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ποτε μιλάμε για τον σεξισμό, συνήθως επικαλούμαστε τις καθημε-
ρινές εμπειρίες μας στο σπίτι, στο δρόμο, στη δουλειά. Οι εμπειρί-
ες μας είναι, φυσικά, σημαντικές και πάντα ενδεικτικές για να συνει-
δητοποιούμε την έκταση του σεξισμού στις μέρες μας. Είναι όμως 

επίσης γεγονός ότι το άκουσμα της λέξης «σεξιστής» προκαλεί συχνά στους ε-
χθρούς μας ειρωνία και χλεύη και, σπανίως, ενόχληση. «Με αποκάλεσε σεξι-
στή...», λένε, και συμπεριφέρονται σαν να τους πετάξαμε μια βρισιά τόσο τετριμ-
μένη και ανώδυνη, λες και βγήκε μέσα από κάποιο «σκονισμένο μπαούλο» του 
φεμινισμού. 

Τα λέμε αυτά γιατί έχουμε την αίσθηση ότι αν σήμερα ο σεξισμός υποτιμάται 
σαν φαινόμενο, αυτό συμβαίνει κυρίως μέσα από τον εξοβελισμό του στη σφαί-
ρα της κοινοτοπίας. Τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζεται σαν ζήτημα κενό 
περιεχομένου, σαν μουσειακό απομεινάρι του παρελθόντος που απλώς τυχαίνει 
να επιβιώνει συμπτωματικά στις μέρες μας. Κομμάτι της ευθύνης έχουμε κι εμείς 
οι γυναίκες σε αυτό. Αναφερόμαστε σίγουρα σε όσες μειοψηφίες οργανωθήκα-
με με τον άλφα ή βήτα τρόπο γύρω από το γυναικείο ζήτημα τα προηγούμενα 
χρόνια. Ήμασταν και είμαστε πάντα πολύ πρόθυμες να καταγγείλουμε τον σεξι-
σμό στην καθημερινότητά μας, και με τα δίκια μας φυσικά, αλλά σπανίως είμα-
στε πρόθυμες να προσδώσουμε στον σεξισμό συγκεκριμένο ιστορικό περιεχό-
μενο. Δεν βοήθησε, επίσης, και η καθήλωσή μας στο επίπεδο της καθημερινής 
ατομικής εμπειρίας μας, ούτε και η επίκληση της αιώνιας πατριαρχίας ως απο-
κλειστικού ερμηνευτικού κλειδιού της καταπίεσής μας. Αν όμως κοιτάξουμε την 
πρόσφατη ιστορία της ελληνικής κοινωνίας· αν φροντίσουμε να τοποθετήσουμε 
τον σεξισμό σε συγκεκριμένο τόπο και συγκεκριμένο χρόνο, τότε όχι μόνο θα δι-
ασώζαμε το διάχυτο αυτό κοινωνικό φαινόμενο απ’ την κοινοτοπία, όχι μόνο θα 
παύαμε να νιώθουμε έκπληκτες για τις σεξιστικές συμπεριφορές, αλλά θα μπο-
ρούσαμε να στοχεύσουμε και σε άλλα πεδία των κοινωνικών σχέσεων που θρέ-
φουν τον σεξισμό και μέχρι στιγμής έχουν διαφύγει της προσοχής μας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σκεφτήκαμε να κάνουμε την εξής δουλειά: 
να στραφούμε στη δεκαετία του 1990, στην πρόσφατη ιστορία της κοινωνίας 
μας, με σκοπό να εντοπίσουμε τις ρίζες του σύγχρονου σεξισμού. Στις παρακά-
τω γραμμές, θα υποστηρίξουμε ότι στην Ελλάδα, ο σεξισμός δεν έμεινε ίδιος και 
απαράλλακτος ανά τους αιώνας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 διαφοροποιήθηκε από τις παλιές ανδροκρατούμενες 
παραδόσεις και απέκτησε νέα δυναμική. Τη δυναμική αυτή την έφερνε η ελλη-
νική αρσενική μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Αυτή η δυναμική ήταν στενά συνδεδε-
μένη με αλλαγές ευρείας κλίμακας μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αλλαγές που α-
φορούσαν την ταξική της σύνθεση και αλλαγές πάνω στις αντιλήψεις και τις αξί-
ες που κυριάρχησαν στην κοινωνική ζωή. Οι σημερινές μας εμπειρίες (η σεξουα-
λική βία στη δουλειά, τα υποτιμητικά σχόλια στο δρόμο, το διάχυτο νταβατζιλί-
κι, η κακοποίηση στις σχέσεις, η γιγάντωση της πορνικής βιομηχανίας, η λοιδω-
ρία του φεμινισμού) έχουν βαθύτατα καθοριστεί από αυτές τις αλλαγές. Όταν μι-
λάμε συνεπώς για τον σεξισμό, είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη τις εξελίξεις που 
διαμόρφωσαν τον πολιτισμό των σχέσεων των δύο φύλων στην Ελλάδα μέσα 
στη δεκαετία του 1990. Η επίκληση αυτού του παρελθόντος είναι χρήσιμη στο 
δικό μας παρόν, αφορά τις δικές μας μάχες και τις αναγκαιότητες της συλλογι-
κής μας οργάνωσης.

το περιοδικό κλικ και ο νέος σεξισμός της μεσαίας τάξης
Το εργαλείο που επιλέξαμε για να περιγράψουμε τις κοινωνικές αλλαγές που συ-
νέβαλαν στην ανανέωση του σεξισμού στην Ελλάδα είναι οι σελίδες του περιο-
δικού ΚΛΙΚ. Το ΚΛΙΚ, για όσες είναι αρκετά νεαρές για να το θυμούνται, ήταν ένα 
περιοδικό ποικίλης ύλης που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 
απεβίωσε κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Απευθυνόταν στα μεσαία 
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως σε άντρες, η θεματολογία του κινού-
νταν από ζητήματα πολιτικής μέχρι σεξουαλικότητας, το ύφος του φιλοδοξού-
σε να είναι τολμηρό και διαφορετικό από αυτό που συναντούσες έως τότε στα 
περιοδικά ποικίλης ύλης. Το ΚΛΙΚ εξέφρασε συνειδητά τη νέα γενιά της ελληνι-
κής αρσενικής μεσαίας τάξης που αποστρεφόταν το παλαιό κλίμα της πολιτικής 
στράτευσης, του «πένθους και της θλίψης», όπως γραφόταν χαρακτηριστικά, για 
την περίοδο της μεταπολίτευσης. Εξέφρασε τις αξίες αυτής της γενιάς και διαφή-
μισε τον τρόπο ζωής της: τον ατομισμό, την επιδεικτική κατανάλωση, τον γρή-
γορο πλουτισμό, την έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση, τη συστηματική ενα-
σχόληση με τον εαυτό και τη σωματική υγεία, το σεξ σαν καταναλωτικός ηδονι-
σμός. Αν συμπυκνώναμε σε λίγες λέξεις τις αξίες της νέας γενιάς της μεσαίας τά-
ξης στα τέλη της δεκαετίας του 1980, θα καταλήγαμε στο τρίπτυχο: «μούρη, κώ-
λοι και καριέρα».   

στα 

Η επέλαση του μοντέρνου μεσοαστικού lifestyle 
έκτιζε μια κουλτούρα απολύτως εχθρική για τις γυ-
ναίκες. Θα το δούμε και πιο συγκεκριμένα στα παρα-
κάτω, πώς για παράδειγμα η παρουσία των γυναικών 
στο δημόσιο χώρο κρινόταν με μέτρο τα ρούχα που 
φοράνε, τα κιλά που ζυγίζουν, την ηλικία που έχουν, 
την υπόσχεση για σεξ ή γάμο που κομίζουν. Μπο-
ρούμε με βεβαιότητα να πιστώσουμε τη μετατρο-
πή του δημόσιου χώρου σε ένα είδος πασαρέλας και 
σύγχρονου νυφοπάζαρου για τις γυναίκες στη γενιά 
των Ελλήνων ανδρών μεσοαστών των 80’s. Δεν υπο-
νοούμε φυσικά ότι όλα αυτά ήταν έργο του περιοδι-
κού ΚΛΙΚ. Τα σάπια ιδεώδη της μεσαίας τάξης που α-
ναδύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 πήγαζαν κυρίως από 
την απενοχοποίηση του πλούτου και τη βαθιά πε-
ριφρόνηση για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 
Η ταξική περιφρόνηση ως αξία ήταν βέβαια στενά 
συνδεδεμένη με τις ευρύτερες πολιτικές και κοινω-
νικές εξελίξεις στη χώρα. Η κρατικοποίηση της αρι-
στεράς από το 1980 κι έπειτα, μέσα από την οποία το 
μεταπολεμικό και αυταρχικό κράτος της εθνικοφρο-
σύνης μετασχηματίστηκε σε ένα σύγχρονο καπιτα-
λιστικό κράτος έδωσε το πάτημα για να κτιστεί μια 
νέα για τα ελληνικά δεδομένα μεσοαστική κοσμοθε-
ωρία. Σύμφωνα με αυτή, η ταξική κινητικότητα ήταν 
(υποτίθεται) πλέον ελεύθερη και εφικτή, αφού τα τέ-
κνα των φτωχών οικογενειών μπορούσαν να σπου-
δάσουν στο Πανεπιστήμιο και να διοριστούν στο 
δημόσιο, αριστεροί και δεξιοί μπορούσαν επιτέλους 
να ζήσουν μονοιασμένοι και οι γυναίκες μπορούσαν 
πλέον να γευτούν τους καρπούς της χειραφέτησης 
και να διαλέξουν «φυλή» ανάμεσα στις γιάπισσες, τις 
στάρλετ, τα «τεκνά» και τα μοντέλα. 

Οι αξίες του νέου lifestyle της μεσαίας τάξης ήταν 
συνεπώς απολύτως ταιριαστές με το κλίμα της εθνι-
κής ενότητας και την επίπλαστη συνθήκη της γενι-
κευμένης ευδαιμονίας. Μέσα από τις σελίδες του 
ΚΛΙΚ, αυτή η ψευδαίσθηση ευδαιμονίας περνούσε 
μέσα από τη διακήρυξη σε όλους τους τόνους ότι η 
αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας δεν ήταν πλέον μο-
ναδική1 μέσα στην ελληνική κοινωνία. Στις σελίδες 
του ΚΛΙΚ δεν έβρισκες πουθενά μια κοινωνία με τα-
ξικές διαφορές, αλλά μια κοινωνία που χαρακτηριζό-
ταν από διαφορές που αφορούσαν το στυλ, την κα-
τανάλωση, τις μουσικές προτιμήσεις κ.ά.  

Το ΚΛΙΚ, στα πρώτα του τεύχη, λανσαριζόταν ως 
περιοδικό που ήθελε να εκφράσει τη ρήξη της νέας 
γενιάς των Ελλήνων μεσοαστών με το παλαιό συντη-
ρητικό και πουριτανικό κατεστημένο. Στο τεύχος 3 
του 1987, ο Πέτρος Κωστόπουλος, διευθυντής του 
περιοδικού και φιλόδοξο τέκνο του πασοκ, έγραφε: 

Ένας κόσμος πνέει τα λοίσθια και ένας και-
νούργιος έρχεται, χωρίς να έχει βρει το λόγο 
και το πρόσωπό του. Το νέο, το πρωτότυπο, το 
δημιουργικό, το τολμηρό, το προκλητικό, έχει 
ήδη βγάλει το κεφάλι απ’ την τρύπα και όσοι 
διαθέτουν το κουράγιο δεν έχουν παρά να το 
αναζητήσουν δίπλα τους. Γιατί δεν υπάρχουν 
μόνο πτώματα και καταπονημένοι επιζήσα-
ντες γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι ζωντα-
νοί, δημιουργικοί και, ιδιαίτερα, μια νέα γενιά, 
αποστασιοποιημένη απ΄τα φαντάσματα του 
παρελθόντος, που ψάχνει, άλλοτε άτσαλα και 
βίαια και άλλοτε σπασμωδικά και ερασιτεχνι-
κά, να βρει το μελλοντικό πρόσωπο αυτού του 
τόπου. (...) Εμείς θέλουμε με αυτό το περιοδι-
κό να σταθούμε πλάι τους.

Λόγια απολύτως ταιριαστά σε γιάπη-μάνατζερ 
και προσεκτικά διαλεγμένα: να παραγκωνίσουμε 
«τα πτώματα και τους καταπονημένους» του εμφυ-
λιοπολεμικού παρελθόντος· είναι ντεμοντέ και μί-
ζερα. Ν’ ανοίξουμε δρόμο στο καινούριο, το πρω-
τότυπο, το τολμηρό. «Ζήτω η νέα και δημιουργική 
γενιά που αναζητά έκφραση», και θα τη βρει, όπως 
θα δούμε παρακάτω, στην κουλτούρα του πλουτι-
σμού, του καταναλωτισμού, της τσόντας και του κω-
λόμπαρου. Ας δούμε λοιπόν αυτή τη νέα γενιά στην 
οποία «θέλει να σταθεί πλάι της και να δώσει φωνή» 
ο Π. Κωστόπουλος.

«τα τεκνά» των 90’s
Η λέξη «τεκνό» εμφανίστηκε μέσα στη δεκαετία του 
1980 για να καθιερωθεί στο καθημερινό αντρικό λε-
ξιλόγιο την επόμενη2. Περιέγραφε το ιδεώδες υπο-
κείμενο-στερεότυπο της εποχής, το οποίο για τις γυ-
ναίκες έπαιρνε τα εξής χαρακτηριστικά: νεαρή, σχε-
δόν εφηβικής ηλικίας, κατηγορία «μοντέλου», με με-
τοχές υψηλές μέσα στο «χρηματιστήριο του σεξ». Το 
εξώφυλλο ενός τεύχους του ΚΛΙΚ (βλ. φωτό πάνω) 
ήταν άλλωστε αρκετά κατατοπιστικό για νέο αυτό 
γυναικότυπο, του οποίου όπως θα προσέξετε η σε-
ξουαλικότητα πήγαζε από στοιχεία «παιδικότητας»: 
το ημίγυμνο μοντέλο Kate Moss που κρατά στην α-
γκαλιά της ένα αρκουδάκι. 

Για «τεκνά» άκουγες δεξιά κι αριστερά, στις πα-
ρέες, τις καφετέριες, τα κλαμπ, οπότε το περιοδικό 
φρόντισε να κάνει ένα σχετικό αφιέρωμα. Στο τεύ-
χος 74 του Ιουνίου 1993, το ΚΛΙΚ συνομίλησε με 
17χρονα και 18χρονα «τεκνά» με στόχο να κατα-
γράψει τις στάσεις, τον τρόπο διασκέδασης και τις 
ερωτικές τους σχέσεις. Ανάμεσα σε διάφορες επιμέ-
ρους κατηγορίες «τεκνών» τις οποίες εφηύρε ο συ-
ντάκτης, συναντούμε και τα «τεκνά» των βορείων 
και των δυτικών προαστίων. Κατηγορίες συνειδητά 
επιλεγμένες, όχι φυσικά για να καταδειχτούν οι ταξι-
κές διαφορές τους, αλλά για να τονιστούν όπως λέ-
γαμε και πριν οι «πολιτισμικές» διαφορές τους (στο 
στυλ, στον τρόπο ντυσίματος, στους τόπους δια-

Tέλη 80’ς και οι «φυλές» των γυναικών που είναι 
διαθέσιμες για το κρεβάτι του Έλληνα μεσοαστού 
έχουν τα ζητήματά τους. Το περιοδικό ΚΛΙΚ φροντίζει να 
επισημάνει στους άντρες αναγνώστες του τις δυσκολίες 
που μπορεί να αντιμετωπίσουν για να τις ρίξουν. Αριστερά, 
τα «τεκνά βορείων προαστίων» με τις οποίες «δύσκολα 
κάνεις συζήτηση πάνω από τρία λεπτά» αλλά με «μπαμπάδες που μπορεί 
να σταθούν χρήσιμοι για δουλειές». Στη μέση, οι «στάρλετ Κολωνακίου» 
(πωλήτριες σικ καταστημάτων ή μοντέλα) που «απαιτούν άντρες με 
μούσκουλα». Δεξιά, «τα ταγάρια», ψευδώνυμο για τις φεμινίστριες και 
«ντεμοντέ πολιτικοποιημένες» γυναίκες. 

Η ερωτική φαντασίωση του μεσοαστού 
στα 90’ς. Πιτσιρίκα, σέξι και ολίγον 
τι παιδί. Δηλαδή, αυτός τώρα δεν 
θεωρείται παιδεραστής;

σκέδασης). Για τα «τέκνα» των βορείων προαστίων, 
διαβάζουμε:

Αναγνωρίζονται μεταξύ τους εξ όψεως, ή, 
έστω, αμέσως μετά τις πρώτες συστάσεις, 
αφού «πέντε λεπτά να μιλήσεις με κάποιον, 
καταλαβαίνεις αν είναι σαν εμάς». Αν τώρα εί-
ναι σαν αυτούς, καλώς. Αν δεν είναι, δεν πρό-
κειται να γίνει ποτέ, γι΄αυτό «αν π.χ. γνωρίσεις 
μια κοπέλα που σου αρέσει, αλλά πηγαίνει στο 
Δημόσιο Ν. Σμύρνης, αποτρέπεσαι να τα φτιά-
ξεις». Η απάντηση, στις κατηγορίες για σνο-
μπισμό, είναι ότι μπορεί να μην είναι σωστό, 
αλλά δεν το κάνουν επίτηδες, έτσι τους βγαί-
νει. Και για τους ίδιους όμως σημαίνει αρκε-
τή καταπίεση, ιδιαίτερα στην περίπτωση του 
γκόμενου ή της γκόμενας που «δεν θα εμφά-
νιζες ποτέ αν είναι δευτεράντζα.3

Προφανώς και το παραπάνω απόσπασμα αποτυγ-
χάνει μάλλον συνειδητά, θα λέγαμε, στις προθέσεις 
του, να καταδειχτούν δηλαδή οι  διαφορετικοί πολι-
τισμοί και τα ποικίλα «στυλ» μέσα στην ελληνική κοι-
νωνία. Αντιθέτως, κραυγάζει ότι υπάρχουν διαφορε-
τικοί ταξικοί πολιτισμοί, οι γόνοι των αστών και των 
μεσοαστών το παραδέχονται άλλωστε ευθαρσώς 
(«πέντε λεπτά να μιλήσεις με κάποιον, καταλαβαίνεις 
αν είναι σαν εμάς»). Περιττό φυσικά ν’ αναφέρουμε 
κι αυτό που σκοπίμως παραλείπεται, ότι οι «δευτε-
ράντζες γκόμενες», με τη σειρά τους, μπορεί ν’ αδια-
φορούσαν και να ’φτυναν τ’ αρσενικά απ’ την Εκάλη 
στην ίδια ακριβώς ταξική λογική. Σημασία όμως για 
τον κόσμο των μεσοαστών αναγνωστών του ΚΛΙΚ 
είχε το λεξιλόγιο, η απενοχοποίηση του σνομπισμού 
και φυσικά η ανατίμηση στο κοινωνικό φαντασια-
κό της εικόνας των πλουσιόπαιδων, που παλαιότερα 
ο πάτος της κοινωνίας τους χαρακτήριζε ως «φλώ-
ρους»4. Η ανατίμηση αυτή, μέσα από τη ματιά του 
ΚΛΙΚ, περνούσε μέσα από την έμφαση στις μάρκες 
ρούχων που φοράνε, στις ακριβές διακοπές που κά-
νουν, στα ιδιωτικά σχολεία που πάνε, αλλά και στις 
αντιλήψεις τους για τις γυναίκες. Εδώ πια, αναδύεται 
ένας νέος θαυμαστός κόσμος λέξεων και σχέσεων. 
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επίσης γεγονός ότι το άκουσμα της λέξης «σεξιστής» προκαλεί συχνά στους ε-
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Τα λέμε αυτά γιατί έχουμε την αίσθηση ότι αν σήμερα ο σεξισμός υποτιμάται 
σαν φαινόμενο, αυτό συμβαίνει κυρίως μέσα από τον εξοβελισμό του στη σφαί-
ρα της κοινοτοπίας. Τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζεται σαν ζήτημα κενό 
περιεχομένου, σαν μουσειακό απομεινάρι του παρελθόντος που απλώς τυχαίνει 
να επιβιώνει συμπτωματικά στις μέρες μας. Κομμάτι της ευθύνης έχουμε κι εμείς 
οι γυναίκες σε αυτό. Αναφερόμαστε σίγουρα σε όσες μειοψηφίες οργανωθήκα-
με με τον άλφα ή βήτα τρόπο γύρω από το γυναικείο ζήτημα τα προηγούμενα 
χρόνια. Ήμασταν και είμαστε πάντα πολύ πρόθυμες να καταγγείλουμε τον σεξι-
σμό στην καθημερινότητά μας, και με τα δίκια μας φυσικά, αλλά σπανίως είμα-
στε πρόθυμες να προσδώσουμε στον σεξισμό συγκεκριμένο ιστορικό περιεχό-
μενο. Δεν βοήθησε, επίσης, και η καθήλωσή μας στο επίπεδο της καθημερινής 
ατομικής εμπειρίας μας, ούτε και η επίκληση της αιώνιας πατριαρχίας ως απο-
κλειστικού ερμηνευτικού κλειδιού της καταπίεσής μας. Αν όμως κοιτάξουμε την 
πρόσφατη ιστορία της ελληνικής κοινωνίας· αν φροντίσουμε να τοποθετήσουμε 
τον σεξισμό σε συγκεκριμένο τόπο και συγκεκριμένο χρόνο, τότε όχι μόνο θα δι-
ασώζαμε το διάχυτο αυτό κοινωνικό φαινόμενο απ’ την κοινοτοπία, όχι μόνο θα 
παύαμε να νιώθουμε έκπληκτες για τις σεξιστικές συμπεριφορές, αλλά θα μπο-
ρούσαμε να στοχεύσουμε και σε άλλα πεδία των κοινωνικών σχέσεων που θρέ-
φουν τον σεξισμό και μέχρι στιγμής έχουν διαφύγει της προσοχής μας. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, σκεφτήκαμε να κάνουμε την εξής δουλειά: 
να στραφούμε στη δεκαετία του 1990, στην πρόσφατη ιστορία της κοινωνίας 
μας, με σκοπό να εντοπίσουμε τις ρίζες του σύγχρονου σεξισμού. Στις παρακά-
τω γραμμές, θα υποστηρίξουμε ότι στην Ελλάδα, ο σεξισμός δεν έμεινε ίδιος και 
απαράλλακτος ανά τους αιώνας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις αρχές 
της δεκαετίας του 1990 διαφοροποιήθηκε από τις παλιές ανδροκρατούμενες 
παραδόσεις και απέκτησε νέα δυναμική. Τη δυναμική αυτή την έφερνε η ελλη-
νική αρσενική μεσαία τάξη στην Ελλάδα. Αυτή η δυναμική ήταν στενά συνδεδε-
μένη με αλλαγές ευρείας κλίμακας μέσα στην ελληνική κοινωνία. Αλλαγές που α-
φορούσαν την ταξική της σύνθεση και αλλαγές πάνω στις αντιλήψεις και τις αξί-
ες που κυριάρχησαν στην κοινωνική ζωή. Οι σημερινές μας εμπειρίες (η σεξουα-
λική βία στη δουλειά, τα υποτιμητικά σχόλια στο δρόμο, το διάχυτο νταβατζιλί-
κι, η κακοποίηση στις σχέσεις, η γιγάντωση της πορνικής βιομηχανίας, η λοιδω-
ρία του φεμινισμού) έχουν βαθύτατα καθοριστεί από αυτές τις αλλαγές. Όταν μι-
λάμε συνεπώς για τον σεξισμό, είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη τις εξελίξεις που 
διαμόρφωσαν τον πολιτισμό των σχέσεων των δύο φύλων στην Ελλάδα μέσα 
στη δεκαετία του 1990. Η επίκληση αυτού του παρελθόντος είναι χρήσιμη στο 
δικό μας παρόν, αφορά τις δικές μας μάχες και τις αναγκαιότητες της συλλογι-
κής μας οργάνωσης.

το περιοδικό κλικ και ο νέος σεξισμός της μεσαίας τάξης
Το εργαλείο που επιλέξαμε για να περιγράψουμε τις κοινωνικές αλλαγές που συ-
νέβαλαν στην ανανέωση του σεξισμού στην Ελλάδα είναι οι σελίδες του περιο-
δικού ΚΛΙΚ. Το ΚΛΙΚ, για όσες είναι αρκετά νεαρές για να το θυμούνται, ήταν ένα 
περιοδικό ποικίλης ύλης που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 
απεβίωσε κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Απευθυνόταν στα μεσαία 
στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, κυρίως σε άντρες, η θεματολογία του κινού-
νταν από ζητήματα πολιτικής μέχρι σεξουαλικότητας, το ύφος του φιλοδοξού-
σε να είναι τολμηρό και διαφορετικό από αυτό που συναντούσες έως τότε στα 
περιοδικά ποικίλης ύλης. Το ΚΛΙΚ εξέφρασε συνειδητά τη νέα γενιά της ελληνι-
κής αρσενικής μεσαίας τάξης που αποστρεφόταν το παλαιό κλίμα της πολιτικής 
στράτευσης, του «πένθους και της θλίψης», όπως γραφόταν χαρακτηριστικά, για 
την περίοδο της μεταπολίτευσης. Εξέφρασε τις αξίες αυτής της γενιάς και διαφή-
μισε τον τρόπο ζωής της: τον ατομισμό, την επιδεικτική κατανάλωση, τον γρή-
γορο πλουτισμό, την έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση, τη συστηματική ενα-
σχόληση με τον εαυτό και τη σωματική υγεία, το σεξ σαν καταναλωτικός ηδονι-
σμός. Αν συμπυκνώναμε σε λίγες λέξεις τις αξίες της νέας γενιάς της μεσαίας τά-
ξης στα τέλη της δεκαετίας του 1980, θα καταλήγαμε στο τρίπτυχο: «μούρη, κώ-
λοι και καριέρα».   

στα 

Η επέλαση του μοντέρνου μεσοαστικού lifestyle 
έκτιζε μια κουλτούρα απολύτως εχθρική για τις γυ-
ναίκες. Θα το δούμε και πιο συγκεκριμένα στα παρα-
κάτω, πώς για παράδειγμα η παρουσία των γυναικών 
στο δημόσιο χώρο κρινόταν με μέτρο τα ρούχα που 
φοράνε, τα κιλά που ζυγίζουν, την ηλικία που έχουν, 
την υπόσχεση για σεξ ή γάμο που κομίζουν. Μπο-
ρούμε με βεβαιότητα να πιστώσουμε τη μετατρο-
πή του δημόσιου χώρου σε ένα είδος πασαρέλας και 
σύγχρονου νυφοπάζαρου για τις γυναίκες στη γενιά 
των Ελλήνων ανδρών μεσοαστών των 80’s. Δεν υπο-
νοούμε φυσικά ότι όλα αυτά ήταν έργο του περιοδι-
κού ΚΛΙΚ. Τα σάπια ιδεώδη της μεσαίας τάξης που α-
ναδύθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τις 
αρχές της δεκαετίας του 1990 πήγαζαν κυρίως από 
την απενοχοποίηση του πλούτου και τη βαθιά πε-
ριφρόνηση για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 
Η ταξική περιφρόνηση ως αξία ήταν βέβαια στενά 
συνδεδεμένη με τις ευρύτερες πολιτικές και κοινω-
νικές εξελίξεις στη χώρα. Η κρατικοποίηση της αρι-
στεράς από το 1980 κι έπειτα, μέσα από την οποία το 
μεταπολεμικό και αυταρχικό κράτος της εθνικοφρο-
σύνης μετασχηματίστηκε σε ένα σύγχρονο καπιτα-
λιστικό κράτος έδωσε το πάτημα για να κτιστεί μια 
νέα για τα ελληνικά δεδομένα μεσοαστική κοσμοθε-
ωρία. Σύμφωνα με αυτή, η ταξική κινητικότητα ήταν 
(υποτίθεται) πλέον ελεύθερη και εφικτή, αφού τα τέ-
κνα των φτωχών οικογενειών μπορούσαν να σπου-
δάσουν στο Πανεπιστήμιο και να διοριστούν στο 
δημόσιο, αριστεροί και δεξιοί μπορούσαν επιτέλους 
να ζήσουν μονοιασμένοι και οι γυναίκες μπορούσαν 
πλέον να γευτούν τους καρπούς της χειραφέτησης 
και να διαλέξουν «φυλή» ανάμεσα στις γιάπισσες, τις 
στάρλετ, τα «τεκνά» και τα μοντέλα. 

Οι αξίες του νέου lifestyle της μεσαίας τάξης ήταν 
συνεπώς απολύτως ταιριαστές με το κλίμα της εθνι-
κής ενότητας και την επίπλαστη συνθήκη της γενι-
κευμένης ευδαιμονίας. Μέσα από τις σελίδες του 
ΚΛΙΚ, αυτή η ψευδαίσθηση ευδαιμονίας περνούσε 
μέσα από τη διακήρυξη σε όλους τους τόνους ότι η 
αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας δεν ήταν πλέον μο-
ναδική1 μέσα στην ελληνική κοινωνία. Στις σελίδες 
του ΚΛΙΚ δεν έβρισκες πουθενά μια κοινωνία με τα-
ξικές διαφορές, αλλά μια κοινωνία που χαρακτηριζό-
ταν από διαφορές που αφορούσαν το στυλ, την κα-
τανάλωση, τις μουσικές προτιμήσεις κ.ά.  

Το ΚΛΙΚ, στα πρώτα του τεύχη, λανσαριζόταν ως 
περιοδικό που ήθελε να εκφράσει τη ρήξη της νέας 
γενιάς των Ελλήνων μεσοαστών με το παλαιό συντη-
ρητικό και πουριτανικό κατεστημένο. Στο τεύχος 3 
του 1987, ο Πέτρος Κωστόπουλος, διευθυντής του 
περιοδικού και φιλόδοξο τέκνο του πασοκ, έγραφε: 

Ένας κόσμος πνέει τα λοίσθια και ένας και-
νούργιος έρχεται, χωρίς να έχει βρει το λόγο 
και το πρόσωπό του. Το νέο, το πρωτότυπο, το 
δημιουργικό, το τολμηρό, το προκλητικό, έχει 
ήδη βγάλει το κεφάλι απ’ την τρύπα και όσοι 
διαθέτουν το κουράγιο δεν έχουν παρά να το 
αναζητήσουν δίπλα τους. Γιατί δεν υπάρχουν 
μόνο πτώματα και καταπονημένοι επιζήσα-
ντες γύρω μας. Υπάρχουν άνθρωποι ζωντα-
νοί, δημιουργικοί και, ιδιαίτερα, μια νέα γενιά, 
αποστασιοποιημένη απ΄τα φαντάσματα του 
παρελθόντος, που ψάχνει, άλλοτε άτσαλα και 
βίαια και άλλοτε σπασμωδικά και ερασιτεχνι-
κά, να βρει το μελλοντικό πρόσωπο αυτού του 
τόπου. (...) Εμείς θέλουμε με αυτό το περιοδι-
κό να σταθούμε πλάι τους.

Λόγια απολύτως ταιριαστά σε γιάπη-μάνατζερ 
και προσεκτικά διαλεγμένα: να παραγκωνίσουμε 
«τα πτώματα και τους καταπονημένους» του εμφυ-
λιοπολεμικού παρελθόντος· είναι ντεμοντέ και μί-
ζερα. Ν’ ανοίξουμε δρόμο στο καινούριο, το πρω-
τότυπο, το τολμηρό. «Ζήτω η νέα και δημιουργική 
γενιά που αναζητά έκφραση», και θα τη βρει, όπως 
θα δούμε παρακάτω, στην κουλτούρα του πλουτι-
σμού, του καταναλωτισμού, της τσόντας και του κω-
λόμπαρου. Ας δούμε λοιπόν αυτή τη νέα γενιά στην 
οποία «θέλει να σταθεί πλάι της και να δώσει φωνή» 
ο Π. Κωστόπουλος.

«τα τεκνά» των 90’s
Η λέξη «τεκνό» εμφανίστηκε μέσα στη δεκαετία του 
1980 για να καθιερωθεί στο καθημερινό αντρικό λε-
ξιλόγιο την επόμενη2. Περιέγραφε το ιδεώδες υπο-
κείμενο-στερεότυπο της εποχής, το οποίο για τις γυ-
ναίκες έπαιρνε τα εξής χαρακτηριστικά: νεαρή, σχε-
δόν εφηβικής ηλικίας, κατηγορία «μοντέλου», με με-
τοχές υψηλές μέσα στο «χρηματιστήριο του σεξ». Το 
εξώφυλλο ενός τεύχους του ΚΛΙΚ (βλ. φωτό πάνω) 
ήταν άλλωστε αρκετά κατατοπιστικό για νέο αυτό 
γυναικότυπο, του οποίου όπως θα προσέξετε η σε-
ξουαλικότητα πήγαζε από στοιχεία «παιδικότητας»: 
το ημίγυμνο μοντέλο Kate Moss που κρατά στην α-
γκαλιά της ένα αρκουδάκι. 

Για «τεκνά» άκουγες δεξιά κι αριστερά, στις πα-
ρέες, τις καφετέριες, τα κλαμπ, οπότε το περιοδικό 
φρόντισε να κάνει ένα σχετικό αφιέρωμα. Στο τεύ-
χος 74 του Ιουνίου 1993, το ΚΛΙΚ συνομίλησε με 
17χρονα και 18χρονα «τεκνά» με στόχο να κατα-
γράψει τις στάσεις, τον τρόπο διασκέδασης και τις 
ερωτικές τους σχέσεις. Ανάμεσα σε διάφορες επιμέ-
ρους κατηγορίες «τεκνών» τις οποίες εφηύρε ο συ-
ντάκτης, συναντούμε και τα «τεκνά» των βορείων 
και των δυτικών προαστίων. Κατηγορίες συνειδητά 
επιλεγμένες, όχι φυσικά για να καταδειχτούν οι ταξι-
κές διαφορές τους, αλλά για να τονιστούν όπως λέ-
γαμε και πριν οι «πολιτισμικές» διαφορές τους (στο 
στυλ, στον τρόπο ντυσίματος, στους τόπους δια-

Tέλη 80’ς και οι «φυλές» των γυναικών που είναι 
διαθέσιμες για το κρεβάτι του Έλληνα μεσοαστού 
έχουν τα ζητήματά τους. Το περιοδικό ΚΛΙΚ φροντίζει να 
επισημάνει στους άντρες αναγνώστες του τις δυσκολίες 
που μπορεί να αντιμετωπίσουν για να τις ρίξουν. Αριστερά, 
τα «τεκνά βορείων προαστίων» με τις οποίες «δύσκολα 
κάνεις συζήτηση πάνω από τρία λεπτά» αλλά με «μπαμπάδες που μπορεί 
να σταθούν χρήσιμοι για δουλειές». Στη μέση, οι «στάρλετ Κολωνακίου» 
(πωλήτριες σικ καταστημάτων ή μοντέλα) που «απαιτούν άντρες με 
μούσκουλα». Δεξιά, «τα ταγάρια», ψευδώνυμο για τις φεμινίστριες και 
«ντεμοντέ πολιτικοποιημένες» γυναίκες. 

Η ερωτική φαντασίωση του μεσοαστού 
στα 90’ς. Πιτσιρίκα, σέξι και ολίγον 
τι παιδί. Δηλαδή, αυτός τώρα δεν 
θεωρείται παιδεραστής;

σκέδασης). Για τα «τέκνα» των βορείων προαστίων, 
διαβάζουμε:

Αναγνωρίζονται μεταξύ τους εξ όψεως, ή, 
έστω, αμέσως μετά τις πρώτες συστάσεις, 
αφού «πέντε λεπτά να μιλήσεις με κάποιον, 
καταλαβαίνεις αν είναι σαν εμάς». Αν τώρα εί-
ναι σαν αυτούς, καλώς. Αν δεν είναι, δεν πρό-
κειται να γίνει ποτέ, γι΄αυτό «αν π.χ. γνωρίσεις 
μια κοπέλα που σου αρέσει, αλλά πηγαίνει στο 
Δημόσιο Ν. Σμύρνης, αποτρέπεσαι να τα φτιά-
ξεις». Η απάντηση, στις κατηγορίες για σνο-
μπισμό, είναι ότι μπορεί να μην είναι σωστό, 
αλλά δεν το κάνουν επίτηδες, έτσι τους βγαί-
νει. Και για τους ίδιους όμως σημαίνει αρκε-
τή καταπίεση, ιδιαίτερα στην περίπτωση του 
γκόμενου ή της γκόμενας που «δεν θα εμφά-
νιζες ποτέ αν είναι δευτεράντζα.3

Προφανώς και το παραπάνω απόσπασμα αποτυγ-
χάνει μάλλον συνειδητά, θα λέγαμε, στις προθέσεις 
του, να καταδειχτούν δηλαδή οι  διαφορετικοί πολι-
τισμοί και τα ποικίλα «στυλ» μέσα στην ελληνική κοι-
νωνία. Αντιθέτως, κραυγάζει ότι υπάρχουν διαφορε-
τικοί ταξικοί πολιτισμοί, οι γόνοι των αστών και των 
μεσοαστών το παραδέχονται άλλωστε ευθαρσώς 
(«πέντε λεπτά να μιλήσεις με κάποιον, καταλαβαίνεις 
αν είναι σαν εμάς»). Περιττό φυσικά ν’ αναφέρουμε 
κι αυτό που σκοπίμως παραλείπεται, ότι οι «δευτε-
ράντζες γκόμενες», με τη σειρά τους, μπορεί ν’ αδια-
φορούσαν και να ’φτυναν τ’ αρσενικά απ’ την Εκάλη 
στην ίδια ακριβώς ταξική λογική. Σημασία όμως για 
τον κόσμο των μεσοαστών αναγνωστών του ΚΛΙΚ 
είχε το λεξιλόγιο, η απενοχοποίηση του σνομπισμού 
και φυσικά η ανατίμηση στο κοινωνικό φαντασια-
κό της εικόνας των πλουσιόπαιδων, που παλαιότερα 
ο πάτος της κοινωνίας τους χαρακτήριζε ως «φλώ-
ρους»4. Η ανατίμηση αυτή, μέσα από τη ματιά του 
ΚΛΙΚ, περνούσε μέσα από την έμφαση στις μάρκες 
ρούχων που φοράνε, στις ακριβές διακοπές που κά-
νουν, στα ιδιωτικά σχολεία που πάνε, αλλά και στις 
αντιλήψεις τους για τις γυναίκες. Εδώ πια, αναδύεται 
ένας νέος θαυμαστός κόσμος λέξεων και σχέσεων. 
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Οι γόνοι των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων δεν μάσησαν τα λόγια μπροστά 
στο μικρόφωνο του ΚΛΙΚ. Οι γυναίκες είναι, κατά τη γνώμη τους, κυρίως «έκφυ-
λες», «πουτάνες ή ψώλες», ειδικά όταν πηγαίνουν στα κλαμπ και χορεύουν πάνω 
στα τραπέζια. 

Για τα «τεκνά» των δυτικών προαστίων, ο φακός του ΚΛΙΚ εστίασε στοχευμένα 
σε εκείνους κι εκείνες που θέλουν να ζήσουν την ελληνική εκδοχή του American 
dream.

Γεννήθηκαν στο Περιστέρι ή σε κάποια άλλη δυτική συνοικία. (...) Ο κρυ-
φός τους πόθος είναι να γίνουν μοντέλα τα κορίτσια ή απλά διάσημοι τ΄α-
γόρια, αλλά συμβιβάζονται και με μια καλή καριέρα μακιγιέρ ή κομμωτή, 
που κάποια στιγμή θα τους έκανε φίρμες στο χώρο και στη νύχτα. (...) Το 
nightlife είναι στις πρώτες προτεραιότητες της ζωής τους, γιατί τη νύχτα 
οι διαφορές εξαφανίζονται –ή σχεδόν- και είναι η καλύτερή τους ευκαιρία 
για να γνωρίσουν τους σωστούς ανθρώπους και να αισθανθούν ότι ανή-
κουν πλέον εκεί όπου γυρίζει ο τροχός της τύχης, όπου συμβαίνουν τα ση-
μαντικά πράγματα και γράφεται η ιστορία.

Στο nightlife γράφεται η ιστορία, εκεί γυρίζει ο τροχός της τύχης! Πράγματι, 
αυτή κι αν είναι η πιο εύστοχη διατύπωση της φάσης των νεοελλήνων μέσα στη 
δεκαετία του 1990. Η έκρηξη νέων χώρων διασκέδασης, όπως τα club, η εμφάνι-
ση των μπράβων και του face control συνάμα με την επιβολή του ανάλογου dress 
code, είναι γεγονός ότι προσέλκυσαν μεγάλες μερίδες της νεολαίας από διαφο-
ρετικά κοινωνικά στρώματα. Οι συντελεστές του ΚΛΙΚ ερμήνευσαν τη δημοφιλία 
των κλαμπ στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα με τις απαραίτητες δόσεις χλευα-
σμού: τη νύχτα, οι (ταξικές) διαφορές εξαφανίζονται, φτωχούληδες πληβείοι, και 
μια καλή γνωριμία (με έναν πλούσιο) μπορεί να είναι το εφαλτήριο για την έφο-
δο στον ουρανό των ανώτερων τάξεων. Φυσικά, καμία τύχη δεν έχει το λεγόμενο 
«γκαραζοτεκνό», που όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ είναι η κατηγορία του 
άντρα εργάτη που δουλεύει σε συνεργείο, αδυνατεί να κρύψει έστω ενδυματο-
λογικά την τάξη του, αφού φοράει «άσπρη κάλτσα, μαύρο παπούτσι, έχει μεγάλα 
ποντίκια, ακούει Στανίση και αλλιώς το αποκαλούμε «μπετατζοτεκνό»»5. Ωστόσο, 
ναι! Ας χειροκροτήσουμε τους νεολαίους των δυτικών προαστίων που εισέρχο-
νται στο στερέωμα της νύχτας για να σβήσουν προσωρινά τα ίχνη της τάξης τους, 
ακόμα κι αν την επομένη οι περισσότεροι πρέπει να ξυπνήσουν το πρωί για να 
πάνε στη δουλειά. Ας χειροκροτήσουμε την διεισδυτικότητα της μεσοαστικής α-
ντίληψης ότι «επιτυχία στη ζωή είναι να κάνεις τις σωστές επιλογές (ή γνωριμίες)».

Μέχρι εδώ η περιήγησή μας στον κόσμο του μεσοαστικού lifestyle πέρασε 
μέσα από νέους τόπους διασκέδασης, νέους ενδυματολογικούς κώδικες, νέα λε-
ξιλόγια. Στα θεμέλια κυριαρχούν, όπως είδαμε, ο ταξικός ρατσισμός και ο μισογυ-

νισμός. Η γνώμη που καταθέτει το περιοδικό-χωνί της μεσαίας τάξης για τις νεα-
ρές γυναίκες των κατώτερων στρωμάτων είναι μια άλλη εκδοχή της «πουτάνας»: 
«το όνειρό τους είναι να ερωτευθούν έναν εφοπλιστή», διαβάζουμε, και το σημα-
ντικότερο γι΄αυτές «είναι οι γνωριμίες. Δεν πιστεύουν πια στην αξία»6. 

Για να μην πιστώσουμε στο περιοδικό ΚΛΙΚ την όλη αθλιότητα, να τονίσουμε 
και πάλι ότι το μότο «η επιτυχία στη ζωή είναι να κάνεις τις σωστές επιλογές» ξε-
χείλιζε σχεδόν από παντού: από τη μικροαστική οικογένεια, το σχολείο, το πανε-
πιστήμιο, τις δουλειές. Τα πτώματα του παρελθόντος μπορούσαν να πεταχτούν 
οριστικά στον σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας. Η επιτυχία στη ζωή συνίστατο πλέ-
ον στις γνωριμίες και την καπατσοσύνη. Μέχρι φυσικά να ξυπνήσουν τα φαντά-
σματα του παρελθόντος.

ο άντρας γιάπης και οι γυναίκες του στα 80΄ς
Στη δεκαετία του 1980 η παλαιά φιγούρα του άντρα-κουβαλητή-πατριάρχη, που 
αφοσιωνόταν στη δουλειά και εξασφάλιζε τα προς το ζην στην οικογένεια, μέσα 
από μια πουριτανική ηθική για την εργασία, υπονομεύτηκε από το νέο πρότυ-
πο του άντρα-γιάπη-τεχνοκράτη. Ο σύγχρονος «επιτυχημένος» άντρας της δε-
καετίας του 1980 και του 1990 ήταν εκείνος που έκανε καριέρα στον τριτογε-
νή, φρόντιζε το σώμα του και γυμναζόταν, ενδιαφερόταν για την εμφάνιση και 
τα ρούχα του, αποζητούσε σεξ και διαρκή εναλλαγή (νεαρών) σεξουαλικών συ-
ντρόφων, επιδίωκε να αγοράζει ακριβά πράγματα. Το νέο όμως αντρικό πρότυ-
πο έφτιαχνε και μια συγκεκριμένη εικόνα για τις γυναίκες. Μέσα από τις σελίδες 
του ΚΛΙΚ, το νέο πρότυπο αντρισμού είχε την τιμητική του και προωθούνταν με 
τις απαραίτητες δόσεις κυνισμού. Στο τεύχος 88 του Αυγούστου του 1994 δια-
βάζουμε π.χ. το πόσο απαραίτητο αξεσουάρ για τους πλούσιους άντρες είναι το 
σκάφος και πώς οι γυναίκες αλλά και λοιποί ταπεινοί, το λιγουρευόμαστε, δίχως 
να το παραδεχόμαστε:

Το σκάφος είναι ιδεολογία, είναι τρόπος ζωής, είναι η επιτομή του «χάι», εί-
ναι η καλύτερη μόστρα. (...) Οι σκαφάτοι δεν είναι κλαμπ για να μπεις, περ-
νώντας face-control. Προϋποθέτει ολόκληρο C.V., εκτός κι αν είσαι: α) νυμ-
φίδιο, οπότε αρκεί να τα θέλει ο κώλος σου β) εύκολη, οπότε σίγουρα τα 
θέλει ο κώλος σου και γ) κουκλάρα, οπότε αρκεί να κουνάς τον κώλο σου. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το βιογραφικό που λέγαμε πρέπει να έχει τρία 
απαραίτητα στοιχεία: χοντρά λεφτά (για ιδιοκτήτες), χοντρά λεφτά (για 
προσκεκλημένους) και εύκαμπτη γλώσσα (για τους της προσκολλήσεως).

Ιδού το βιογραφικό της επιτυχίας του νέου μοντέρνου άντρα-γιάπη: πλούτος-
σκάφη-αυτοκίνητα και τα νυμφίδια σε ρόλο ντεκόρ. Οι υπόλοιποι, άντρες-γυναί-
κες κολαούζοι των μεσοαστών, ας αρκεστούν στο «φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά 
περίδρομο».

Όσο περί «νυμφιδίων», ο διευθυντής του ΚΛΙΚ, Πέτρος Κωστόπουλος, στο ε-
ντιτόριαλ του ίδιου τεύχους εν έτει 1994, δήλωνε ότι έχει καταλάβει απολύτως 
τις σύγχρονες γυναίκες:

Οι γυναίκες στο βάθος δεν ζητάνε πολλά, θα σας πω εγώ τι θέλουν: ένα 
κάμπριο, ένα Rolex, ένα Cartier, μια σωστή και ανθεκτική πιστωτική κάρ-
τα, διαρκείς προσκλήσεις σε γάμους, ένα σκάφος (δικό σας), ένα σπίτι 
στην εξοχή, ώρες για να βλέπουνε σαπουνόπερες, δύο Lexotanil κι ένα 
πακετάκι Tampon. A, ξέχασα, γάμο και παιδιά. [Συνοψίζοντας] στα 17 θέ-
λουν Ferrari, στα 22 παπάρι, στα 26 (με το γάμο) πάλι Ferrari, στα 30+κάτι 
Ferrari και παπάρι, στα 40+βάλε (να λέμε του στραβού το δίκιο) εκτιμάνε 
το προϊόν διαρκείας.

Η αθλιότητα της πένας του Κωστόπουλου προφανώς και δεν περνούσε απα-
ρατήρητη, γι’ αυτό και λίγες αράδες παρακάτω διαμαρτύρεται που διάφορες τον 
κατηγορούν για «μισογύνη», «αντιφεμινιστή» και «φαλλοκρατικό γουρούνι». Βέ-
βαια ο Πέτρος Κωστόπουλος ως επιδέξιο κάθαρμα που είχε πιάσει τον παλμό της 
νέας εποχής, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να εκφράζει τις κυρίαρχες πεποιθήσεις 
των Ελλήνων μεσοαστών αντρών. Σε ειδικό αφιέρωμα για τις «φυλές των γυναι-
κών» στην Αθήνα7, το περιοδικό περιέγραφε το τοπίο όπου οι μεσοαστοί μπο-
ρούσαν να βγουν για κυνήγι στη σύγχρονη μεταφεμινιστική Ελλάδα. Το τοπίο 
αυτό διέθετε την εξής γκάμα: «τα τεκνά βορείων προαστίων» που «οι μπαμπάδες 
τους τα μεγάλωσαν σε γυάλα», «έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα» αλλά «δέ-

νουν όμορφα με το δεξί κάθισμα του αυτοκινήτου σας κατεβαίνοντας την Κη-
φισιά» και έχουν «ενδιαφέροντες μπαμπάδες, χρήσιμους για μελλοντικές δου-
λειές». Τις «νεαρές στάρλετ του Κολωνακίου», «υποψήφια μοντέλα και πωλήτρι-
ες σικ καταστημάτων» που «μαζί τους θα κάνετε έντονη νυχτερινή ζωή». Τις «θη-
λυκές γιάπις που ζηλεύουν τις μικρές, αλλά  οι ίδιες είναι κυνηγοί νεαρών, αρσε-
νικών τεκνών». Και, τέλος (παρότι ο κατάλογος είναι πιο μακρύς) «τα ταγάρια», οι 
γυναίκες φεμινίστριες, συνήθως φοιτήτριες για τις οποίες «η γυμναστική και η δί-
αιτα δεν είναι οι βασικές τους αδυναμίες», το σπίτι τους έχει βρωμιές από γάτες 
και «βρίσκουν γκόμενο στις κίτρινες σελίδες του Σχολιαστή»8.  

ο άντρας γιάπης-πορνοπελάτης στα 90΄ς
Ο έλληνας μεσοαστός άντρας των αρχών της δεκαετίας του 1990 έζεχνε, όπως εί-
δαμε, σεξισμό με το τσουβάλι. Η «προβληματική και περιορισμένη γκάμα» των 
επιλογών του σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, οι αναδυόμενοι τόποι για την ερωτι-
κή του διασκέδαση που ακόμα είχαν μέλλον εξέλιξης μπροστά τους, δεν τον ά-
φησαν ανικανοποίητο για πολύ. Η ιστορική συγκυρία της πτώσης των καθεστώ-
των της Ανατολικής Ευρώπης το 1990 πρόσφερε απλόχερα στα πόδια του χιλιά-
δες εκδιδόμενες γυναίκες και νέους τόπους για τη σεξουαλική του επιβολή. Το 
νέο φετίχ του έλληνα μεσοαστού έγινε η «ξανθιά, δίμετρη Ρωσίδα πόρνη»9, για 
την οποία ακούγαμε καθημερινά στη δουλειά και διαβάζαμε ακόμα και στις κα-
θεστωτικές εφημερίδες10. Ο γιάπης-πορνοπελάτης που άλλοτε ασφυκτιούσε με 
τις «φυλές» των Αθηναίων γυναικών, μπορούσε πλέον να απολαύσει ολοκληρω-
μένα πακέτα σεξουαλικών υπηρεσιών στο ξενοδοχείο, το μασατζίδικο, το πεζο-
δρόμιο, το στριπτιτζάδικο, ή απλά να σηκώσει το ακουστικό του για τηλεφωνικό 
σεξ. Την περίοδο 1997-1998 όπου η σωματεμπορία γυναικών και η καταναγκα-
στική πορνεία στην Ελλάδα είχε φτάσει στο απόγειό της, το πορνικό «προϊόν» δι-
αφημιζόταν αφειδώς στα lifestyle περιοδικά. Επιλέξαμε ενδεικτικά, από τις σελί-
δες του περιοδικού Nitro το ρεπορτάζ με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός πορνονεα-
ρού»11. Εκεί, διαβάζουμε:

Πήγαμε, είδαμε, κάναμε ό,τι κάναμε και απήλθαμε. Νικητές. Δοκιμάσαμε 
όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, τεστάραμε όλες τις εθνικότητες που 
κυκλοφορούν στην πιάτσα, κατρακυλήσαμε στο τελευταίο σκαλοπάτι της 
ακολασίας, αλλά το διαμάντι, ακόμα κι αν το ρίξεις στο βούρκο, διαμά-
ντι παραμένει. Αγαπητοί αναγνώστες, ό,τι κάναμε, το κάναμε για εσάς. Κι 
αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε, πάλι πρόθυμα θα προτάξουμε τα στήθη 
της. Και ό,τι άλλο χρειαστεί.
(συντάκτες: Κώστας Βαϊμάκης και Αχιλλέας Συρίγος)  

Νικητές! Ναι, έτσι ένιωθαν οι Έλληνες μεσοαστοί απέναντι όχι μόνο στις πολυε-
θνικές φυλές των εκδιδόμενων γυναικών, αλλά και απέναντι στο σύνολο των με-
ταναστών και μεταναστριών στη χώρα, απέναντι, τελικά, στο σύνολο των γυναι-

κών. Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής τους, οι σάπιες αντιλήψεις τους, οι μισογύνι-
κες και ρατσιστικές συνήθειές τους δικαιώνονταν από τη νίκη του δυτικού καπι-
ταλισμού επί των αντιπάλων του στον Ψυχρό Πόλεμο. Οι υπηρέτες της αρσενι-
κής μεσαίας τάξης, κάτι ελεεινοί «δημοσιογράφοι» σαν τους παραπάνω που έκα-
ναν καριέρα μέσα από αυτά τα περιοδικά χύνοντας τόνους χυδαιότητας ενάντια 
στις γυναίκες, έφεραν επάξια σε πέρας την αποστολή τους. 

Το ίδιο το ρεπορτάζ αρκεί να μας ψυλλιάσει και για κάτι άλλο. Οι εν λόγω «δη-
μοσιογράφοι» συνομίλησαν με νταβατζήδες, συνεργάστηκαν με φωτογράφους 
γυμνών γυναικών για να «κοσμήσουν» κατάλληλα το δημοσίευμα, επισκέφτηκαν 
μπουρδέλα, στούντιο, μασαζίδικα και μετά συνέταξαν ένα συνοπτικό πορνικό ο-
δηγό για τους πελάτες (τον βλέπετε στη φωτό δίπλα). Πού διέφεραν άραγε αυτοί 
οι τύποι από τους νταβατζήδες; Πουθενά, λέμε εμείς. Και το εννοούμε κυριολε-
κτικά. Οι συντελεστές των περιοδικών lifestyle τύπου ΚΛΙΚ, Νitro και τα συναφή, 
που προωθούσαν και διαφήμιζαν πορνικούς τόπους, δεν είναι καθόλου παράλο-
γο να υποθέσει κανείς ότι ανέπτυξαν άμεσες σχέσεις με τα κυκλώματα εκμετάλ-
λευσης γυναικών. Αρκεί μόνο να αναλογιστούμε νταραβέρια του είδους «ποιο 
στούντιο θα διαφημιστεί και ποιο όχι» και άλλα σχετικά, για να υποπτευθούμε τη 
μαφιοζοποίηση στο πεδίο του έντυπου lifestyle τύπου. 

τελικά, τι;
Ήταν σύντομη η περιήγησή μας στην ανανέωση του σεξισμού στα 90’s και σίγου-
ρα μπορεί να ήταν και λίγο άγαρμπη. Όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, το να 
δώσουμε στον σεξισμό συγκεκριμένο ιστορικό περιεχόμενο δεν είναι μια υπό-
θεση που την προτείναμε για λόγους επιμορφωτικούς. Η ιστορία της ανανέωσης 
του σεξισμού στην Ελλάδα μέσα στα 90’ς είπαμε ότι έχει να μας διδάξει χρήσι-
μα πράγματα για το σήμερα και τις δικές μας μάχες. Η ιστορία που αφηγηθήκαμε 
είχε σαφέστατα ταξική ματιά. Η ανανέωση του σεξισμού στην Ελλάδα ήταν έργο 
της αρσενικής μεσαίας τάξης και ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Οι 
ευρύτερες πολιτικές αλλά και διεθνείς εξελίξεις την περίοδο αυτή έπαιξαν ευνοϊ-
κό ρόλο στην καθιέρωση του lifestyle που κουβαλούσε αυτή η τάξη. Η απενοχο-
ποίηση του πλούτου κατέληξε με μαθηματική ακρίβεια στην απενοχοποίηση της 
υποτίμησης των γυναικών και έθρεψε την άγρια εκμετάλλευση στην περιοχή της 
καταναγκαστικής πορνείας. Οι αξίες των ελλήνων ανδρών μεσοαστών διαπότι-
σαν σε σημαντικό βαθμό και τα κατώτερα μικροαστικά ή εργατικά στρώματα. 

Μέσα από αυτή την ταξική ματιά, είδαμε όμως και τη μεγάλη εικόνα του φαινο-
μένου του σεξισμού. Είδαμε έναν νέο κόσμο υποκειμένων, π.χ. του εκδότες των 
περιοδικών που αναφέραμε, οι οποίοι έθρεψαν τον μισογυνισμό και κατέληξαν 
να τροφοδοτούν το νταβατζιλίκι. Αυτά τα υποκείμενα δεν στοχοποιήθηκαν, η δε-
καετία του 1990 ήταν άλλωστε μία έρημος από πλευράς κινηματικών απόψεων 
και οργάνωσης. Όμως υπήρξαν, υπάρχουν και συνεχίζουν τη δουλειά τους. Το ε-
ρώτημα οπότε παραμένει στο τι κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα.  

1 Αναφέρεται επί λέξει στο εντιτόριαλ του Κλικ, τεύχος 13, 1988, σ. 3.
2  Για την ακρίβεια, τη λέξη «τεκνό» τη συναντούμε για πρώτη φορά στο έργο «Καλιαρντά» 
(η δρομίσια γλώσσα των ομοφυλόφιλων) του Πετρόπουλου που δημοσιεύτηκε το 1971. 
Σήμαινε το μικρό ή νεαρό αγόρι –συνήθως αυτό που «είχε» ο γέροντας καλόγερος.
3 ΚΛΙΚ, τ.74, Ιούνιος 1993, Τεκνά ’93: τι λένε, τι δε λένε, πού τρώνε, πού πίνουν, πού πάνε και 
το δίνουν.
4 Η λέξη «φλώρος» παρέπεμπε κυρίως στον τύπο που τα ’χει βρει όλα έτοιμα στη ζωή απ’ 
τον μπαμπά και τη μαμά και λιγότερο στην αντίθεση με τον μάτσο άνδρα, μια αντίθεση 
σαφώς προβληματική για εμάς τις γυναίκες.
5 Τα αποσπάσματα αυτά από το ίδιο τεύχος, όπως προηγουμένως.
6 Ό.π.
7 Τεύχος 13, 1988. Οι γυναίκες της Αθήνας: Απ’ τα τεκνά ως τις κυρίες. (Συντάκτης: Μπάμπης 
Εκλερέρ).
8  Ο Σχολιαστής ήταν από τα σημαντικότερα αριστερά περιοδικά που πρωτοκυκλοφόρησε 
το 1983 με συντελεστές που προέρχονταν από τη γενιά της Β’ Πανελλαδικής.
9 Για την ανάδυση της νέας φιγούρας του πορνοπελάτη και την καταναγκαστική πορνεία 
στην Ελλάδα, είχαμε γράψει στην μπροσούρα Ό,τι θέλει ο πελάτης: η εκμετάλλευση των 
γυναικών στη νέα εγκληματική οικονομία των υπηρεσιών αναπαραγωγής. Μιγάδα, Αθήνα 2011.
10 Λάτρεις των ανεκδότων με Ρωσίδες και Βουλγάρες ήταν ο Θέμος Αναστασιάδης 
και ο Νίκος Ρουμελιώτης που αρθρογραφούσαν μέσα στη δεκαετία του 1990 στην 
Ελευθεροτυπία.
11 Το Νitro ήταν περιοδικό στα χνάρια του ΚΛΙΚ, με διευθυντή και πάλι τον Π. Κωστόπουλο.
 Tο ρεπορτάζ είναι κομμάτι του αφιερώματος με τίτλο Πορνο-business, Νitro τ. 32, 1998.

Η φαντασίωση 
του μεσοαστού: 
σκάφος, μούρη 
και γύρω-γύρω τα 
«νυμφίδια».

Από την απενοχοποίηση 
του πλούτου και 

της φιλολογίας περί 
«τεκνών» στα 80 ś, στην 

απενοχοποίηση του 
«αγοράζω γυναίκες» 

στα 90 ś.

Αναλυτικός οδηγός αξιολόγησης των εκδιδόμενων 
γυναικών με κατηγοριοποίηση ανά εθνικότητα (πηγή: 
περιοδικό Nitro, τ.32, έτος 1998). Δεν διαφέρει από το πώς 
μιλάνε οι σύγχρονοι μεσοαστοί για τις σεξουαλικές τους 
συντρόφους.
Σήμερα, αυτοί οι οδηγοί παρέχονται  από κανονικές 
εταιρείες που διαθέτουν site και φόρουμ, διαφημίζουν το 
«πορνικό εμπόρευμα» και οι πελάτες αξιολογούν. 
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Οι γόνοι των μεσαίων και ανώτερων στρωμάτων δεν μάσησαν τα λόγια μπροστά 
στο μικρόφωνο του ΚΛΙΚ. Οι γυναίκες είναι, κατά τη γνώμη τους, κυρίως «έκφυ-
λες», «πουτάνες ή ψώλες», ειδικά όταν πηγαίνουν στα κλαμπ και χορεύουν πάνω 
στα τραπέζια. 

Για τα «τεκνά» των δυτικών προαστίων, ο φακός του ΚΛΙΚ εστίασε στοχευμένα 
σε εκείνους κι εκείνες που θέλουν να ζήσουν την ελληνική εκδοχή του American 
dream.

Γεννήθηκαν στο Περιστέρι ή σε κάποια άλλη δυτική συνοικία. (...) Ο κρυ-
φός τους πόθος είναι να γίνουν μοντέλα τα κορίτσια ή απλά διάσημοι τ΄α-
γόρια, αλλά συμβιβάζονται και με μια καλή καριέρα μακιγιέρ ή κομμωτή, 
που κάποια στιγμή θα τους έκανε φίρμες στο χώρο και στη νύχτα. (...) Το 
nightlife είναι στις πρώτες προτεραιότητες της ζωής τους, γιατί τη νύχτα 
οι διαφορές εξαφανίζονται –ή σχεδόν- και είναι η καλύτερή τους ευκαιρία 
για να γνωρίσουν τους σωστούς ανθρώπους και να αισθανθούν ότι ανή-
κουν πλέον εκεί όπου γυρίζει ο τροχός της τύχης, όπου συμβαίνουν τα ση-
μαντικά πράγματα και γράφεται η ιστορία.

Στο nightlife γράφεται η ιστορία, εκεί γυρίζει ο τροχός της τύχης! Πράγματι, 
αυτή κι αν είναι η πιο εύστοχη διατύπωση της φάσης των νεοελλήνων μέσα στη 
δεκαετία του 1990. Η έκρηξη νέων χώρων διασκέδασης, όπως τα club, η εμφάνι-
ση των μπράβων και του face control συνάμα με την επιβολή του ανάλογου dress 
code, είναι γεγονός ότι προσέλκυσαν μεγάλες μερίδες της νεολαίας από διαφο-
ρετικά κοινωνικά στρώματα. Οι συντελεστές του ΚΛΙΚ ερμήνευσαν τη δημοφιλία 
των κλαμπ στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα με τις απαραίτητες δόσεις χλευα-
σμού: τη νύχτα, οι (ταξικές) διαφορές εξαφανίζονται, φτωχούληδες πληβείοι, και 
μια καλή γνωριμία (με έναν πλούσιο) μπορεί να είναι το εφαλτήριο για την έφο-
δο στον ουρανό των ανώτερων τάξεων. Φυσικά, καμία τύχη δεν έχει το λεγόμενο 
«γκαραζοτεκνό», που όπως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ είναι η κατηγορία του 
άντρα εργάτη που δουλεύει σε συνεργείο, αδυνατεί να κρύψει έστω ενδυματο-
λογικά την τάξη του, αφού φοράει «άσπρη κάλτσα, μαύρο παπούτσι, έχει μεγάλα 
ποντίκια, ακούει Στανίση και αλλιώς το αποκαλούμε «μπετατζοτεκνό»»5. Ωστόσο, 
ναι! Ας χειροκροτήσουμε τους νεολαίους των δυτικών προαστίων που εισέρχο-
νται στο στερέωμα της νύχτας για να σβήσουν προσωρινά τα ίχνη της τάξης τους, 
ακόμα κι αν την επομένη οι περισσότεροι πρέπει να ξυπνήσουν το πρωί για να 
πάνε στη δουλειά. Ας χειροκροτήσουμε την διεισδυτικότητα της μεσοαστικής α-
ντίληψης ότι «επιτυχία στη ζωή είναι να κάνεις τις σωστές επιλογές (ή γνωριμίες)».

Μέχρι εδώ η περιήγησή μας στον κόσμο του μεσοαστικού lifestyle πέρασε 
μέσα από νέους τόπους διασκέδασης, νέους ενδυματολογικούς κώδικες, νέα λε-
ξιλόγια. Στα θεμέλια κυριαρχούν, όπως είδαμε, ο ταξικός ρατσισμός και ο μισογυ-

νισμός. Η γνώμη που καταθέτει το περιοδικό-χωνί της μεσαίας τάξης για τις νεα-
ρές γυναίκες των κατώτερων στρωμάτων είναι μια άλλη εκδοχή της «πουτάνας»: 
«το όνειρό τους είναι να ερωτευθούν έναν εφοπλιστή», διαβάζουμε, και το σημα-
ντικότερο γι΄αυτές «είναι οι γνωριμίες. Δεν πιστεύουν πια στην αξία»6. 

Για να μην πιστώσουμε στο περιοδικό ΚΛΙΚ την όλη αθλιότητα, να τονίσουμε 
και πάλι ότι το μότο «η επιτυχία στη ζωή είναι να κάνεις τις σωστές επιλογές» ξε-
χείλιζε σχεδόν από παντού: από τη μικροαστική οικογένεια, το σχολείο, το πανε-
πιστήμιο, τις δουλειές. Τα πτώματα του παρελθόντος μπορούσαν να πεταχτούν 
οριστικά στον σκουπιδοντενεκέ της ιστορίας. Η επιτυχία στη ζωή συνίστατο πλέ-
ον στις γνωριμίες και την καπατσοσύνη. Μέχρι φυσικά να ξυπνήσουν τα φαντά-
σματα του παρελθόντος.

ο άντρας γιάπης και οι γυναίκες του στα 80΄ς
Στη δεκαετία του 1980 η παλαιά φιγούρα του άντρα-κουβαλητή-πατριάρχη, που 
αφοσιωνόταν στη δουλειά και εξασφάλιζε τα προς το ζην στην οικογένεια, μέσα 
από μια πουριτανική ηθική για την εργασία, υπονομεύτηκε από το νέο πρότυ-
πο του άντρα-γιάπη-τεχνοκράτη. Ο σύγχρονος «επιτυχημένος» άντρας της δε-
καετίας του 1980 και του 1990 ήταν εκείνος που έκανε καριέρα στον τριτογε-
νή, φρόντιζε το σώμα του και γυμναζόταν, ενδιαφερόταν για την εμφάνιση και 
τα ρούχα του, αποζητούσε σεξ και διαρκή εναλλαγή (νεαρών) σεξουαλικών συ-
ντρόφων, επιδίωκε να αγοράζει ακριβά πράγματα. Το νέο όμως αντρικό πρότυ-
πο έφτιαχνε και μια συγκεκριμένη εικόνα για τις γυναίκες. Μέσα από τις σελίδες 
του ΚΛΙΚ, το νέο πρότυπο αντρισμού είχε την τιμητική του και προωθούνταν με 
τις απαραίτητες δόσεις κυνισμού. Στο τεύχος 88 του Αυγούστου του 1994 δια-
βάζουμε π.χ. το πόσο απαραίτητο αξεσουάρ για τους πλούσιους άντρες είναι το 
σκάφος και πώς οι γυναίκες αλλά και λοιποί ταπεινοί, το λιγουρευόμαστε, δίχως 
να το παραδεχόμαστε:

Το σκάφος είναι ιδεολογία, είναι τρόπος ζωής, είναι η επιτομή του «χάι», εί-
ναι η καλύτερη μόστρα. (...) Οι σκαφάτοι δεν είναι κλαμπ για να μπεις, περ-
νώντας face-control. Προϋποθέτει ολόκληρο C.V., εκτός κι αν είσαι: α) νυμ-
φίδιο, οπότε αρκεί να τα θέλει ο κώλος σου β) εύκολη, οπότε σίγουρα τα 
θέλει ο κώλος σου και γ) κουκλάρα, οπότε αρκεί να κουνάς τον κώλο σου. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, το βιογραφικό που λέγαμε πρέπει να έχει τρία 
απαραίτητα στοιχεία: χοντρά λεφτά (για ιδιοκτήτες), χοντρά λεφτά (για 
προσκεκλημένους) και εύκαμπτη γλώσσα (για τους της προσκολλήσεως).

Ιδού το βιογραφικό της επιτυχίας του νέου μοντέρνου άντρα-γιάπη: πλούτος-
σκάφη-αυτοκίνητα και τα νυμφίδια σε ρόλο ντεκόρ. Οι υπόλοιποι, άντρες-γυναί-
κες κολαούζοι των μεσοαστών, ας αρκεστούν στο «φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά 
περίδρομο».

Όσο περί «νυμφιδίων», ο διευθυντής του ΚΛΙΚ, Πέτρος Κωστόπουλος, στο ε-
ντιτόριαλ του ίδιου τεύχους εν έτει 1994, δήλωνε ότι έχει καταλάβει απολύτως 
τις σύγχρονες γυναίκες:

Οι γυναίκες στο βάθος δεν ζητάνε πολλά, θα σας πω εγώ τι θέλουν: ένα 
κάμπριο, ένα Rolex, ένα Cartier, μια σωστή και ανθεκτική πιστωτική κάρ-
τα, διαρκείς προσκλήσεις σε γάμους, ένα σκάφος (δικό σας), ένα σπίτι 
στην εξοχή, ώρες για να βλέπουνε σαπουνόπερες, δύο Lexotanil κι ένα 
πακετάκι Tampon. A, ξέχασα, γάμο και παιδιά. [Συνοψίζοντας] στα 17 θέ-
λουν Ferrari, στα 22 παπάρι, στα 26 (με το γάμο) πάλι Ferrari, στα 30+κάτι 
Ferrari και παπάρι, στα 40+βάλε (να λέμε του στραβού το δίκιο) εκτιμάνε 
το προϊόν διαρκείας.

Η αθλιότητα της πένας του Κωστόπουλου προφανώς και δεν περνούσε απα-
ρατήρητη, γι’ αυτό και λίγες αράδες παρακάτω διαμαρτύρεται που διάφορες τον 
κατηγορούν για «μισογύνη», «αντιφεμινιστή» και «φαλλοκρατικό γουρούνι». Βέ-
βαια ο Πέτρος Κωστόπουλος ως επιδέξιο κάθαρμα που είχε πιάσει τον παλμό της 
νέας εποχής, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να εκφράζει τις κυρίαρχες πεποιθήσεις 
των Ελλήνων μεσοαστών αντρών. Σε ειδικό αφιέρωμα για τις «φυλές των γυναι-
κών» στην Αθήνα7, το περιοδικό περιέγραφε το τοπίο όπου οι μεσοαστοί μπο-
ρούσαν να βγουν για κυνήγι στη σύγχρονη μεταφεμινιστική Ελλάδα. Το τοπίο 
αυτό διέθετε την εξής γκάμα: «τα τεκνά βορείων προαστίων» που «οι μπαμπάδες 
τους τα μεγάλωσαν σε γυάλα», «έχουν περιορισμένα ενδιαφέροντα» αλλά «δέ-

νουν όμορφα με το δεξί κάθισμα του αυτοκινήτου σας κατεβαίνοντας την Κη-
φισιά» και έχουν «ενδιαφέροντες μπαμπάδες, χρήσιμους για μελλοντικές δου-
λειές». Τις «νεαρές στάρλετ του Κολωνακίου», «υποψήφια μοντέλα και πωλήτρι-
ες σικ καταστημάτων» που «μαζί τους θα κάνετε έντονη νυχτερινή ζωή». Τις «θη-
λυκές γιάπις που ζηλεύουν τις μικρές, αλλά  οι ίδιες είναι κυνηγοί νεαρών, αρσε-
νικών τεκνών». Και, τέλος (παρότι ο κατάλογος είναι πιο μακρύς) «τα ταγάρια», οι 
γυναίκες φεμινίστριες, συνήθως φοιτήτριες για τις οποίες «η γυμναστική και η δί-
αιτα δεν είναι οι βασικές τους αδυναμίες», το σπίτι τους έχει βρωμιές από γάτες 
και «βρίσκουν γκόμενο στις κίτρινες σελίδες του Σχολιαστή»8.  

ο άντρας γιάπης-πορνοπελάτης στα 90΄ς
Ο έλληνας μεσοαστός άντρας των αρχών της δεκαετίας του 1990 έζεχνε, όπως εί-
δαμε, σεξισμό με το τσουβάλι. Η «προβληματική και περιορισμένη γκάμα» των 
επιλογών του σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, οι αναδυόμενοι τόποι για την ερωτι-
κή του διασκέδαση που ακόμα είχαν μέλλον εξέλιξης μπροστά τους, δεν τον ά-
φησαν ανικανοποίητο για πολύ. Η ιστορική συγκυρία της πτώσης των καθεστώ-
των της Ανατολικής Ευρώπης το 1990 πρόσφερε απλόχερα στα πόδια του χιλιά-
δες εκδιδόμενες γυναίκες και νέους τόπους για τη σεξουαλική του επιβολή. Το 
νέο φετίχ του έλληνα μεσοαστού έγινε η «ξανθιά, δίμετρη Ρωσίδα πόρνη»9, για 
την οποία ακούγαμε καθημερινά στη δουλειά και διαβάζαμε ακόμα και στις κα-
θεστωτικές εφημερίδες10. Ο γιάπης-πορνοπελάτης που άλλοτε ασφυκτιούσε με 
τις «φυλές» των Αθηναίων γυναικών, μπορούσε πλέον να απολαύσει ολοκληρω-
μένα πακέτα σεξουαλικών υπηρεσιών στο ξενοδοχείο, το μασατζίδικο, το πεζο-
δρόμιο, το στριπτιτζάδικο, ή απλά να σηκώσει το ακουστικό του για τηλεφωνικό 
σεξ. Την περίοδο 1997-1998 όπου η σωματεμπορία γυναικών και η καταναγκα-
στική πορνεία στην Ελλάδα είχε φτάσει στο απόγειό της, το πορνικό «προϊόν» δι-
αφημιζόταν αφειδώς στα lifestyle περιοδικά. Επιλέξαμε ενδεικτικά, από τις σελί-
δες του περιοδικού Nitro το ρεπορτάζ με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός πορνονεα-
ρού»11. Εκεί, διαβάζουμε:

Πήγαμε, είδαμε, κάναμε ό,τι κάναμε και απήλθαμε. Νικητές. Δοκιμάσαμε 
όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, τεστάραμε όλες τις εθνικότητες που 
κυκλοφορούν στην πιάτσα, κατρακυλήσαμε στο τελευταίο σκαλοπάτι της 
ακολασίας, αλλά το διαμάντι, ακόμα κι αν το ρίξεις στο βούρκο, διαμά-
ντι παραμένει. Αγαπητοί αναγνώστες, ό,τι κάναμε, το κάναμε για εσάς. Κι 
αν χρειαστεί να το ξανακάνουμε, πάλι πρόθυμα θα προτάξουμε τα στήθη 
της. Και ό,τι άλλο χρειαστεί.
(συντάκτες: Κώστας Βαϊμάκης και Αχιλλέας Συρίγος)  

Νικητές! Ναι, έτσι ένιωθαν οι Έλληνες μεσοαστοί απέναντι όχι μόνο στις πολυε-
θνικές φυλές των εκδιδόμενων γυναικών, αλλά και απέναντι στο σύνολο των με-
ταναστών και μεταναστριών στη χώρα, απέναντι, τελικά, στο σύνολο των γυναι-

κών. Ο καταναλωτικός τρόπος ζωής τους, οι σάπιες αντιλήψεις τους, οι μισογύνι-
κες και ρατσιστικές συνήθειές τους δικαιώνονταν από τη νίκη του δυτικού καπι-
ταλισμού επί των αντιπάλων του στον Ψυχρό Πόλεμο. Οι υπηρέτες της αρσενι-
κής μεσαίας τάξης, κάτι ελεεινοί «δημοσιογράφοι» σαν τους παραπάνω που έκα-
ναν καριέρα μέσα από αυτά τα περιοδικά χύνοντας τόνους χυδαιότητας ενάντια 
στις γυναίκες, έφεραν επάξια σε πέρας την αποστολή τους. 

Το ίδιο το ρεπορτάζ αρκεί να μας ψυλλιάσει και για κάτι άλλο. Οι εν λόγω «δη-
μοσιογράφοι» συνομίλησαν με νταβατζήδες, συνεργάστηκαν με φωτογράφους 
γυμνών γυναικών για να «κοσμήσουν» κατάλληλα το δημοσίευμα, επισκέφτηκαν 
μπουρδέλα, στούντιο, μασαζίδικα και μετά συνέταξαν ένα συνοπτικό πορνικό ο-
δηγό για τους πελάτες (τον βλέπετε στη φωτό δίπλα). Πού διέφεραν άραγε αυτοί 
οι τύποι από τους νταβατζήδες; Πουθενά, λέμε εμείς. Και το εννοούμε κυριολε-
κτικά. Οι συντελεστές των περιοδικών lifestyle τύπου ΚΛΙΚ, Νitro και τα συναφή, 
που προωθούσαν και διαφήμιζαν πορνικούς τόπους, δεν είναι καθόλου παράλο-
γο να υποθέσει κανείς ότι ανέπτυξαν άμεσες σχέσεις με τα κυκλώματα εκμετάλ-
λευσης γυναικών. Αρκεί μόνο να αναλογιστούμε νταραβέρια του είδους «ποιο 
στούντιο θα διαφημιστεί και ποιο όχι» και άλλα σχετικά, για να υποπτευθούμε τη 
μαφιοζοποίηση στο πεδίο του έντυπου lifestyle τύπου. 

τελικά, τι;
Ήταν σύντομη η περιήγησή μας στην ανανέωση του σεξισμού στα 90’s και σίγου-
ρα μπορεί να ήταν και λίγο άγαρμπη. Όμως, όπως είπαμε και στην αρχή, το να 
δώσουμε στον σεξισμό συγκεκριμένο ιστορικό περιεχόμενο δεν είναι μια υπό-
θεση που την προτείναμε για λόγους επιμορφωτικούς. Η ιστορία της ανανέωσης 
του σεξισμού στην Ελλάδα μέσα στα 90’ς είπαμε ότι έχει να μας διδάξει χρήσι-
μα πράγματα για το σήμερα και τις δικές μας μάχες. Η ιστορία που αφηγηθήκαμε 
είχε σαφέστατα ταξική ματιά. Η ανανέωση του σεξισμού στην Ελλάδα ήταν έργο 
της αρσενικής μεσαίας τάξης και ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Οι 
ευρύτερες πολιτικές αλλά και διεθνείς εξελίξεις την περίοδο αυτή έπαιξαν ευνοϊ-
κό ρόλο στην καθιέρωση του lifestyle που κουβαλούσε αυτή η τάξη. Η απενοχο-
ποίηση του πλούτου κατέληξε με μαθηματική ακρίβεια στην απενοχοποίηση της 
υποτίμησης των γυναικών και έθρεψε την άγρια εκμετάλλευση στην περιοχή της 
καταναγκαστικής πορνείας. Οι αξίες των ελλήνων ανδρών μεσοαστών διαπότι-
σαν σε σημαντικό βαθμό και τα κατώτερα μικροαστικά ή εργατικά στρώματα. 

Μέσα από αυτή την ταξική ματιά, είδαμε όμως και τη μεγάλη εικόνα του φαινο-
μένου του σεξισμού. Είδαμε έναν νέο κόσμο υποκειμένων, π.χ. του εκδότες των 
περιοδικών που αναφέραμε, οι οποίοι έθρεψαν τον μισογυνισμό και κατέληξαν 
να τροφοδοτούν το νταβατζιλίκι. Αυτά τα υποκείμενα δεν στοχοποιήθηκαν, η δε-
καετία του 1990 ήταν άλλωστε μία έρημος από πλευράς κινηματικών απόψεων 
και οργάνωσης. Όμως υπήρξαν, υπάρχουν και συνεχίζουν τη δουλειά τους. Το ε-
ρώτημα οπότε παραμένει στο τι κάνουμε εμείς από εδώ και πέρα.  

1 Αναφέρεται επί λέξει στο εντιτόριαλ του Κλικ, τεύχος 13, 1988, σ. 3.
2  Για την ακρίβεια, τη λέξη «τεκνό» τη συναντούμε για πρώτη φορά στο έργο «Καλιαρντά» 
(η δρομίσια γλώσσα των ομοφυλόφιλων) του Πετρόπουλου που δημοσιεύτηκε το 1971. 
Σήμαινε το μικρό ή νεαρό αγόρι –συνήθως αυτό που «είχε» ο γέροντας καλόγερος.
3 ΚΛΙΚ, τ.74, Ιούνιος 1993, Τεκνά ’93: τι λένε, τι δε λένε, πού τρώνε, πού πίνουν, πού πάνε και 
το δίνουν.
4 Η λέξη «φλώρος» παρέπεμπε κυρίως στον τύπο που τα ’χει βρει όλα έτοιμα στη ζωή απ’ 
τον μπαμπά και τη μαμά και λιγότερο στην αντίθεση με τον μάτσο άνδρα, μια αντίθεση 
σαφώς προβληματική για εμάς τις γυναίκες.
5 Τα αποσπάσματα αυτά από το ίδιο τεύχος, όπως προηγουμένως.
6 Ό.π.
7 Τεύχος 13, 1988. Οι γυναίκες της Αθήνας: Απ’ τα τεκνά ως τις κυρίες. (Συντάκτης: Μπάμπης 
Εκλερέρ).
8  Ο Σχολιαστής ήταν από τα σημαντικότερα αριστερά περιοδικά που πρωτοκυκλοφόρησε 
το 1983 με συντελεστές που προέρχονταν από τη γενιά της Β’ Πανελλαδικής.
9 Για την ανάδυση της νέας φιγούρας του πορνοπελάτη και την καταναγκαστική πορνεία 
στην Ελλάδα, είχαμε γράψει στην μπροσούρα Ό,τι θέλει ο πελάτης: η εκμετάλλευση των 
γυναικών στη νέα εγκληματική οικονομία των υπηρεσιών αναπαραγωγής. Μιγάδα, Αθήνα 2011.
10 Λάτρεις των ανεκδότων με Ρωσίδες και Βουλγάρες ήταν ο Θέμος Αναστασιάδης 
και ο Νίκος Ρουμελιώτης που αρθρογραφούσαν μέσα στη δεκαετία του 1990 στην 
Ελευθεροτυπία.
11 Το Νitro ήταν περιοδικό στα χνάρια του ΚΛΙΚ, με διευθυντή και πάλι τον Π. Κωστόπουλο.
 Tο ρεπορτάζ είναι κομμάτι του αφιερώματος με τίτλο Πορνο-business, Νitro τ. 32, 1998.

Η φαντασίωση 
του μεσοαστού: 
σκάφος, μούρη 
και γύρω-γύρω τα 
«νυμφίδια».

Από την απενοχοποίηση 
του πλούτου και 

της φιλολογίας περί 
«τεκνών» στα 80 ś, στην 

απενοχοποίηση του 
«αγοράζω γυναίκες» 

στα 90 ś.

Αναλυτικός οδηγός αξιολόγησης των εκδιδόμενων 
γυναικών με κατηγοριοποίηση ανά εθνικότητα (πηγή: 
περιοδικό Nitro, τ.32, έτος 1998). Δεν διαφέρει από το πώς 
μιλάνε οι σύγχρονοι μεσοαστοί για τις σεξουαλικές τους 
συντρόφους.
Σήμερα, αυτοί οι οδηγοί παρέχονται  από κανονικές 
εταιρείες που διαθέτουν site και φόρουμ, διαφημίζουν το 
«πορνικό εμπόρευμα» και οι πελάτες αξιολογούν. 


