγε την αλήθεια αλλά κανείς δεν την πίστευε. Αποφάσισε λοιπόν, μεγαλώ-
νοντας να λέει πανέμορφα ψέματα και την πίστευαν όλοι. Κάποιες φορές, όμως, αποφασίζει να 
πει τις μεγάλες αλήθειες ανάμεσα στα ωραία ψέματα. Τότε είναι που διχάζει… Μαλβίνα Κάραλη, 
ένα μυστηριώδες γοητευτικό πλάσμα φτιαγμένο – ίσως – από τα υλικά των παλιών… ή μήπως 
των μελλοντικών αστεριών;

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Μαλβίνα, χωρίς περιστροφές: Τι σημαίνει για 
σένα το τρίπτυχο Πατρίς – Θρησκεία – Οικογένεια;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Πατρίδα μου είναι – το έχω ξαναπεί αυτό – η πατρίδα του αγαπη-
μένου μου, αυτού που αγαπάω, όπου μαζί του θα πάω. Θρησκεία είναι εκείνο 
το πράγμα που μου επιτρέπει να έχω ενοχές, άρα να τη βρίσκω καλύτερα! Μου 
ανεβάζει τη λίμπιντο η θρησκεία, γι’ αυτό πιστεύω ότι τα θρησκευόμενα άτομα 
είναι τα πιο ακόλαστα που υπάρχουν. Σε παραπέμπω στην «Ιστορία του ματιού», 
φυσικά. Και, οικογένεια, αυτό που λέει ο Χειμωνάς: «Ραγισματιές, απ’ όπου οι 
άνθρωποι μπαινοβγαίνουν στον κόσμο». Συνήθως είναι άθλιοι οι άνθρωποι που 
μπαινοβγαίνουν στον κόσμο από την οικογένεια. Αλλά όταν με ρώτησαν αν χρη-
σιμοποίησα προβοκατόρικα τον όρο οικογένεια πηγαίνοντας στον «Αντέννα», 
είπα μια οικογένεια ήταν και ο Δον Κιχώτης με τον Σάντσο Πάντσα, Μ’ αυτή την 
έννοια, ναι, έχω οικογένειες κατά καιρούς πολλές.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Για να σχολιάσουμε λίγο αυτό που μας είπες, ότι 
ταυτίζεις την πατρίδα με τον αγαπημένο, ο έρωτας είναι το παν για σένα;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Όχι τώρα πια, αλλά για πάρα πολλά χρόνια ήταν, ναι, τα συνόψιζε. 
Σε εξανθρωπίζει ο έρωτας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια η σχέση πάθους και έρωτα; Είναι συνώνυ-
μα;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Όχι, δεν είναι. Ο έρωτας εμπεριέχει μεν τη μάχη, αλλά το πάθος θα 
σε οδηγεί πάντα σ’ ένα τυφλό πράγμα, σε μια άλογη κατάσταση. Δηλαδή θα πε-
ράσεις τα σύνορα κι αν περάσεις τα σύνορα, τα πάντα είναι ένα παιχνίδι. Εκεί 
μπορεί να την πατήσεις πολύ άσχημα, κι είναι χρέος σου να την πατήσεις βέβαια 
γιατί πρέπει να την πατήσεις για να εξανθρωπιστείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρω-
πος μέσα από την ξεφτίλα του, δεν υπάρχει αμφιβολία…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Συνδέεις τη θρησκεία με την ενοχή… Έχω προ-
σέξει ένα σημείο – δεν ξέρω αν το έχεις κάνει προγραμματικά, αλλά στις πε-
ρισσότερες δουλειές σου χρησιμοποιείς τίτλους – και δεν είναι μόνο οι τίτ-
λοι – που σχετίζονται με την έννοια της ενοχής. Σου θυμίζω στη «Γυναίκα» 
τη στήλη σου «Επ’ αυτοφώρω», στην τηλεόραση τα «Mea Culpa» «Εάλω η 
Πόλις» – το μεγάλο κρίμα των γειτόνων μας – και « Έγκλημα της Τρίτης», 
καθώς και τα βιβλία σου «Αθώος σαν αγαπημένος» και «Τα κορίτσια στη σα-
βάνα». Στο τελευταίο δεν είναι ο τίτλος αλλά ολόκληρο το βιβλίο που έχει 
κεντρικό θέμα το έγκλημα. Τι σου συμβαίνει;
ΜΑΛΒΙΝΑ: (έκπληκτη) Απίστευτο! Δεν το ’χα παρατηρήσει ποτέ, ούτε μου το 
’χει πει κανείς, τι φοβερή σημειολογία είναι αυτή; Πού θέλεις να ξέρω τι μου 
συμβαίνει, αφού εσύ το βρήκες αυτό που μου συμβαίνει, ποιος ξέρει τι διάολο 
γίνεται, κάπου, κάποτε, προσπαθώ να κάνω το felix culpa, το ευτυχισμένο λά-
θος – ναι, έχω με την ενοχή πολλά, μ’ αρέσει η ενοχή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως η ενοχή προέρχεται από το «ενέχω», θέ-
λεις να ενέχεσαι, να εμπλέκεσαι, έτσι;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Ναι, θέλω να ενέχομαι! Το αντίθετο είναι το υγιεινό πράγμα, το υγι-
εινό σεξ, οι υγιεινοί έρωτες, οι υγιεινές συνήθειες, οι υγιεινές οικογένειες, οι 
πυρηνικές, εμένα δε με αφορά να ζω έτσι, μ’ αρέσει πολύ να νιώθω ένοχη, να 
ενέχομαι.

Μαλβίνα Κάραλη
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εκφραστεί θετικά για σένα και μια γυναίκα συνάδελφος του 
απάντησε ότι είσαι πόρνη. Μπορείς να το φανταστείς;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Μα, είμαι πόρνη, αγάπη μου! Έχω κάνει αυτό ακριβώς 
που θέλω σε όλη μου τη ζωή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς ακριβώς την εννοείς την πορ-
νεία;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Με όλη την αρχαιοελληνική σημασία της. Έχω συζη-
τήσει με τους καλύτερους άνδρες του αιώνα, εδώ και στο εξωτε-
ρικό, μ’ όσους ήθελα, έχω περάσει ακριβώς όπως θέλω και δεν 
έχω κάνει καμία παραχώρηση σε θέματα που έχουν σχέση με φρά-
γκα. Πέρασα δηλαδή πάρα πολύ καλά. Οποίος τ’ ακούσει θα πει 
«α, την πουτάνα!…». Μακάρι. Αυτό είπε κι αυτή η κακομοίρα η 
γνωστή σου!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Μαλβίνα, τη μέρα που παρουσία-
σες το νεκροθάφτη, έκανα απ’ τους καλύτερους ύπνους της 
ζωής μου,
ΜΑΛΒΙΝΑ: Ναι παιδί μου, θα πεθάνουμε όλοι στα σίγουρα, αλλά 
στο μεταξύ πρέπει να το απελπίζουμε λίγο το θέμα… Πιστεύω πως 
δε θα ζήσω άλλη ζωή, γι’ αυτό θα κάνω ό,τι μου καυλώσει και θέλω 
να επιβάλλω την άποψη μου. Το πιο ακόλαστο όνειρο μου ως παι-
δί ήταν είτε να είμαι η γυναίκα ενός δικτάτορα είτε να ήμουν εγώ 
η ίδια μια ωραία δικτατόρισσα στη Λατινική Αμερική κι όποιον 
τολμούσε να μου αντιμιλήσει, να τον έκλεινα στο μπουντρούμι! 
Αγαπώ πολύ το φασισμό, όχι την πολιτική του αλλά τα ήθη και τα 
έθιμα του, καταλαβαίνεις ελπίζω…
ΠΑΟΛΑ: Έχει όρια η καύλα;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Δεν έχει τον εμετό; Ακούς στο τηλέφωνο έναν άνθρω-
πο και σε καυλώνει τόσο πολύ, που εμένα τουλάχιστον η πρώτη 
μου κίνηση σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνω εμετό. Δεν 
έχεις φτάσει σ’ αυτό το σημείο ποτέ εσύ;
ΠΑΟΛΑ: Ναι, έχω φτάσει αλλά εμένα δε μου βγήκε σε καλό.
ΜΑΛΒΙΝΑ: Εγώ εδώ κι εφτά-οχτώ χρόνια το ’κοψα το βίτσιο και 
προτιμώ να λειτουργώ σε μια τρομακτική χαρά, με μερική απαγό-
ρευση, γιατί είμαι λιγάκι μεγάλη πια για να ζω ολικές απαγορεύ-
σεις και δε θέλω να κάνω πια εμετό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Πιστεύεις ότι με τη δουλειά σου 
ασκείς εξουσία;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Ό,τι κάνω, το κάνω σαν παιχνίδι. Φυσικά ασκώ εξου-
σία, όχι όμως στον κόσμο αλλά στους χώρους απ’ όπου έχω πε-
ράσει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εννοώ την εξουσία με την έννοια 
εκείνης που έχει ο μαέστρος, αυτή που απαιτείται για την εκτέ-
λεση ενός έργου.
ΜΑΛΒΙΝΑ: Ο Φελίνι μάς δίδαξε πόσο φασιστική είναι η εξουσία 
του μαέστρου στην «Πρόβα Ορχήστρας» του, που προσωπικά πι-
στεύω ότι καθόλου δεν ήταν μεταφορά – ήταν αυτό καθεαυτό ένα 
παιχνίδι, μια πρόβα ορχήστρας. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με 
ένα ασήμαντο εργάκι, με κάποια πράγματα που απευθύνονται στα 
πιο γελοία άτομα του κόσμου. Μιλάμε για καταγέλαστα πράγματα, 
δηλαδή εάν την έχεις την εξουσία σ’ έναν τέτοιο χώρο γελάει κι ο 
Θεός μαζί σου!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Να σου πω κάτι; Νομίζω ότι αν 
υπήρχαν άλλες δέκα εκπομπές σαν και τη δική σου, θα άλλαζε 
αρκετά η νοοτροπία του κόσμου.
ΜΑΛΒΙΝΑ: Θα μάθαιναν τουλάχιστον να μην είναι τόσο γελοίοι, 
ώστε να λένε τόσο χυδαία ψέματα στους εαυτούς τους σ’ αυτή την 
πορεία προς το θάνατο…

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Είχες πει, κάποτε, ότι και στον πιο 
ασήμαντο άνθρωπο μπορείς να βρεις θετικά πράγματα.
ΜΑΛΒΙΝΑ: Ε, φυσικά! Ακόμη και σ’ εκείνη τη συνάδελφο σου που 
μου ανέφερες πριν… Προφανώς πρόκειται για μουνόσκυλο, γιατί 
εγώ ποτέ δεν κάθισα να πω για κάποιον γνωστό μου άνθρωπο, για 
κάποιον που ’χω δει στα media ή που έχει γράψει ένα βιβλίο ότι 
είναι πόρνη. Ακόμη, λοιπόν, και σ’ αυτό το μουνόσκυλο κάτι θα 
είχα να του αναγνωρίσω, κάπως θα το λυπόμουνα. Κι αν λυπάσαι, 
αναγνωρίζεις. Μέχρι και στο τελευταίο μουνόσκυλο του κόσμου 
κάτι θα ’βρισκα. Αυτό μου το έχει μάθει πάρα πολύ καλά η ίδια 
η ζωή. Κι ο τελευταίος των ανθρώπων έχει κάποιο μεγαλείο, έχει 
τις μεγάλες του ώρες, καθώς κι ο πιο μεγάλος έχει ώρες φρικτής, 
χοντρής μικρότητας και ξεφτίλας. Και το ωραιότερο πράγμα στη 
ζωή είναι ακριβώς αυτή η χαμέρπεια που πάει αγκαλιά με το υψηλό 
στοιχείο και που το ένα δικαιώνει το άλλο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Μα εξάλλου η μεγάλη τέχνη δεν εί-
ναι προϊόν ανθρώπων που διαθέτουν κάτι το δαιμονικό;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Από τα σκατά έχει γίνει. Από δουλεμπόρους, από κλέ-
φτες, από δολοφόνους, αλήτες, βαρεμένους, πρεζόνια και χασισο-
πότες. Η μεγάλη τέχνη δεν έχει γίνει ούτε από ακαδημαϊκούς ούτε 
από καθηγητές πανεπιστημίου, αυτό είναι σίγουρο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Σε τρομάζει αυτό;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Θα με τρόμαζε αν ήταν από ακαδημαϊκούς! Αυτοί οι 
άνθρωποι είναι τελείως ξεκομμένοι από τη χαρά της ζωής. Ποτέ 
δεν έχουν πιει μια καλή σαμπάνια στη ζωή τους ή, αν έχουν πιει, 
δεν είναι σε θέση να τη διακρίνουν. Απ’ την άλλη γνώρισα φοβε-
ρούς αλήτες, που ήταν όμως «γάτες», κανείς δεν μπορούσε να 
τους κοροϊδέψει. Που δεν μπορούσες να τους πετάξεις μια «Cair» 
και να την περάσουν για «Perignion» – δε γινότανε. Υπήρχε μια 
εκ γενετής αριστοκρατική καταγωγή που τους έκανε να το ξεχω-
ρίζουν.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εκτός από την καλή σαμπάνια τι 
άλλο είναι για σένα η χαρά της ζωής, Μαλβίνα;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Μετά τα τριάντα, η ζωή είναι «να τη σκαπουλάρω». Η 
χαρά της είναι να μην έχω μαραζώσει, να μην έχω γίνει μια νοικο-
κυρά που βιάζεται να γυρίσει σπίτι για να φτιάξει σπανακόπιτα στα 
παιδιά και το σύζυγο, μα να μπορώ να κρατάω τα πράγματα που 
έκανα στα δεκαεφτά μου. Δεν τα έχω απαρνηθεί όλα, δεν μ’ έχει 
απασχολήσει ποτέ η σύνταξη, εξακολουθώ ν’ αγαπάω τους αλήτες, 
εξακολουθώ να έχω φίλους που κανένας τους δεν έχει αυτοκίνητο, 
δεν κάνω παρέα με ζευγάρια, δε φοράω χρυσά κοσμήματα, εγώ 
ζω και οι εχθροί μου έχουν πεθάνει. Και θέλω να εξακολουθήσουν 
όλα έτσι!
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ πάντως νευρίασα τρομερά μαζί 
σου όταν, εκθειάζοντας σε πρόσφατη εκπομπή σου τη Βάνα 
Μπάρμπα, μείωσες τον εαυτό σου. Συγκεκριμένα, της είπες 
ότι ο άντρας σου και ο σκηνοθέτης θα ήθελαν το τηλέφωνο 
της!
ΜΑΛΒΙΝΑ: Γιατί, αγάπη μου; Χιούμορ έκανα! Το λέει και το 
Ευαγγέλιο: «Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι». Προσωπικά σιχαίνο-
μαι τις γυναίκες που βγαίνουν και λένε «μμμ, και τι ’ναι αυτή; Η 
Μπάρμπα; Βάφεται, γι’αυτό είναι ωραία». Το θεωρώ αυτό άλλη μια 
ένδειξη του πόσο επιφανειακά πλάσματα είναι γενικά οι γυναίκες, 
δηλαδή ότι γι’ αυτές όλα παίζονται σε επίπεδο εμφάνισης. Δεν 
είναι καλή η Μπάρμπα; Μα έχει χίλιους δυο λόγους να μην είναι 
καλή η Μπάρμπα. Δεν είναι μόνο θέμα μούρης. Σε δυο-τρία χρό-
νια που δεν θα’χει σώσει την ψυχή της, θα μπαχαλέψει πολύ αυτή 
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή έχεις απογοητευθεί από τη 
ζωή σου;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Όχι. Στη ζωή μου μού έχουν τάξει πολλά, τα έχουν 
πάρει πίσω, το ίδιο έχω κάνει κι εγώ. Έχω προδώσει πολύ κόσμο. 
Επεχείρησαν να με καταστρέψουν κι έχω καταστρέψει.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σκότωνες; Όπως η ηρωίδα 
σου;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Γιατί, εσύ πιστεύεις πως δε θα σκότωνες; Όλοι θα σκό-
τωναν, αρκεί να περάσεις το όριο. Είναι χιλιοστά αυτά που χω-
ρίζουν την ύπαρξη σου από το όριο. Αν το περάσεις, δεν έχεις 
καταλάβει για πότε έχεις κάνει το παιχνίδι. Έχω μηχανευτεί να 
εξοντώσω ανθρώπους, πάρα πολλούς. Κάποτε, μάλιστα, αν είσαι 
αδύναμος, είναι τρομερή παρηγοριά να σκέφτεσαι ότι μπορείς να 
εξοντώσεις κόσμο, εγώ μπορώ να σου πω ότι έχω φανταστεί να 
εξοντώσω ένα ολόκληρο ανθρώπινο γένος, όταν ήμουνα πιτσιρί-
κα,
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Να περάσουμε σε κάποια πιο απλά 
πράγματα… ας πούμε για την εκπομπή σου με την Πάολα στο 
Seven Χ, που τάραξε κόσμο!
ΜΑΛΒΙΝΑ: (ζοχαδιασμένη) Άκου να δεις, όλοι αυτοί οι γελοίοι που 
κάθισαν κι έγραψαν διάφορα με αφορμή εκείνη την εκπομπή, δύο 
πράγματα πιστεύω δεν ανέχτηκαν: αυτή καθαυτή την παρουσία 
μιας τραβεστί, η οποία δεν ήταν αδικημένη και παραπονεμένη 
αλλά μέσα στη χαρά της ζωής, που δεν άρχισε να μιλάει για τη 

«χαμένη νιότη», καθώς κάνουν οι διάφορες ξετρελαμένες Αστέρω, 
αυτό ήταν το ένα, και το άλλο που δεν ανέχτηκαν ήταν ο σεβασμός 
με τον οποίο αντιμετώπισα εγώ την Πάολα. Ήταν σοκ ν’ αντιμε-
τωπίζεις με σεβασμό έναν άνθρωπο που δήλωνε ευτυχισμένος από 
τη ζωή και που είπε την ατάκα «τους βλέπω με τις κοιλιές τους, με 
τις μπύρες τους, να πηγαίνουν στη Χασιά για παϊδάκια», καθορίζο-
ντας έτσι όλο το πλαίσιο της μιζέριας τους. Δεν ήταν εύκολο να το 
φάνε αυτό – κι εμείς έπρεπε να το πληρώσουμε! Και γιατί να μην 
το πληρώσουμε; Έχουμε περάσει μια ζωή κάνοντας την καύλα μας 
με τον τρόπο που θέλουμε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια είναι η δική σου σχέση με το 
κοινό σου; Απευθύνεσαι σε ένα κοινό…
ΜΑΛΒΙΝΑ: Χέστηκα. Δεν έχω καμία σχέση με τίποτα κοινό. Μου 
είναι τελείως αδιάφοροι κι αυτοί που μ’ αγαπάνε κι αυτοί που με 
μισούνε. Έχω σχέση με πέντε ανθρώπους, που θα ’ρθούνε και θα 
μου πούνε την ατάκα της Ρίτας «υπάρχουν και καλύτερα τραγού-
δια απ’ αυτά» και μπορείς να τα πεις. Που σημαίνει ότι η τηλεόρα-
ση δεν είναι τίποτε για μένα. Βέβαια, έχω μεγάλη σχέση με τον άν-
θρωπο που διαβάζει ένα κείμενο μου ή με το κορίτσι της Νομικής 
που μου είπε ότι «Μαλβίνα, κλείνω τον ήχο στην τηλεόραση και 
βλέπω μόνο το βλέμμα σου». Εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Κατά τ’ 
άλλα, δε μ’ ενδιαφέρει η θεαματικότητα του 47%.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Πάντως σε βλέπουν και ασχολού-
νται μαζί σου. Ένας συνάδελφος ας πούμε στη δουλειά μου είχε 
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η μούρη. Μόνο που εγώ αδυνατούσα να παίξω αυτό το παιχνίδι. 
Εγώ θα της έλεγα, ναι, άκου να σου πω μωρό μου, ο άντρας μου 
θέλει το τηλέφωνο σου, που σημαίνει πόσα παίρνεις για μια νύχτα 
(γέλια)! Αυτό όμως δεν το λέω υποτιμητικά. Του το ’χω πει, άλλω-
στε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να του φέρνω ό,τι θέλει και του 
φέρνω ό,τι θέλει. Εγώ θέλω έναν άνθρωπο να σκυλογαμάει και να 
περνάει καλά στη ζωή του. Όχι κάποιον να τον έχω δεμένο και να 
εκτελεί συζυγικά καθήκοντα. Είμαστε μαζί γιατί ο ένας εξυπηρε-
τεί το όραμα του άλλου. Εάν το όραμα του ενός συμπεριλαμβάνει 
και μερικά γαμήσια, όπως συμπεριλαμβάνει το όραμα του δικού 
μου, ας τα κάνει.
ΠΑΟΛΑ: Ε, βέβαια! Είναι πολύ ειλικρινές αυτό. Όσο για τη Βάνα 
Μπάρμπα, είναι όμορφη αλλά θ’ αποτύχει γιατί έφτυσε στο πη-
γάδι απ’ όπου έπινε νερό, στους άντρες δηλαδή!
ΜΑΛΒΙΝΑ: Ακριβώς. Και ξέρεις γιατί θ’ αποτύχει, κούκλα μου; 
Επειδή δεν έχει χαρακτήρα.
ΠΑΟΛΑ: Ποια νομίζεις ότι είναι η πιο τολμηρή πράξη που έκα-
νες στη ζωή σου;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Η πιο τολμηρή; Χμμ ... ήταν όταν, μετά από ένα χρόνο 
σούρτα-φέρτα, πήγα και παντρεύτηκα δεύτερη φορά. Την πρώτη 
δικαιολογούμαι, τη δεύτερη όχι, ήμουνα ήδη στα 23. Είναι τρο-
μακτικά τολμηρό βήμα για μένα να πηγαίνω να παντρευτώ, γιατί 
δεν ξέρω να το κάνω. Έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα σ’ αυτή τη 
ζωή, θεμιτά κι αθέμιτα. Το πιο τολμηρό πράγμα ήταν το θεωρού-
μενο πιο συντηρητικό.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Αν, ως δια μαγείας, μπορούσες να 
αλλάξεις κάτι από τη ζωή σου, τι θα ήταν αυτό: Καταρχήν, θα 
ήθελες κάτι τέτοιο;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Θα παράγραφα, θα έσβηνα, όπως ρετουσάρανε οι κομ-
μουνιστές τις μούρες των ανθρώπων που δεν ήταν αρεστοί στο 
κόμμα. Μου αρέσει πολύ η άποψη που λέει ότι κανένας δε νοιά-
ζεται πραγματικά για το μέλλον. Θέλουμε να έχουμε την εξουσία 
πάνω στο μέλλον, να κυριαρχούμε πάνω στο παρόν και το μέλλον, 
όχι για να το αλλάξουμε, αλλά για να παραχαράξουμε, να ρετουσά-
ρουμε το παρελθόν. Εγώ θα απάλειφα δυο-τρεις άντρες που δε με 
ήθελαν στο βαθμό που με είχαν, αν με είχαν ποτέ. Δεν θα ήθελα 
αυτοί οι άνθρωποι να έχουν αξιωθεί την εύνοια μου…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Χρησιμοποίησες απόψε τους όρους 
φασισμός και κομμουνισμός με κάποια θετική έννοια…
ΜΑΛΒΙΝΑ: Όλες οι ιδεολογίες για καλό είναι φτιαγμένες…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ: Αν μπορούσες εσύ να αλλάξεις ή να 
προσφέρεις κάτι στον κόσμο, τι θα ήταν αυτό;
ΜΑΑΒΙΝΑ: Εεε… να, θα ήθελα να παρατείνω τη ζωή των ανθρώ-
πων που με χάραξαν με τις δημιουργίες τους. Θα ήθελα επίσης 
αυτοί οι άνθρωποι να είχαν τα πάντα ώστε να μπορέσουν να παρά-
γουν έργο. Θα ήθελα ορισμένοι άλλοι, οι οποίοι είναι ανήθικο να 
γερνάνε, να μη γεράσουνε. Αγαπώ πάρα πολύ την ομορφιά. Είναι 
αμαρτία να γερνά ένας πραγματικά όμορφος… Σκέψου τον μικρό 
Τάτζιο στο «Θάνατο στη Βενετία». Δεν πρέπει να γεράσει, δεν πρέ-
πει να γίνει σαν τον Άσενμπαχ…
ΠΑΟΛΑ: Μαλβίνα, έχεις αισθανθεί ποτέ την πλήρη ευτυχία;
ΜΑΛΒΙΝΑ: Δεν ξέρω τι θα πει πλήρης ευτυχία. Ευτυχισμένη, όμως, 
ναι, είμαι. Τώρα έχω την αίσθηση ότι τη σκαπουλάρω… Ήτανε φο-
ρές που αισθανόμουν ότι περνούσε το δικό μου, έκανα αυτό που 
ήθελα. Ευτυχία έχω αισθανθεί και παρακολουθώντας καταστροφές 
αλαζονικών ανθρώπων… Εγώ δεν είμαι αλαζονική, παίζω, πάντο-
τε. Εχω τα βίαια συναισθήματα ενός παιδιού, όμως κατά βάθος 

είμαι πολύ ταπεινό άτομο… Επειδή με ρωτήσατε πριν τι θ’άλλαζα 
στον κόσμο, ίσως ν’ απάλειφα και το γένος των δικαστών! Υπήρχε 
μια ατάκα στην πρώτη ταινία του Κόπολα: «Θεέ, υπήρξε άραγε 
ποτέ παιδί αυτός ο άνθρωπος;». Οι δικαστές υπήρξαν ποτέ παιδιά, 
τους έφερε ποτέ κανείς παιχνίδια; Μιλάω για αυτή τη φάρα, που 
δίκασε στην Αγγλία τώρα κοντά τα δύο μικρά αγόρια που απήγαγαν 
και σκότωσαν ένα δίχρονο παιδάκι. Αυτούς τους ανθρώπους, που 
δεν μπορούν να καταλάβουν πως οτιδήποτε ανθρώπινο δεν είναι 
κακό… Θάνατος στους δικαστές, δηλαδή!
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δεν είχα καμία εκπαίδευση εκεί, καμία καλλιτεχνική παράδοση. Οι γονείς μου 
ήταν μικροαστοί κι η αισθητική τους ήτανε της δεκαετίας του ’60. Η μητέρα μου 
ήταν κομμώτρια, ο πατέρας μου υδραυλικός και δεν είχαν καμία σχέση με την 
τέχνη. Το σχολείο, αυτό το περίεργο σχολείο στο οποίο πήγα, είχε απλώς έναν 
τομέα που ήταν καλλιτεχνικά εργαστήρια κι έτσι μπόρεσα κι εγώ να βρω δυο-
τρεις δασκάλους εκεί για να καλλιεργήσω αυτό που έμελλε να κάνω. Ε, μετά ο 
Τσαρούχης με καθόρισε. Αφού τελείωσα το σχολείο, το έσκασα απ’ το σπίτι μου 
γιατί ήθελα να ζήσω την προσωπική μου ζωή ελεύθερα. Με το που το έσκασα, 
έδωσα στη Σχολή Καλών Τεχνών και μπήκα…
ΠΑΟΛΑ: Απ’τους πρώτους…
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Τότε μπήκα πρώτος και ακόμα είμαι φοιτητής, δεν έχω πάρει 
ακόμη το πτυχίο μου, είναι 10 χρόνια τώρα. Είμαι στο εργαστήριο του Μυταρά… 
Ύστερα, όταν έγινα 20 χρονών, γνώρισα τη Μαίρη Τσούτη, η οποία ήτανε χορεύ-
τρια και χορογράφος, κι άρχισα εντατικά το χορό. Μου έμαθε πολλά πράγματα 
για το σύγχρονο χορό. Το δεύτερο χρόνο, μαζί με μια αγαπημένη μου χορεύτρια, 
την οποία έχω ακόμα, την Αγγελική Στελάτου, ιδρύσαμε την Ομάδα Εδάφους, 
έτσι σαν ένα παιχνίδι. Κάναμε την πρώτη μας χορογραφία, η οποία βγήκε και 
στη Βαρκελώνη. Μετά γνώρισα τον Σταύρο Ζαλμά, ο οποίος μπήκε στην ομάδα 
και από τότε αρχίζει η ιστορία της Ομάδας Εδάφους, επίσημα. Μέχρι στιγμής 
ανεβάζουμε παραγωγές κάθε δύο χρόνια και πρόσφατα, τα τελευταία τρία χρό-
νια, έχουμε μπει στην κατάληψη της 3ης Σεπτεμβρίου. Έχουμε διαμορφώσει τη 
μεγάλη αίθουσα σε θέατρο και είμαστε πια, σχεδόν, ένα κανονικό χοροθέατρο 
που κάθε τόσο παρουσιάζει τη δουλειά του.
ΠΑΟΛΑ: Θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό; Έχεις φοβερό ταλέντο σ’ ό,τι έχεις 
καταπιαστεί, αλλά τα ’χεις βγάλει πέρα στη ζωή σου, Δημήτρη;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Κοίταξε, η τύχη είναι ένα περίεργο πράγμα. Αν σκεφτώ ότι 
τώρα που ’μαι 29 χρονών έχει τύχει να γνωρίσω από κοντά ανθρώπους πολύ ση-
μαντικούς για μένα, ίσως αυτό να είναι τύχη. Πάντως, στη ζωή μου, δεν τα ’χω 
βγάλει εύκολα πέρα, από την άποψη πως, ό,τι έχω καταφέρει, έχει κατακτηθεί 
με σκληρή δουλειά. Το ταλέντο είναι ένα δώρο. Μπορεί να γεννιέται κανείς με 
ταλέντο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν οδηγεί πουθενά αν δεν συνοδεύεται από τρο-
μακτική εργασία και πείσμα. Το τίμημα για να μπορέσω να φτιάξω τη δουλειά 
μου είναι η προσωπική μου ζωή. Αυτό δεν είναι εύκολο τίμημα. Γιατί η προσω-
πική μου ζωή, όσο περνάνε τα χρόνια περνάει στην πάντα, αφού η εργασία μου 
απαιτεί όλο και περισσότερο καιρό και ψυχική αφοσίωση. Αυτό βέβαια είναι και 
ένα ζήτημα επιλογής. Διαλέγει κανείς. Τώρα, να σου πω ότι είναι σκληρό το τί-
μημα, δεν ενδιαφέρει και κανένα, ενδιαφέρει μόνο εμένα. Είναι σκληρό, αλλά 
από την άλλη, θέλω και το κάνω. Θέλω, δηλαδή, να δουλέψω, να παραδώσω ένα 
έργο. Στη ζωγραφική το τίμημα δεν ήταν τόσο μεγάλο. Εκεί, για κάποιο λόγο, 
είχα μεγαλύτερη ικανότητα. Ίσως δεν είναι τυχαίο που με τα χρόνια ασχολούμαι 
περισσότερο με το θέατρο, το χοροθέατρο, που είναι πιο δύσκολο και οικονο-
μικά, έχω και λιγότερη ευκολία σ’ αυτό. Ίσως γιατί εκεί το στοίχημα μου είναι 
μεγαλύτερο, θέλω να καταφέρω κάτι πιο σημαντικό.
ΠΑΟΛΑ: Και το οικονομικό; Με τα λεφτά πώς τα βγάζεις;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Όπως ξέρεις, αναγκάζομαι και δουλεύω σε διάφορα πράγμα-
τα. Κάνω εικονογραφήσεις σε περιοδικά, διακοσμήσεις σε κλαμπ ... Είναι πράγ-
ματα τα οποία αναγκάζεται να κάνει κανείς για να βγάλει χρήματα, να επιβιώ-
σει. Σ’ αυτό έχω σταθεί τυχερός. Η ομάδα επιχορηγείται και από το υπουργείο 
Πολιτισμού, πενιχρά έστω, και υπάρχει πάντοτε ένας αγώνας σε κάθε παραγωγή 
να βρούμε ιδιωτικούς πόρους. Μέχρι στιγμής, με τα χίλια ζόρια, με πολύ φτύσι-
μο αίματος, τα ’χουμε καταφέρει. Αλλά δεν πληρωνόμαστε μ’ αυτό που κάνουμε. 
Και μάλιστα είναι άνθρωποι κοντά μου, τους οποίους σέβομαι και εκτιμώ, είναι 
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Ένα όνομα που ακούγεται όλο και περισσότερο στο χώρο της τέχνης. Ζωγράφος, χορευτής, χο-
ρογράφος, σχεδιαστής κόμικ, διακοσμητής και καλλιτεχνικός επιμελητής εντύπων, ο Δημήτρης 
ξεκίνησε από το μηδέν και δε σταμάτησε ποτέ να προσπαθεί για το καλύτερο. Εκτός από τον πο-
λυτάλαντο ο οποίος, όπως θα διαπιστώσετε είναι εξίσου συναρπαστικός! Στη συνέντευξη αυτή 
μας ανοίγει την καρδιά του και διηγείται τα βιώματα και τις εμπειρίες που τον καθόρισαν…

ΠΑΟΛΑ; Δημήτρη, ένα σύντομο βιογραφικό σου, έτσι για ν’ αρχίσουμε από 
κάπου!
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ωραία, λοιπόν. Το σύντομο είναι το εξής: Γεννήθηκα το ’64 
στην Αθήνα. Όταν ήμουν 17 χρονών έγινα μαθητής του Τσαρούχη. Είμαι από 
φτωχή οικογένεια, πήγα σ’ ένα πολύ ακριβό σχολείο, το Κολέγιο Αθηνών, το 
οποίο οργάνωσε την πρώτη μου έκθεση. Κάλεσα τον Τσαρούχη, ο οποίος ήρθε 
κι από τότε ήμουνα μαθητής του για τρία χρόνια και φίλος του μετά, μέχρι που 
έφυγε…
ΠΑΟΛΑ; Σε αποκαλούσε «ο μικρός Ντα Βίντσι». Τις δύο φορές που συνάντη-
σα τον Τσαρούχη, με τον Βελισσαρόπουλο ήταν, θυμάμαι, έλεγε «Μα πού 
‘ναι ο μικρός Ντα Βίντσι;»
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Η σχέση μου με τον Τσαρούχη ήταν πολύ σημαντική για μένα. 
Ήταν ο μεγαλύτερος δάσκαλος που είχα αυτός μου αποκάλυψε την αγάπη που 
είχα για το θέατρο, χωρίς να το ξέρω γιατί στο σπίτι μου δεν υπήρχε βιβλιοθήκη, 

Δημήτρης Παπαϊωάννου
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δεν μπορούν οι ετεροφυλόφιλοι να τον δουν, γιατί εκείνοι μπο-
ρούν να κάνουν ένα παιδί. Αυτό είναι μια δημιουργία. Ανοίγονται, 
λοιπόν, μπροστά σου δρόμοι να υπάρξεις δημιουργικά στη ζωή, 
είτε είσαι δημιουργικός άνθρωπος γενικώς είτε είσαι καλλιτέχνης. 
Νιώθεις την ανάγκη να δημιουργήσεις. Αυτό είναι πιο σημαντικό 
από την καταπίεση. Νομίζω πως είναι ζήτημα φύσης της ομοφυ-
λοφιλίας.
ΠΑΟΛΑ: Τι έχεις να πεις για τους ομοφυλόφιλους που κατανα-
λώνονται στα ουρητήρια, στα πορνοσινεμά και στα γκέι μπαρ;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Τι έχω να πω; Μα τι να πω; Εγώ κατά καιρούς 
έχω υπάρξει ένας απ’ αυτούς. Είναι ένα παιγνίδι που κάποιες φο-
ρές το βλέπω αυτοκαταστροφικό, άλλες συναρπαστικό, άλλες επι-
κίνδυνο, άλλες πάρα πολύ ρομαντικό. Είναι ένα παιγνίδι περίεργο, 
το ’χω κάνει στη ζωή μου κατά περιόδους…
ΠΑΟΛΑ: Ναι, αλλά όταν το παιγνίδι αυτό καταντά αυτοσκοπός; 
Βλέπουμε ένα μεγάλο ποσοστό ομοφυλόφιλων να ζει έτσι…
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Πραγματικά, δεν μπορώ να δω σ’ αυτό μεγα-
λύτερη μιζέρια απ’ ό,τι βλέπω στη δική μου ζωή, η οποία είναι, 
θεωρητικά, πιο ταγμένη σε κάτι. Δεν μου φαίνεται πιο μίζερο. 
Ενδεχομένως, το ποσοστό της δυστυχίας και της μάταιης αναζή-
τησης, να φαίνεται εκεί πιο καθαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει και στους άλλους ομοφυλόφιλους, οι οποίοι έχουν βρει 
έναν τρόπο να είναι κάπως πιο αξιοπρεπείς μες στην επιθυμία 
τους. Αλλά δε βρίσκω διαφορά. Δεν έχω λυπηθεί, αν θέλεις, σαν 
μια νεότερη γενιά, ανθρώπους μεγαλύτερους, εγκλωβισμένους σ’ 
έναν τέτοιο τρόπο ζωής, περισσότερο από τον ίδιο μου τον εαυτό. 
Η μοναξιά είναι ίδια παντού, είτε είναι μέσα στο σαλόνι είτε μες 
στο ουρητήριο. Έχει την ίδια ένταση. Κόβει σαν το ξυράφι.
ΠΑΟΛΑ: Ας πούμε κάτι άλλο τώρα… Βλέπω γύρω μου να μεγα-
λώνει μια γενιά που νομίζω χάνει σε ευαισθησία, σε ανθρωπιά. 
Το βλέπω αυτό και σε πολλά γκέι παιδιά των 18, 19 χρονών.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Κοίταξε, τα αποφασισμένα γκέι παιδιά, οι 
γκέι…
ΠΑΟΛΑ: Αυτοί είναι λίγοι, Δημήτρη…
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Εγώ ήμουν χτες στο City κι ήταν πολλοί, Πάολα, 
είναι πολλοί. Είναι περίεργες οι γενιές που βγαίνουν τώρα γιατί εί-
ναι γαλουχημένες από την τηλεόραση και τα «ΚΛΙΚ», και αναθρεμ-
μένες μ’ ένα φοβερό τρόμο για το Aids. Είναι πολύ περίεργα τα 
πράγματα, δεν ξέρω αν απλώς εγώ μεγάλωσα και δεν μπορώ να λει-
τουργήσω μέσα στα καινούργια μαγαζιά. Και ’γω αυτής τη γενιάς 
είμαι. Είμαι περισσότερο της γενιάς των γκέι μπαρ παρά της γενιάς 
των πάρκων. Μέσα εκεί μεγάλωσα. Αλλά ή εγώ ήμουνα μικρότε-
ρος ή τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Θυμάμαι ότι συνήθως κάτι 
προέκυπτε. Υπήρχε η δυνατότητα να συναντήσεις κάποιον, να τον 
γουστάρεις και να σου βγει και ένας συμπαθητικός άνθρωπος, να 
πεις μια κουβέντα, να πας ένα σινεμά, κάτι. Τώρα υπάρχει μια πε-
ρίεργη υστερία την οποία δεν καταλαβαίνω. Αδυνατώ, απομακρύ-
νομαι – και λόγω… ηλικίας (γέλια) και λόγω της υπεραπασχόλησης 
με τη δουλειά μου. Αυτά τα πράγματα είναι και εθιστικά. Δηλαδή, 
πρέπει να πηγαίνεις συνέχεια για να νιώθεις άνετα εκεί μέσα, για 
να γνωρίσεις κόσμο. Κάποτε το έκανα αυτό, όταν δούλευα λιγό-
τερο. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι μόνο αυτό. Νομίζω πως 
κάπως δεν πολυκαταλαβαίνω πώς είναι τώρα η καινούργια γενιά 
των γκέι. Ίσως φταίει κι η εποχή μας, που είναι όλο «δείτε-δεί-
τε». Δείτε ωραία μοντέλα, δείτε ωραίες διαφημίσεις, εσώρουχα, 
φωτογραφίες μόδας, με μανεκέν περιτριγυρισμένα από γυμνούς 
θεούς, υποτίθεται…

ΠΑΟΛΑ: Πού συχνάζεις τώρα πια, Δημήτρη;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Έχω βρει ένα μέρος στο οποίο περνάω πολύ 
καλά φέτος, το «Γρανάζι», το οποίο έχει μόνο ελληνική μουσική, 
είναι μικρό κι έχει περισσότερο λαϊκό κόσμο. Είναι ένα μέρος στο 
οποίο πηγαίνω και το αγαπώ πολύ γιατί δεν μπορώ, και σαν αντί-
δραση στην εποχή μας, τα τεράστια μαγαζιά. Δε μπορώ να μπαίνω 
σε ένα κλαμπ και να είναι 2000 άτομα μέσα. Και νομίζω πως δεν 
είναι και το μέλλον αυτό. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος σταμάτησε να 
πολυβγαίνει έξω, γιατί δεν περνάει καλά. Νομίζω πως σιγά-σιγά θα 
γίνουν μαγαζιά, όπως έγινε το Lizard πριν από δύο χρόνια, που θα 
’ναι πιο μικρά, με πιο ανθρώπινες διαστάσεις. Θα μπούνε μέσα 50 
άτομα, θα τα δεις, υπάρχει περίπτωση να μιλήσεις μ’ αυτά τα παι-
διά και, τέλος πάντων, να περάσεις κάπως πιο καλά.
ΠΑΟΛΑ: Κάτι που βλέπω να υπάρχει τελευταία, είναι ένας με-
γαλύτερος ρατσισμός από τους ίδιους τους ομοφυλόφιλους για 
τους τραβεστί.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ίσως επειδή η εποχή μας έχει αγαπήσει τους 
τραβεστί μονάχα σαν φολκλόρ και ψεύτικες ντίβες. Αλλά είναι μια 
ολόκληρη κοινωνία, Πάολα, η οποία δεν αγαπάει τον άνθρωπο για 
τον άνθρωπο, αλλά για το στιλ του. Αυτό είναι. Θα το ζήσουμε, 
και ελπίζω να πεθάνει όπου να ’ναι. Το ’χουμε ζήσει, έχει περάσει 
από πάνω μας, μας έχει ποδοπατήσει, έχουμε και μεις πολλές φο-
ρές επηρεαστεί απ’ αυτό και το έχουμε ανατροφοδοτήσει. Ελπίζω 
να περάσει μια για πάντα αυτή η εποχή, για να μπορέσουμε ξανά 
να ανακαλύπτουμε τους ανθρώπους πίσω απ’ αυτό που φαίνεται. 
Να είναι πιο απλά τα πράγματα. Νομίζω πως, πραγματικά, αρχί-
ζει κάτι να γίνεται. Αρχίζω να βλέπω κάτι που μ’ ενδιαφέρει: ο 
κόσμος δεν βγαίνει πια για να επιδείξει τα ρούχα του. Αρχίζει κι 
αλλάζει αυτό. Ήταν μια, και η μόνη ίσως, μεγάλη χαρά που είχα 
βγαίνοντας τελευταία. Δηλαδή, βλέπεις τους ανθρώπους να ντύ-
νονται κανονικά. Ίσως σε μερικά χρόνια οι άνθρωποι να βγαίνουν 
φορώντας τον εαυτό τους.
ΠΑΟΛΑ: Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο…
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Νομίζω πως όλα αυτά συνδέονται, Πάολα. 
Ελπίζω πως κάποια στιγμή θα βρεθεί κι αυτό το γαμημένο το εμ-
βόλιο, ελπίζω ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι θ’ αγγίζονται πάλι και 
θα παίρνονται μεταξύ τους…
ΠΑΟΛΑ: Εγώ δε νομίζω ότι επηρεάζει τόσο πολύ το Aids. Ζω 
στο δρόμο και βλέπω ότι είναι ακόμα εύκολο να πας με κάποιον. 
Δε νομίζω να έχει ενοχλήσει τόσο πολύ. Ίσως έχει ενοχλήσει πε-
ρισσότερο τους ομοφυλόφιλους από ό,τι τον υπόλοιπο κόσμο.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Α, σίγουρα τους ομοφυλόφιλους περισσότερο. 
Φυσικά το Aids είναι ένας κίνδυνος για όλον τον κόσμο, μια πα-
νωλεθρία της ανθρωπότητας, αλλά για να είμαστε και ειλικρινείς, 
οι συμπαθείς τάξεις των ομοφυλόφιλων και των τοξικομανών είναι 
που πέφτουν θύματα κυρίως. Στους στρέϊτ δεν έχει γίνει τόσο με-
γάλη επιδημία, ακόμα. Κα εμείς είμαστε τυχεροί, γιατί παρθήκαμε 
και χωρίς καπότες για μερικά χρόνια! (γέλια συνωμοτικά!).
ΠΑΟΛΑ: Γιατί, όμως, δεν βλέπω να υπάρχουν σχέσεις, έρωτας 
μεταξύ των ομοφυλόφιλων;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Μα γιατί είναι πολύ δύσκολο. Ζούμε κατ’ αρχάς 
σε μια εποχή πλήρους απομυθοποίησης. Ο έρωτας θέλει πάντο-
τε μύθο για να ζήσει. Τώρα, όλος κι όλος ο μύθος που  ’χουνε τα 
νέα παιδιά είναι της εμφάνισης τους. Δεν συναντώ πια παιδιά με 
μυστηριώδη προσωπικότητα…  Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσεις 
παιδιά που να έχουν μύθο. Τώρα ζούμε σε μια εποχή που ο μύθος 
είναι τι στιλάκι θα ’χουμε στην εμφάνιση μας. Δε θυμάμαι να ήταν 
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και μεγαλύτεροι μου, έχουν τεράστιο ταλέντο, νομίζω, σ’ αυτό που 
κάνουν, οι οποίοι δεν πληρώνονται. Γι’ αυτό, ντρέπομαι, και βέ-
βαια δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολλά χρόνια, Η ομάδα έτσι θα 
σταματήσει να υπάρχει, σίγουρα, γιατί για πόσα χρόνια μπορείς να 
έχεις το όραμα της δεκαετίας του ’60 και του ’70, να είμαστε όλοι 
μαζί και να δουλεύουμε δωρεάν; Δεν γίνεται πια αυτό. Ελπίζω, 
απλώς, σιγά σιγά τα πράγματα να προχωρούν έτσι ώστε να είναι 
πιο εύκολο να βρίσκουμε χρήματα για να μπορούμε όχι μόνο να 
ανεβάζουμε τις παραγωγές μας, οι οποίες είναι ακριβές, αλλά να 
μην κάνουμε άλλες δουλειές. Δηλαδή, να ξέρουμε ότι θα τρέχει 
ένας μισθός… Αλλά, κοίταξε, βλέποντας και κάνοντας. Δεν είναι 
προετοιμασμένο το έδαφος από κανέναν, τώρα φτιάχνεται κι ελ-
πίζω να γίνει πιο εύκολο στο μέλλον. Πιο εύκολο πρακτικά, γιατί 
εύκολο ποτέ δεν γίνεται, ουσιαστικά. Είναι κάθε φορά κι ένας αγώ-
νας να φτιάξεις κάτι σημαντικό, να βρεις έναν τρόπο, δηλαδή, να 
είσαι αληθινός μέσα σ’ αυτό που κάνεις. Καλό θα ήταν να μπορείς 
και να ζεις έτσι (γέλια)… Μα η γκρίνια για τα οικονομικά είναι λίγο 
βαρετή. Ας μην πούμε τίποτα άλλο γι’ αυτά…
ΠΑΟΛΑ: Δημήτρη, ας μιλήσουμε λίγο για τον έρωτα… Πόσο 
σημαντικός είναι στη ζωή σου;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ο έρωτας είναι πολύ σημαντικός, όντας μία τε-
ράστια ψευδαίσθηση. Ο έρωτας είναι ένα πολύ μεγάλο παραμύθι. 
Εγώ, όσο περνούν τα χρόνια, ερωτεύομαι σπανιότερα, ας πούμε 
μια φορά στα τρία χρόνια. Τελευταία φορά που θυμάμαι να έχω 
ερωτευθεί – όχι να έχω ανταπόκριση στον έρωτα – ήταν πριν από 
τρία χρόνια. Έκτοτε δεν έχει αγγιχτεί μέσα μου από κανέναν, από 
κανένα παιδί, αυτή η ευαίσθητη χορδή. Τείνω να πιστέψω πως εί-
ναι μία πολύ επικίνδυνη και γοητευτική ψευδαίσθηση. Είναι μια 
κινητήριος δύναμη για την τέχνη και για τη ζωή. Αλλά πρέπει να 
πούμε κιόλας κάτι που με προβληματίζει πολύ τελευταία, ότι σαν 
γενιά μάλλον δώσαμε παραπανίσια σημασία στον έρωτα.
ΠΑΟΛΑ: Μήπως γιατί το ’χαμε περισσότερη ανάγκη;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Το ’χαμε περισσότερη ανάγκη, ζήσαμε και σε 
μια περίοδο που το να ’σαι ομοφυλόφιλος ήταν και κάτι που έπρε-
πε κανείς να το ζήσει επιθετικά. Ήταν σαν μια στάση επιθετική. 
Τώρα, όχι πως τα πράγματα έχουν καλυτερέψει σε σχέση με την 
αναγνώριση, απλώς και μεις μεγαλώσαμε και, τέλος πάντων, δεν 
είναι τόσο σημαντικό να είσαι ομοφυλόφιλος… Είναι, ας πούμε, 
ένα γούστο και αισθητική θεώρηση της ζωής διαφορετική.
ΠΑΟΛΑ: Πιστεύεις ότι αν δεν ήσουν ομοφυλόφιλος θα είχες 
την ίδια πορεία στην τέχνη σου;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Όχι, όχι, σαφώς όχι. Για δύο λόγους: Πρώτον, 
το να είσαι ομοφυλόφιλος σε βγάζει σ’ ενός είδους περιθώριο, κι 
όταν είσαι σ’ ένα περιθώριο αρχίζεις και βλέπεις την πραγματικό-
τητα αλλιώς. Κι από μια άποψη τη βλέπεις πιο πνευματικά, τη βλέ-
πεις ξεκάθαρα γιατί είναι πολλοί μύθοι που γκρεμίζονται απ’ την 
ίδια καταπίεση που αισθάνεσαι εσύ. Είναι τέτοια η απαγόρευση 
της επιθυμίας σου, που αμέσως αναγκάζεσαι να δεις τα πράγματα 
διαφορετικά. Αλλά υπάρχει κι ένας άλλος λόγος, πολύ πιο σημα-
ντικός: Νομίζω πως – ίσως να φανεί συντηρητική αυτή η άποψη 
– όντας ομοφυλόφιλος κι όντας αποκλεισμένος από το να βλέπεις 
στον έρωτα οποιαδήποτε δημιουργική, από την έννοια της τεκνο-
ποίησης, έκφραση, βλέπεις τον έρωτα αισθητικά. Είναι δηλαδή 
μια ανάγκη της ψυχής και του σώματος σου, η οποία αυτή καθεαυ-
τή δεν μπορεί να φέρει δημιουργία. Αυτό, κατά κάποιο τρόπο, σε 
αναγκάζει να γίνεις ένας άνθρωπος δημιουργικός με άλλους τρό-
πους. Γιατί βλέπεις τη ζωή και τον έρωτα μ’ έναν τέτοιο τρόπο που 
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στον κόσμο. Υπάρχουν όμως στιγμές μες στην πορεία που η εργα-
σία σου δικαιώνεται, είτε από τον κόσμο είτε από τους ίδιους τους 
συνεργάτες σου κι αυτό είναι το σημαντικότερο.
ΠΑΟΛΑ: Πες μου για τους συνεργάτες σου.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Η Ομάδα Εδάφους είναι εγώ, η Αγγελική 
Στελάτου κι ο Σταύρος Ζαλμάς. Εμείς οι τρεις είμαστε άρρηκτοι, 
οι ίδιοι όλα αυτά τα χρόνια. Είναι άνθρωποι τους οποίους λατρεύω 
και κάθε φορά που εργάζομαι μαζί τους με σοκάρει το ταλέντο 
τους, που το ξανανακαλύπτω διαρκώς. Από κει και πέρα, συνερ-
γάζομαι με ανθρώπους κάθε φορά διαφορετικούς ή και ίδιους. 
Κι αυτό μπορεί να γίνει πολύ δημιουργικό, ακριβώς γιατί υπάρ-
χει ένας συγκεκριμένος κορμός. Έχουν περάσει από την ομάδα 
μεγάλες χορεύτριες και μεγάλες γυναίκες κάθε ηλικίας, ηθοποιοί, 
άσχετοι με το θέατρο άνθρωποι – κάτι που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα 
– οικοδόμοι, ζωγράφοι, που για πρώτη φορά στη ζωή τους εκπαι-
δεύτηκαν και βγήκαν πάνω στη σκηνή, παρουσιάζοντας, νομίζω, 
κάτι πολύ σημαντικό. Μου είναι, επίσης, πολύτιμο να δουλεύω με 
σημαντικές προσωπικότητες και τολμάω να πω ότι μέχρι στιγμής 
έχω δουλέψει με τέτοιες προσωπικότητες, τις οποίες θαυμάζω και 
αγαπάω, είτε είναι 20 χρονών παιδιά είτε 35 χρονών καλλιτέχνες. 
Είμαι περήφανος γιατί, στη μικρή της ιστορία, η Ομάδα Εδάφους 
μπορεί να πει ότι πέρασαν από κοντά της δουλεύοντας αρμονικά, 
άνθρωποι που τώρα τους βγάζουν το καπέλο. Νομίζω ότι δεν θα 
μπορούσε να έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία αν δεν υπήρχε ένας βα-
σικός κορμός τριών ανθρώπων, συγκεντρωμένων, αγαπημένων και 
ταγμένων στη δουλειά.
ΠΑΟΛΑ: Ποια ήταν η τελευταία δουλειά σας;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Είχαμε παρουσιάσει τη «Μήδεια» στην Αμβέρσα, 
τη φετινή πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης.
ΠΑΟΛΑ: Εκείνη η συνεργασία με τον Μάνο Χατζιδάκι…
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ο Μάνος Χατζιδάκις μελοποίησε ποιήματα του 
Ντίνου Χριστιανόπουλου και θέλει να φτιάξω ένα έργο με την 
Ομάδα Εδάφους με θέμα τα τραγούδια αυτά, σε δική του παραγω-
γή. Το δουλεύουμε…
ΠΑΟΛΑ: Δημήτρη μου, σου εύχομαι το καλύτερο.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Σ’ ευχαριστώ πολύ και ανταποδίδω!
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έτσι. Μήπως είμαι λίγο συντηρητικός; Δεν ξέρω… Χρειάζεται προ-
σωπικότητα για να ερωτευτείς κάποιον. Πρέπει να έχεις εσύ κατ’ 
αρχάς, και δεύτερον, πρέπει να ’χει κι ο άλλος.
ΠΑΟΛΑ: Πιστεύω πως ο άνθρωπος πρέπει να υπάρχει μόνο για 
την τέχνη και τον έρωτα…
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Τούτα είναι ένα και το αυτό. Αλλά και η τέχνη 
και ο έρωτας πάντα είχαν σχέση με τη θρησκεία. Και δεν υπάρ-
χει ιστορική στιγμή στην ανθρωπότητα που να μην υπήρχε έντονο 
θρησκευτικό συναίσθημα. Είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο. Στην 
εποχή μας, μ’ όλη την απομυθοποίηση των θρησκειών, η τέχνη κι 
ο έρωτας έχουν αντικαταστήσει το θρησκευτικό αίσθημα.
ΠΑΟΛΑ: Να μιλήσουμε λίγο για την προσφορά των ομοφυλό-
φιλων στον πολιτισμό.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Εχει παρατηρηθεί, στις τέχνες, οι άνθρωποι 
που η προτίμηση τους είναι προς το ίδιο φύλο να είναι η συ-
ντριπτική πλειοψηφία. Οι ομοφυλόφιλοι καλλιτέχνες είναι πάρα 
πολλοί. Ειδικά στην Ελλάδα έχουν παίξει τεράστιο ρόλο. Αν σκε-
φτείς με ποιους μεγαλώσαμε εμείς, είναι σχεδόν όλοι ομοφυλό-
φιλοι. Ο Χατζιδάκις, ο Χριστιανόπουλος, ο Καβάφης, ο Κουν, ο 
Τσαρούχης… Μιλάμε για μια ολόκληρη γενιά που καθόρισε την 
Ελλάδα, οι οποίοι σχεδόν όλοι ήταν ομοφυλόφιλοι ή είχανε μεγάλη 
σχέση με το ομοφυλόφιλο ένστικτο.
ΠΑΟΛΑ: Κι αυτοί είναι οι πιο επώνυμοι. Υπάρχουν και χιλιάδες 
άλλοι, ανώνυμοι, που με τον τρόπο τους έχουν προσφέρει…
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Μιλάμε γι’ αυτούς που αναμφισβήτητα όλοι 
μπορούν να πουν ότι τους καθόρισαν κι ότι καθόρισαν την νεοελ-
ληνική τέχνη, κάνοντας τα πολλά καλά και τα πολλά κακά. Αυτοί 
είχαν το σημαντικό προσόν ότι δεν αναλώθηκαν επιδεικνύοντας 
την ομοφυλοφιλία τους. Την κράτησαν σαν ένα πολύτιμο, όχι μυ-
στικό, σαν μια πολύτιμη κινητήρια δύναμη. Είδαν μ’ έναν τέτοιο 
τρόπο τον έρωτα σε σχέση με τη ζωή τους, ώστε αυτός να φα-
νεί πολύ δημιουργικός. Αυτό ίσως έχει μεγαλύτερη σημασία στην 
Ελλάδα, στη Μεσόγειο, όπου το αντρικό στοιχείο είναι πολύ σημα-
ντικό και οι ομοφυλόφιλοι άντρες μπόρεσαν να φέρουν το αντρι-
κό στοιχείο, που πρωταγωνιστεί έτσι κι αλλιώς στη Μεσόγειο, να 
πρωταγωνιστεί και στη τέχνη. Μπόρεσαν, δηλαδή, να κοιτάξουν 
τις δημιουργίες τους από μια ματιά που κοιτάει ερωτικά τον άντρα 
και θαυμάζει ερωτικά, με τον τρόπο που μόνο οι ομοφυλόφιλοι 
μπορούν να κάνουν, τη γυναίκα. Γιατί ας μην ξεχνάμε πως έβγα-
λαν σπουδαίες τραγουδίστριες, πρωταγωνίστριες…
ΠΑΟΛΑ: Είναι μύθος ότι οι ομοφυλόφιλοι μισούν τις γυναίκες; 
Όλες οι σταρ του σινεμά έχουν βγει από ομοφυλόφιλους. Ή 
κάνω λάθος;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Κατ’ αρχάς, αν διαβάσει κανείς τον Τένεσι 
Ουίλιαμς, υπάρχει νομίζω μια ιδιαίτερη σχέση… Οι έξυπνες γυναί-
κες και οι γυναίκες με ταμπεραμέντο το καταλαβαίνουν πάρα πολύ 
καλά αυτό. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι οι φίλοι τους είναι ομοφυλό-
φιλοι οι περισσότεροι. Υπάρχει μια ιδιαίτερη, πολύ εσωτερική σχέ-
ση των ομοφυλόφιλων με τις γυναίκες και πραγματικά, δεν είναι 
τυχαίο ότι αν και περάσανε 15 αγόρια από τις ταινίες του Παζολίνι, 
μια ήταν σ’ αυτές η Μανιάνι. Όπως και με τον Χατζιδάκι, μία ήταν 
η Νταντωνάκη κι ας πέρασαν πολλοί τραγουδιστές από τη μουσι-
κή του. Αν κοιτάξουμε τις μεγάλες ντίβες του κινηματογράφου, 
πίσω απ’ αυτές κρύβονται ομοφυλόφιλοι, από κομμωτές μέχρι μά-
νατζερ… Νομίζω πως ο ομοφυλόφιλος άντρας αντιλαμβάνεται με 
μεγαλύτερη οξύτητα τι σημαίνει η κατασκευασμένη θηλυκότητα, 
η οποία είναι έξω από τη φύση της γυναίκας, μπορεί να θαυμάσει 

και να δημιουργήσει αυτήν την κατασκευασμένη θηλυκότητα και 
μέσα απ’ αυτήν να κατανοήσει και να ανατρέψει τη γυναίκα.

Ένας άντρας ετεροφυλόφιλος δεν μπορεί να ξεχωρίσει την ψυχή 
της γυναίκας από το χτένισμα, τον κοινωνικό τρόπο, τα τακού-
νια, τα καλσόν και το σουτιέν. Ένας ομοφυλόφιλος μπορεί να το 
καταλάβει αυτό, μπορεί την κατασκευασμένη θηλυκότητα να την 
αγαπήσει, να την φτάσει στα άκρα και μέσα απ’ αυτό να αγαπήσει 
πραγματικά τη γυναίκα που την ενδύεται, σαν άνθρωπο πια. Γιατί 
τα αγαπάει και τα δύο ξεχωριστά. Συν τοις άλλοις, μπορεί να ταυτί-
σει την επιθυμία του προς έναν άλλο άντρα με την θηλυκή πλευρά 
του, Γι’ αυτό μπορεί ν’ αγαπήσει τις γυναίκες περισσότερο. Είναι 
συμφιλιωμένος περισσότερο με τη θηλυκή πλευρά του, και δεν 
μιλάω για θηλυπρέπεια. Μιλάω για τη βαθιά θηλυκή του πλευρά. 
Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει κρυμμένες μέσα του τόσο τη θηλυκή 
όσο και την αρσενική του πλευρά, κι όλος ο αγώνας βέβαια, είναι 
πώς να βρει την ισορροπία ώστε και τα δύο να βρίσκονται σ’ ένα 
ποσοστό δημιουργικό για τον έρωτα και για την ζωή, και για να 
μπορεί να ’χει σχέση με το περιβάλλον του. Δεν υπάρχει τίποτα 
χειρότερο από το να κλείνεις τη θηλυκότητα σου και να την τσου-
βαλιάζεις στο υπόγειο, και μια ζωή να σε κυνηγάει, και να προβάλ-
λεις τον ανδρισμό σου, ο οποίος είναι πάντα ανολοκλήρωτος χωρίς 
τη θηλυκότητα. Όπως δεν είναι δυνατό μια γυναίκα να προβάλλει 
τη θηλυκή της πλευρά χωρίς να μπορεί να συμφιλιωθεί με τα αντρι-
κά της στοιχεία. Αυτές οι μεγάλες ντίβες – καθώς και η αγαπημένη 
μου, η Ντίτριχ, είναι σαφέστατα αντρογυναίκες. Είναι γυναίκες 
συμφιλιωμένες με το επιθετικό, αρσενικό τους στοιχείο.
ΠΑΟΛΑ: Για τη Βάνα Μπάρμπα;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Μου αρέσει γιατί είναι μαγκάκι… Η αλήθεια εί-
ναι ότι νοσταλγώ τις γυναίκες με μυστήριο. Και μάλιστα, φέτος 
χορογράφησα δυο μεγάλα έργα με δύο μεγάλες πρωταγωνίστριες. 
Η μια ήταν η Σαπφώ και η άλλη ήταν μια κόρη. Αλλά η μεγάλη 
μου λαχτάρα είναι να έχω δύο γυναίκες μια ώρα επί της σκηνής, 
να τους δώσω λίγη από την αγάπη που έχω στις παλιές ντίβες, την 
πραγματική θηλυκή πλευρά του εαυτού μου.
ΠΑΟΛΑ: Πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσεις σ’ όλο αυτό το κύ-
κλωμα της τέχνης και να δείξεις το ταλέντο σου;
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Νομίζω πως δεν είναι πολύ δύσκολο. Πιο σημα-
ντική είναι η διάθεση να δουλέψεις πολύ σκληρά. Ένας άνθρωπος 
χωρίς ταλέντο, αλλά με φοβερό πείσμα για δουλειά, θα κάνει πιο 
σημαντικά πράγματα από έναν άνθρωπο με πληθωρικό ταλέντο 
ο οποίος είναι τεμπέλης. Φυσικά, το καλύτερο είναι ο άνθρωπος, 
που ’χει το θείο άγγιγμα, να είναι αποφασισμένος να το φτάσει 
στα άκρα μέσα από τη σκληρή, τρομακτική εργασία. Γιατί κανένας, 
μα κανένας καλλιτέχνης στον κόσμο δεν μπόρεσε να παραδώσει 
έργο εύκολα. Κανένας. Η τέχνη είναι σύμφυτη με τη δυσκολία. 
Διαβάσατε τελευταία μια συνέντευξη του Νουρέγιεφ που έλεγε ότι 
ο κόσμος βλέπει έναν άνθρωπο να πετάει πάνω στη σκηνή. Ο κό-
σμος δεν ξέρει, όμως, τι σημαίνει να είσαι 24 ώρες το 24ωρο στερη-
μένος από τα πάντα για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, μια ολό-
κληρη ζωή. Και είναι, φυσικά, αλήθεια. Ο άνθρωπος αυτός έζησε 
μέσα στα στούντιο, για να είναι πάνω στη σκηνή. Δε γεννήθηκε 
μ’ ένα ταλέντο και πήγαινε από το ένα σαλόνι στ’ άλλο και ξεκου-
ραζόταν. Όσα λεφτά και να απέκτησε, που έπρεπε να αποκτήσει 
και τριπλάσια, γιατί ήταν ένας θεός, ήταν κάθε μέρα εκεί μέσα και 
ίδρωνε και πολεμούσε μονίμως μ’ ένα πράγμα αόρατο, το οποίο 
προσπαθούσε να εμφανίσει όταν έβγαινε στη σκηνή. Δούλευε τρο-
μακτικά… Νομίζω πως δεν είναι δύσκολο να φτάσει η εργασία σου 
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Ράδιο «Ε»

στήλη του Ανδρέα Ρουμελιώτη

Σήμερα στο «Εκτός Εαυτού» ο εκδότης 
του περιοδικου «ΚΡΑΞΙΜΟ», Παύλος 
Ρεβενιώτης {γνωστός ως Πάολα} παίρνει 
συνέντευξη από τον εαυτό του. Δηλαδή ο 
Παύλος Ρεβενιώτης μιλάει με την Πάολα.
Π.Ρ. Το θράσος σου δεν έχει όρια. Τόλμησες 
να ξεγράψεις οικογένεια, καριέρα, κοινω-
νία για να κάνεις τι; Την… Ξανθιά πόρνη-
τραβεστί?
Π. Όχι,άμοιρε Παυλάκη,θα καθόμουν να 
κάνω καριερούλα στο Πολεμικό Ναύτικό 
και να περιμένω να μου πετάξουν κάνα ξε-
ροκόμματο. Κι από την άλλη,να κυνηγάω 
τα ναυτάκια, αντί να με κυνηγάνε αυτά, 
όπως γίνεται τωρα…
Π.Ρ. Θα μπορούσες να ακούσεις την μαμά 
σου που σου έλεγε «Κάνε παιδί μου ό,τι κά-
νεις, αλλά μην δίνεις δικαιώματα».
Π. Ναι, αλλά τότε δεν θα έβλεπα ποτέ τα 
μάτια των αγοριών, όπως τα βλέπω τώρα, 
όταν με επιθυμούν. Δεν θα γινόμουν ποτέ 
αυτό που είμαι τωρα, η γλυκιά ανάμνηση 
και κάβλα χιλιάδων αγοριών αυτής της χώ-
ρας. Κάτι σαν τον μικρό ήρωα, τον Γιώργο 
Θαλάσση, των παλιότερων. Εγω ήξερα από 
πολύ μικρή και χωρίς να το έχω τότε ακόμη 
διαβάσει, αυτό που είπε ο Αρχίλογος, δεν 
θα χαρεί οσα επιθυμεί αυτος που δίνει ση-
μασία στην κακογλωσσιά του κόσμου. 
Π.Ρ. Με την λογική την δική σου, πρέπει 
ολοι να γίνουν τραβεστί.
Π. Όχι, κάθε άλλο. Ο καθείς και τα όπλα 
του. Η σχέση μου με τα αγόρια είναι τέ-
τοια, γιατί είμαι και τραβεστί. Όχι μόνο 
γιατί είμαι τραβεστί, πέρα από αυτό, αν 
ακολουθούσα την «καριέρα» στο Πολεμικό 
Ναυτικό, θα έχανα και χιλιάδες άλλα πράγ-
ματα.
Π.Ρ. Τι έκανες δηλαδή στην ζωή σου, τι νο-
μίζεις πως είσαι επιτέλους;
Π. Αν νομίζεις πως θα απολογηθώ, κάνεις 
πολύ μεγάλο λάθος. Με αναγκάζεις όμως 
να σου θυμίσω πως εγώ με δυό-τρείς φί-

λους μου όλους κι όλους βγάζουμε το πιο 
καλό περιοδικό στην Ελλάδα. Ένα περιοδι-
κό που, παρά την αραιή κυκλοφορία του, 
εχει ασκήσει μεγάλη επίδραση σε πολλά 
θέματα και όχι μόνο στο θέμα της ομοφυ-
λοφιλίας.
Π.Ρ. Στο τέλος θα μας το παίξεις και 
Βαλλιανάτος. Αυτός όμως είναι και καθω-
σπρέπει κάνει καριέρα, ε, κάνει και μια 
αταξία που και που αλλά του επιτρέπεται, 
γιατί έχει αποκτήσει κύρος.
Π. Δεν λένε τις μεγάλες αλήθειες που εγώ 
φωνάζω. Πως όλοι θέλουν σήμερα στη 
Ελλάδα τα αγόρια, μόνο που αυτά δεν γνω-
ρίζουν την αξία τους. Πως είναι καλύτερα 
να είσαι καλογαμημένη και δαχτυλοδει-
χτούμενη, παρά αγάμητη και με καριέρα. 
Πως μόνο με την ικανοποίηση της κάβλας 
ολοκληρώνεσαι. Γι’αυτό και όταν συνεργά-
τες μου απευθύνθηκαν σε δυο μεγάλα κα-
νάλια για μία πολύ πρωτότυπη εκπομπή 
και ειδικά για την Ελλάδα, γιατί ξέρω ότι 
στην Ισπανία έκανε ο Αλμοντοβάρ εκπο-
μπή με τραβεστί, όχι πάντως ίδια όπως η 
σχεδιαζόμενη δική μου, η απάντηση ηταν 
«Καταπληκτικές ιδεές, αλλά απευθυνόμα-
στε σε οικογένειες». Η αλήθεια είναι ότι 
φοβούνται την ελευθερία, την γνώση και 
την πολύ μεγαλύτερη αξία που έχω, από 
πολλούς άλλους ανθρώπους των μέντια.
Π.Ρ. Μα τι παριστάνεις,την θεά;
Π. Μα είμαι θεά. Οπου πάω, λάμπω. Και 
στη σχέση μου με τα αγόρια, θεά και πάλι 
είμαι. Εγώ ακούω από τα αγόρια να μου 
λένε λόγια όπως αυτά «Ελα τώρα να αγιά-
σει η καβλάρα μου». Ναι, είμαι μια στάρ 
πρώτου μεγέθους, είμαι η εθνική αμαρτία 
των Ελλήνων. Οσο για σένα, αϊ στο διάολο, 
Παύλο Ρεβενιώτη. Μείνε στην αστυνομι-
κή ταυτότητα. Ενώ εγώ θα παραμείνω για 
πάντα αυτό που μου αξίζει: όχι απλώς μια 
διάσημη πουτάνα, αλλά και Διάσημη και 
Πουτάνα.

MΠΑΛΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ AΘΗΝΑΣ

Tου Θάνου Αλεξανδρή

Ήμουν φοιτητής όταν άκουσα για πρώτη 
φορά το όνομά της. Δικάστηκε έξι μήνες 
γιατί δημοσίευσε σκίτσο του Kοκτό και δεν 
βρέθηκε δίπλα της ούτε ένας από τους δι-
ανοούμενους που μάχονται για τα ατομι-
κά δικαιώματα. Παρενέβη μόνο η Διεθνής 
Αμνηστία, η οποία τη χαρακτήρισε κρα-
τούμενο συνείδησης. 22.06.2006 Tη γνώ-
ρισα από κοντά για μια συνέντευξη στην 
οδό Aθηνάς και αργότερα για ένα προσωπι-
κό της αφιέρωμα σε τηλεοπτική εκπομπή. 
Mια φοβερή σκύλα που κάθε βράδυ επέ-
λεγε για πάρτη της τα ομορφότερα αγόρια 
της πόλης. Ποιήτρια, εκδότρια, επαναστά-
τρια, μια αληθινή ντίβα που συγκέντρωσε 
πάνω της τις πιο ετερόκλητες ιδιότητες, 
όπως όλοι οι άνθρωποι που ξεπερνούν το 
μέσο όρο. Aν οι παλιότερες και οι πιο και-
νούργιες έχουν σαν πρότυπα την Aλίκη, τη 
Bίσση και τη Mαντόνα, αυτή λάτρεψε τον 
Tαχτσή, τον Xριστιανόπουλο, τον Παζολίνι 
και τη Mελίνα. «Aπ’ τις λίγες φορές που 
έκλαψα στο σινεμά είναι η στιγμή που ο 
Kακκαβάς ρωτάει τη Στέλλα “γιατί κλαις;” 
και η Mελίνα απαντάει “κλαίω για όλα τα 
αγόρια του κόσμου σαν και σένα”. Eγώ από 
εκείνη την ατάκα έγινα τραβεστί». Eίχε την 
τύχη να είναι φίλη του Tαχτσή και ο πιο κο-
ντινός του άνθρωπος για δώδεκα ολόκληρα 
χρόνια. O Nτίνος Xριστιανόπουλος σε επο-
χές δύσκολες, που κανείς δεν τολμούσε να 
πει ότι είναι ομοφυλόφιλος, αυτός έβγαι-
νε και έλεγε: «Mην καταργείτε την υπογε-
γραμμένη, ιδίως κάτω απ’ το ωμέγα, είναι 
η μόνη ασέλγεια της ελληνικής αλφαβή-
του». Aυτοί, Θάνο, είναι οι άνθρωποι που 
καταλάμπουν στο χώρο. H Πάολα μέσα απ’ 
το περιοδικό «Kράξιμο» ξεφώνισε το γκλά-
μουρ και όλο το φασισμό του life style. 
Δεν έχει πατήσει ποτέ στη Mύκονο, ενώ 
για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις επιλέγει 
Λήμνο και Mυτιλήνη, όπου στρατοπεδεύ-
ουν πάνω από 5.000 φαντάροι. Aγαπημένη 

της ατάκα; H ζωή είναι πολύ μεγάλη για 
να ‘ναι μόνο ευχάριστη. Oι διάφορες εκπο-
μπές παρουσιάζουν τις τραβεστί σαν ατρα-
ξιόν. Συνήθως τις έχουν να κλαίγονται, να 
κατηγορούν την κοινωνία και άλλες μαλα-
κίες. Oι τραβεστί περνάνε πάρα πολύ καλά. 
Aυτές οι ηλίθιες νιώθουν αμυνόμενες απέ-
ναντι στο δημοσιογράφο, και έχουν τέτοιες 
συμπεριφορές γιατί νιώθουν πως αν μιλή-
σουν έτσι θα γίνουν αποδεκτές. Aποδεκτές 
είμαστε έτσι κι αλλιώς αφού παίρνουμε τα 
ωραιότερα παιδιά. Στη δεκαετία του ‘80 
υπήρξε υποψήφια βουλευτίνα με τους 
Oικολόγους Eναλλακτικούς. Mε είχαν βά-
λει πρώτη στη λίστα του Πειραιά, αλλά εγώ 
ήθελα Aθήνα. Bγήκα τέταρτη στην Aθήνα 
και οι οικολόγοι βγάλανε βουλευτή στην 
Aθήνα και μάλιστα με τις μισές ψήφους απ’ 
ό,τι πήρα εγώ. Aπό μαλακία δική μου έχα-
σα τη βουλή. Ήταν η εποχή που τα πρώτα 
κόμματα είχαν ανάγκη τα μικρά. Bγήκε ο 
Mητσοτάκης στο ραδιόφωνο και είπε: «Πού 
φτάσαμε, να εξαρτόμαστε πλέον από τους 
τραβεστί», ενώ η «Eλεύθερη Ώρα» κυκλο-
φόρησε με πρωτοσέλιδο: «H ΠAOΛA πρό-
εδρος Δημοκρατίας». Ποια είναι η καλύτε-
ρη ατάκα από θαυμαστή; Στην Kαλαμάτα 
ένας κούκλος ποδοσφαιριστής με πείραξε 
στη μέση του δρόμου: «Έλα σε μένα, παί-
δαρε, να με κάνεις άρχοντα». Eμένα θα με 
θυμούνται χιλιάδες αγόρια όταν γεράσω και 
γεράσουν κι αυτά. Θα με θυμούνται όπως 
οι μεγάλοι τον Γιώργο Θαλάσση.

Περιοδικό 01, Τεύχος 14.

Από τον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο

Εκείνο που εκπλήσσει στο τελευταίο  
«Κράξιμο» της Πάολας δεν είναι οι έξυπνες 
ιδέες και οι καλές συνεντεύξεις – είναι η 
γλώσσα της εκδότριας: ζουμερή, ποιητική, 
γεμάτη λέξεις από τον δρόμο αλλά και τον 
Σολωμό και τον Μακρυγιάννη (το κυριότε-
ρο: αφομοιωμένες χωρίς κι η ίδια να ξέρει 
που τις ψάρεψε).

01

Γράφει ο Γιώργος Βέλτσος, απόσπασμα 
από ομιλία του στο Γαλλικό Ινστιτούτο 
(1983)

Να τι λείπει από τις κοινωνίες των δήθεν 
«έργων»: οι καθρέφτες. Οι ανοικτές πόρ-
τες και στον ναρκισσισμό αλλά και στην 
σχιζοφρένεια. Η κοινωνία μας δεν θέλει 
την υπερβολή που ως δια μαγείας καταργεί 
και τις διαζεύξεις και τις αντιθέσεις. Όλες 
δηλαδή τις αντιπαλότητες που δεν είναι, 
γιατί όταν είναι τις καμουφλάρει με μιζέ-
ριες. ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ τις υπερβολικές οσμώ-
σεις των φύλων ή των χωρών {Ο Σαμψών 
λεει: «Τα δυο φύλα θα πεθάνουν χωριστά». 
Αυτό όμως δεν το λεει ούτε η Δαλιδά ούτε 
η Πάολα}. Η κοινωνία μας δεν θέλει τις με-
ταμορφώσεις – κάθε είδος τραβεστί – παρά 
το γεγονός ότι την οδηγεί ο μεγαλύτερος 
«τραβεστί»: ο θάνατος.
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ΤΟ ΒΗΜΑ, 1983

Γράφει ο Νίκος Δήμου

Το αγαπητόν κράτος πρέπει να καταλάβει 
ότι υπάρχει για να μας εξυπηρετεί – κι όχι 
για να μας καταδυναστεύει. Πώς η θέλη-
ση του πολίτη – του κάθε πολίτη, εφ’ όσον 
κινείται μέσα στα συνταγματικά πλαίσια 
– είναι νόμος. Πώς ο αναρχικός δικαιού-
ται ελεύθερα να διαδίδει τις ιδέες του, ο 
πάνκ να περιποιείται το λειρί του, η «εκ-
διδόμενη τραβεστί» Πάολα να εκδίδει το 
«Κράξιμο», οι Χάρε Κρίσνα να προπαγαν-
δίζουν τον άλλο δρόμο προς την λύτρω-
ση και οι άποικοι των Εξαρχείων να ζού-
νε στην δική τους ατμόσφαιρα. Είτε αυτά 
αρέσουν {στον στρατηγό, σε μένα, στον κ. 
Αρκουδέα} είτε όχι.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Δεκ. 1989

Σχόλιο του Δ. Κούρτοβικ

Ε ΛΟΙΠΟΝ,θα το πω: μακάρι να υπήρχαν 
αυτή την στιγμή στην Ελλάδα άλλα δυο 
τρία περιοδικά τόσο ζωντανά, πρωτότυπα 
και χυμώδη όσο το «Κράξιμο», που εκδί-
δει η γνωστή τραβεστί Πάολα. Δεν είμαι 
ομοφυλόφιλος {όσο μπορεί να είναι κανείς 
σίγουρος για κάτι τέτοιο} και πρέπει μάλι-
στα να πω ότι θεωρώ υποκριτική και υστε-
ρόβουλη τη φασαρία που κάνουν τόσοι και 
τόσοι διανοούμενοι για τις «σεξουαλικές 
μειονότητες». Αλλά εκτιμώ ανεπιφύλακτα 
το γεγονός ότι άνθρωποι όπως η Πάολα δεν 
κλείνονται στο «πρόβλημα» τους {δηλαδή, 
για να εξηγούμαστε, στο πρόβλημα που 
τους δημιουργούμε εμείς οι άλλοι, οι «ομα-
λοί»}, παρά, ξεκινώντας από αυτό, ανοίγο-
νται στον κόσμο με οξυμένη ευαισθησία, 
για να δουν και να πουν πράγματα που οι 
περισσότεροι «ομαλοί» ούτε μπορούν ούτε 
θέλουν να δουν. Από τα περιεχόμενα του 
τελευταίου τεύχους {Νο 9},που κυκλοφό-
ρησε πρόσφατα, σταχυολογώ ενδεικτικά: 
συνέντευξη {εξαιρετικά ενδιαφέρουσα} με 
τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, η ρώσικη ομο-
φυλόφιλη λογοτεχνία στις αρχές του αιώνα 
μας, ομοφυλόφιλοι χαρακτήρες στον ελλη-
νικό κινηματογράφο, αυτοβιογραφία του 
Κώστα Ταχτσή κ.τ.λ. Ας μην παρασυρθεί 
κανείς από τον κοινό παρονομαστή {ομο-
φυλοφιλία} αυτών των κειμένων. Μας αφο-
ρούν όλους.

224  |  Ε Γ Ρ Α Ψ Α Ν  Γ Ι Α  Τ Ο  « Κ Ρ Α Ξ Ι Μ Ο »

Επισκευθείτε μας στο internet! 
http://clubs.pathfinder.gr/
transsexoyal

Δώδεκα χρόνια μετά τη συλλογή του Ένας Έφηβος στους Δέκα – του πρώτου βιβλίου ποτέ που 
επέτρεψε σε δεκάδες εφήβους να περιγράψουν πώς είναι να είσαι γκέι ή λεσβία – η Αν Ερόν 
ζήτησε ιστορίες από μια νεότερη γενιά. Ανακάλυψε ότι η αίσθηση της απομόνωσης και της 
απελπισίας είναι το ίδιο και απαράλλαχτα βαθιά για αυτή τη νεότερη ομάδα. Το βιβλίο 2 
Έφηβοι στους 20: Γραπτά από Γκέι και Λεσβίες Εφήβους συνδυάζει αυτές τις νέες φωνές με πολλές 
από τις εκθέσεις του πρώτου βιβλίου. Κάνει πιο εύκολο το δρόμο για τους εφήβους που τώρα 
φανερώνονται και για τους ενήλικες που αποζητούν να τους βοηθήσουν.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΟΡΓΩ»



«Ο Σίμψον γράφει με τόση άνεση και χάρη που οι περισσότεροι συνάδελφοί του καλά θα 
έκαναν να πετάξουν τους φορητούς τους στον σκουπιδοτενεκέ και να βάλουν τα κλάματα». 
— Independent on Sunday

«Ένα προκλητικό και εμβριθές ανάγνωσμα… Οι θαυμαστές των Smiths θα το λατρέψουν, ενώ 
ακόμα κι ο Μόρισι ίσως σηκώσει το φρύδι του από εκτίμηση». — Time Out

«Διασκεδαστικό και οξυδερκές… γραμμένο με φοβερή δεινότητα». — The Times

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΟΡΓΩ»

«Ένας σκίνχεντ Όσκαρ Ουάιλντ, τα ευφυο-
λογήματά του είναι τόσο ανησυχητικά όσο 
και διασκεδαστικά, μπαίνοντας στη μύτη 
και τα παντελόνια του κόσμου με το ίδιο 
τουπέ εξίσου»

–Philip Hensher, Independent

«Σχεδόν μισώ να συμφωνώ με όλα όσα γρά-
φει»

–London Review of Books

«Ένα ευφυές κάθαρμα»
–Seattle Stranger

«Πολυμαθής, δηκτικός, θρασύς. Φρέσκος, 
ξεκαρδιστικός»

–Publishers Weekly

«Ένας από τους λαμπρότερους συγγραφείς 
που υπάρχουν»

–Time Out

«Ένας τερπόμενος, αποστασιοποιημένος 
Βολταίρος»

–Independent on Sunday

«Ο γκέι Αντίχριστος»
–Vogue

«Λαμπρά τυχοδιωκτικός»
–Spectator

«Σοβαρά αστείος»
–Scotland On Sunday

«Ο πολυμαθής Simpson δίνει μια συναρ-
παστική εξιστόρηση της νεαρής – και ενή-
λικης – ιδιαίτερης αδυναμίας τους για τον 
βάρδο του Ουάλεϊ Ρέιντζ/του Μπέβερλι 
Χιλς… ένα εύστροφο δοκίμιο φόρος τιμής 
στο να είσαι φανατικός οπαδός»

–Guardian

«Ένα διασκεδαστικά φατριαστικό έργο, λά-
μποντας από υπερβολές και εξωφρενικές 
φράσεις, αλλά πάντα αιχμηρό»

–Daily Telegraph

«Ένα αξεπέραστο rockumentary για τον 
Morrissey. Πνευματώδες, με λατρεία, με 
στιλ, διανοητικά στεγανό»

–Attitude

«Ο Simpson είναι αστείος, έξυπνος, ειλι-
κρινής, ανευλαβής και εγωιστής: το τέλειο 
ταίρι για τον Morrissey. Περισσότερες βιο-
γραφίες θα έπρεπε να γράφονται έτσι.»

–Independent on Sunday, Books of the Year

«Αν και υπάρχουν λεγεώνες πιστών του 
Morrissey, τα βιβλία πάνω στο λαπρό τέ-
κνο του Μάντσεστερ ήταν μέχρι τώρα 
απογοητευτικά ακαδημαϊκά. Εύχεται κα-
νείς για τη δίχω περιορισμούς, ευαγγελική 
θέρμη ενός οπαδού – και την βρίσκει, με 
το Άγιος Morrissey. Μια ερωτική επιστο-
λή τόσο στον εαυτό του όσο και στο θέμα 
του, η κατανόηση του Simpson αναδιφεί 
κάτω από δεδομένες αντιλήψεις και εξα-
ντλητικά γνωστές βιογραφικές πληροφο-
ρίες σε κάτι με λεπτότερες εννοιολογικές 
αποχρώσεις και θεσπέσιο… Κανείς δεν έχει 
γράψει με τόση ευαισθησία ή ευφυία για 
τον Morrissey (…). Όχι λιγότερο από τα κα-
θάρματα για τα οποία εκείνος και ο Ζενέ 
έγραψαν ελεγείες, ο Morrissey έχει συχνά 
παρεξηγηθεί, αν δεν έχει γδαρεί – όπως κι 
ο Simpson»

–San Francisco Bay Area Guardian

«Τραβά την προσοχή… διαφωτιστικό… συ-
γκινητικά ένθερμο… Με την άφιξη αυτού 
του βιβλίου η οσιοποίηση του Morrissey εί-
ναι σαφώς πλήρης»

–Independent

Όπως ένας εγκληματίας που θέλει να τον 
πιάσουν ή ένας ήρωας που θέλει να τον 
λατρέψουν, ο Μόρισι έχει προσφέρει ανα-
ρίθμητα στοιχεία για την προσωπικότητά 
του στους απαράμιλλους, τρομακτικά ει-
λικρινείς στίχους των τραγουδιών του και 
σε άπειρες ξεκαρδιστικές και προκλητικές 
συνεντεύξεις.

Παίρνοντας συγχρόνως τον ρόλο του συνη-
γόρου του Διαβόλου και τον ρόλο του συνη-
γόρου για την αγιοποίηση, ο Μαρκ Σίμψον 
μας προσφέρει το τελειότερο μέχρι ώρας 
ψυχολογικό προφίλ του πιο ευφυούς, πιο 
παρανοημένου, πιο γοητευτικού και πιο 
ανησυχητικού ποπ σταρ της Αγγλίας.

ΑΓΙΟΣ MORRISSEY





Όλοι τρανσολογούν χωρίς την ξενοδόχο. Αυτή που έγινε γυναίκα για να κάνει το κέφι της. Τη βασίλισσα της κουλτούρας των 
δρόμων της Αθήνας. Αν η πιάτσα των τραβεστί της Αθήνας ήταν ένα ψυγείο με μπίρες τότε η Πάολα θα διαφημιζόταν με 
το σλόγκαν της Χάινεκεν. Δεν έχει «Καμία σχέση με τις άλλες». Βρέθηκε από τα 17 της δίπλα σε προσωπικότητας όπως ο 
Μάνος Χατζιδάκις, η Μελίνα Μερκούρη, ο Ταχτσής, η Κατερίνα Γώγου – άνθρωποι που ανέθρεψαν τη γκουρού της πιάτσας 
των τρανς με το μπιμπερό των «εξαιρετικών αισθήσεων». Η ίδια, παραδόξως, δεν αισθάνεται υπερήφανη για τις εκλεκτές 
παρέες του παρελθόντος. «Δεν γίνεται να ’χεις το τεκνό και να του μιλάς για Καστοριάδη. Μπορεί να τα λέω όμορφα. Αλλά 
αυτό που μ’ ενδιαφέρει είναι να βρίσκω ωραία τεκνά και να τα ρωτάω:

«Καυλώνεις καθόλου;»
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