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οι οποίοι αποτελούν και τη μόνη αναγνωρίσιμη γκέι κοινότητα από το ΚΛΙΚ. Η πλειοψηφία 
απλά εξαφανίζεται στο αφιέρωμα. Το ΚΛΙΚ παρουσιάζει μια εντελώς παραποιημένη κυρίαρχη 
εικόνα για την γκέι κοινότητα ταυτίζοντάς την βασικά με τους άνδρες της τηλεόρασης, της 
μπίζνας και της μέινστριμ τέχνης. Με άλλα λόγια, επιτίθεται στην σεξουαλικότητα αυτή 
παρουσιάζοντάς τη ως μια εξεζητημένη σεξουαλικότητα, μια εξαίρεση η οποία, φυσικά, 
εάν ανήκει στα ανώτερα στρώματα είναι περισσότερο αποδεκτή, στα πλαίσια της πλάκας 
και του εξωτισμού πάντα. Η Πάολα από την άλλη απαντά λέγοντας ότι το ΚΛΙΚ αποκρύβει 
την καθημερινή βία που απευθύνουν στη γκέι κοινότητα τόσο το κράτος όσο και η ελληνική 
κοινωνία, και αποκαλεί το περιοδικό ανοιχτά ελιτιστικό.

Μας άρεσε και για έναν άλλο λόγο το άρθρο στο «Κράξιμο». Η περηφάνεια και επιθετικότητα 
που έχει το ύφος του ήταν σπάνια σε μια εποχή όπως τα 90s όπου επικράτησε το γλύψιμο και 
το «ο καθένας για την πάρτη του». Μια τέτοια περηφάνεια είναι χτύπημα κάτω από τη μέση 
για την αλαζονεία και τη χυδαιότητα που διέκρινε το ΚΛΙΚ και το κοινό του. 

Το παρακάτω κείμενο που επαναδημοσιεύουμε το βρήκαμε στο συλλογικό τεύχος 
του περιοδικού «Κράξιμο» που εκδόθηκε το 2007 και περιλαμβάνει κείμενα-
σταθμούς σε θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολιόταν το περιοδικό, όπως 

«δημόσιες σχέσεις» ή «δεν είναι δύσκολο να είσαι φυσιολογικός». Το «Κράξιμο» το εξέδιδε η 
Πάολα Ρεβενιώτη επί δώδεκα χρόνια, από το 1981 έως και το 1993 μαζί με πολλούς άλλους 
που περιστασιακά έγραφαν άρθρα. Το περιοδικό πήγε εντελώς κόντρα στην εποχή «αλλαγής» 
του πράσινου ήλιου- αμφισβήτησε τον δήθεν προοδευτισμό και μίλησε για το τι συνέβαινε 
πραγματικά στις γειτονιές. Ήταν ενός είδους φωνή από τα έγκατα της μη-προνοχιούχας τρανς 
και γκέι κοινότητας της Αθήνας. Εντάξει, το περιοδικό αξίζει ξεχωριστής μνείας και ανάλυσης 
σε ένα φεμινιστικό περιοδικό όπως το δικό μας, πράγμα που δεν έχουμε την πολυτέλεια να 
κάνουμε σε αυτό το τεύχος. Αν και υπάρχουν κόντρες στο εσωτερικό της κοινότητας για 
την προσέγγιση του περιοδικού, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι το «Κράξιμο» συνεισέφερε 
στην ορατότητα και περηφάνεια εκείνου του κομματιού της γκέι και τρανς κοινότητας που 
ήταν ταξικά υποτιμημένο. Φυσικά, υπήρξε και τίμημα για αυτό: διώξεις μπάτσων, χρηματικά 
πρόστιμα και καταδίκη σε φυλάκιση ήταν ο τρόπος που αγκάλιασε ο σοσιαλισμός την 
αδελφοσύνη ;).

Στο άρθρο που επιλέξαμε, η Πάολα κράζει (ήταν άξιο του ονόματός του το περιοδικό) το 
αφιέρωμα που εξέδωσε το ΚΛΙΚ το 1991 (τεύχος 56) για τους γκέι άντρες με τον εμπευσμένο 
τίτλο «Ομοφυλόφιλοι, αδελφές ή gay;» (wtf?). Το αγαπημένο ΚΛΙΚ, περιοδικό εμπνεύσεως 
και ιδιοκτησίας Πέτρου Κωστόπουλου, έχουμε κράξει και εμείς οι φεμινίστριες στο άρθρο 
«Επιστροφή στα 90s: Η ανανέωση του σεξισμού στην Ελλάδα» της Μιγάδας (τεύχος 16). Εκεί 
λέμε ότι το ΚΛΙΚ ήταν ένα περιοδικό που έπιασε τον παλμό της αρσενικής μεσαίας τάξης και 
εξέφρασε τις βασικές αξίες της: ατομισμός, επιδεικτικός πλουτισμός, ο σεξισμός ως νέος 
τρόπος κοινωνικής ανατίμησης. Το ΚΛΙΚ αναπαρήγαγε ένα καινούριο πρίσμα υπό το οποίο η 
ελληνική κοινωνία κοίταξε τις γυναίκες από τη δεκαετία του ’90 και μετά: γαμήσιμες ή μη, ξε-
νέρωτες φεμινίστιες ή σκυλιά του καταναλωτισμού, όμορφες ή τέρατα. 

Από την κριτική που κάνει το «Κράξιμο» στο αφιέρωμα φαίνεται ότι αναγνωρίζει το ΚΛΙΚ 
ως κάτι εχθρικό. Όσο επιθετική ήταν η κουλτούρα του ΚΛΙΚ προς τις γυναίκες, άλλο τόσο 
εχθρική ήταν προς τη γκέι και τρανς κοινότητα. Εμείς λοιπόν επαναδημοσιεύουμε το άρθρο 
επειδή, παρότι όχι γκέι άντρες και παρότι ως επί τω πλείστω μούτζες, έχουμε πολλούς κοινούς 
εχθρούς με το «Κράξιμο» και την κοινότητά του. Περισσότερους ίσως από όσους μπορούσε 
και το «Κράξιμο» να φανταστεί εκείνη την εποχή...

Το δόγμα της δεκαετίας «κώλοι, μούρη και καριέρα», το οποίο εκπροσωπούσε το ΚΛΙΚ, 
βλέπει την ιστορία των διεκδικήσεων της ομοφυλόφιλης κοινότητας σε μια διαρκή πρόοδο 
από το ’60 και μετά, και με απώγειο απελευθερωτικού αέρα τα 90s! Πιο συγκεκριμένα, το 
αφιέρωμα υποστηρίζει:

«Μπαίνοντας στα 90s, διαπιστώνουμε μια αλλαγή στάσης. Δεν υπάρχει κανείς που να αμφι-
σβητεί τη [...] σεξουαλική ελευθερία. Οι ‘συνειδητοποιημένοι ομοφυλόφιλοι’ υπάρχουν σε α-
νώτερες εισοδηματικές τάξεις, είναι ψηφοφόροι, ελέγχουν τομείς της καλλιτεχνικής και πολι-
τικής ζωής. Και, όπως θα έλεγαν και οι παλιοί κομμουνιστές, ο καλύτερος τρόπος για να δια-
βρώσεις το σύστημα είναι να γίνεις ένα με αυτό».

Το άρθρο στο «Κράξιμο» απαντά σε αυτή την προσβολή τονίζοντας ότι η δεκαετία του 
’90 είναι μια εποχή συντηρητικοποίησης. Η άποψη που διατρέχει το ΚΛΙΚ, ότι το lifestyle 
απελευθερώνει και τα κινήματα έχουν κάνει κακό, είναι εντελώς εμφανής και εφαρμοζόταν 
κατά κόρον από τους συντάκτες του περιοδικού και στο φεμινιστικό κίνημα. Γι’ αυτό, όπως 
σωστά τονίζει και η Πάολα, το αφιέρωμα τίποτα δεν αναφέρει για το πόσο επικίνδυνο είναι 
κανείς να είναι «έξω από τη ντουλάπα» στην ελλάδα. Η Πάολα κατηγορεί τον Κωστόπουλο 
ότι είναι εντελώς τσάμπα να υποστηρίζει το «outing» στην Αμερική. Το πόσο τσάμπα είναι 
γίνεται εμφανές από το γεγονός ότι ο Κωστόπουλος διαλέγει να πάρει μια εντελώς ακίνδυνη 
συνέντευξη από τον Γρηγόρη Βαλλιανάτο1, ενώ για το κυνηγητό που έφαγε το πρώτο πράιντ 
πάρτι στο λόφο του Στρέφη κάνει μόκο. Δε χρειάζεται να πούμε ότι όταν Κωστόπουλος κάνει 
επιθετικές και προσβλητικές ερωτήσεις όπως «Πώς σε φωνάζουν οι φίλες σου; Έχεις γυναικείο 
ψευδώνυμο;» ή «Γίνονται κακοί οι gay μιας και το κοινωνικό σύνολο είναι αρνητικό απέναντί 
τους;» λαμβάνει από τον Βαλλιανάτο μόνο απαντήσεις χαβαλέ.

Σε αυτές τις μεταξύ τους ανέξοδες ανταλλαγές ατακών το «Κράξιμο» επέλεξε να αναδείξει 
την ελληνική κοινωνία ως αυτή που είναι, μια ταξική και ρατσιστική κοινωνία. Δεν χρειαζόταν 
καμιά ιδιαίτερη θεωρητική ανάλυση για τα τσόλια και τα τεκνά να καταλάβουν την απόσταση 
που έχουν από τους γκέι υπαλλήλους του ΚΛΙΚ ή αυτούς που σύχναζαν στα κουλ μαγαζιά, 

«κλικ» & ομοφυλόφιλοι
 Μια διαχρονική απάντηση

Ψηφίδες μνήμης από το Αρχείο '71 
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το περιοδικό της αστραφτερής επιφάνειας και του άψογου τί-
ποτε, αποφασίζει, ελλείψη άλλων «καυτών» μοντέρνων θε-
μάτων, ν' ασχοληθεί με τους ομοφυλόφιλους. Ώδινεν λοιπόν 
όρος και έτεκεν τι; Μαλακίες! Αυτός είναι ο καταλληλότερος 

χαρακτηρισμός για το περιεχόμενο του «αφιερώματος» ΟΜΟΦΥΛΟ-
ΦΙΛΟΙ, ΑΔΕΛΦΕΣ Ή GAY, που επιχείρησε το περιοδικό που υποτίθεται 
ότι κατ’εξοχήν διαβάζει (ξεφυλλίζει μάλλον) η ελληνική νεολαία (για 
πόσον καιρό ακόμα;).

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

Μα, θα απορήσετε όσοι δεν είχατε την τύχη να το διαβάσετε, τι διά-
ολο έγραφαν μέσα; Υπήρχε κάποιο αντιομοφυλόφιλο άρθρο ή σχό-
λιο; Όχι, καθόλου! Όχι φανερά. Αντίθετα, οι τύποι που έγραφαν την έ-
βγαιναν απελευθερωμένα, με αέρα. Στο cool τους αλλά με χάι διάθε-
ση, πολύ fine! Όμως:

Ο αβασάνιστος, επιδερμικός, ανούσιος και κουτσομπολίστικος τρό-
πος με τον οποίο βλέπει τα πράγματα το εν λόγω έντυπο, δε θα μπο-
ρούσε παρά να μας δώσει ένα κομμάτι εύπεπτο και εξωραϊσμένο προ-
ϊόν, απέχον παρασάγκας από την καθημερινή πραγματικότητα του μέ-
σου ομοφυλόφιλου και απευθυμόμενο στα 200-300 fashion victims 
που παροικούν μονίμως στα gay bar και τα λοιπά «in» club της μοδός. 
Αλλά και στο παρελθόν, όποτε το περιοδικό αυτό αναφερόταν στους 
ομοφυλόφιλους ή την ομοφυλοφιλία, αυτούς εννοούσε λες και αντι-
προσώπευαν όλους τους υπόλοιπους! Και επειδή τελευταία κάποιος 
νέος κόσμος έχει αρχίσει να νομίζει ότι όλοι είναι ομοφυλόφυλοι, και-
ρός είναι να βάλουμε μερικά πράγματα στη θέση τους, ευχαριστού-
με δε- παρόλα αυτά- το ΚΛΙΚ, που μας έδωσε την αφορμή. Η παρούσα 
«απάντηση» αφορά, άλλωστε, όλους τους συναφούς ιδεολογίας χώ-
ρους και πρόσωπα.

Τα πράγματα λοιπόν, κύριοι του ΚΛΙΚ κι αγαπητοί αναγνώστες του, 
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1 Ο Βαλλιανάτος ήταν συντάκτης του ΑΜΦΙ (1978-1990) κατά την περίοδο 
που άρχισε να χάνει την αιχμή του και να γίνεται ένα πιο ακίνδυνο περιοδικό. 
Πολιτεύτηκε με τη Φιλελεύθερη Συμμαχία μέχρι το 2015 και έχει στο παρελθόν 
δηλώσει υποψηφιότητα για δήμαρχος Αθηναίων. Σήμερα είναι σύμβουλος 
επικοινωνίας στην ΜΚΟ «Θετική Φωνή».

Ένα από τα αγόρια του 
"κραξίματος"- μπορείτε να 
φανταστείτε τις διαφορές 

από τα αντίστοιχα του ΚΛΙΚ.

Tο εξώφυλλο του τεύχους 56 του ΚΛΙΚ. 
Ναι μεν αφιέρωμα στους γκέι άντρες, 
αλλά η όμορφη γυναίκα δεν παύει ποτέ 
να έχει μοναδική θέση σε ένα εξώφυλλο 
σεξιστικού περιοδικού Lifestyle!

Ίσως δε το ξέρατε, αλλά σας 
ενημερώνουμε ότι η Μέριλυν, το 
αντισυλληπτικό χάπι και τα γκέι 
μαγαζιά, όλα απελευθερώνουν.

Πάρτι πράιντ, 1991. 
Αφίσα από το προσωπικό 

αρχείο της Πάολα 
Ρεβενιώτη, από την 

εκδήλωση Χαρτογραφήσεις 
της μνήμης- ένα απόγευμα 
με φεμινιστικά και κουήρ 

αρχεία της πόλης, AMOQA, 
Απρίλιος 2016.

είναι βασανιστικά πολύ διαφορετικά. Αυτό κατά βάθος το γνωρίζετε και οι δύο, 
γι’ αυτό άλλωστε το «αφιέρωμά» σας δεν άρεσε τελικά ούτε στους πιο φανατι-
κούς gay αναγνώστες σας. Τα προβλήματα, οι επιθυμίες, η αγωνία, η έμμεση 
είτε άμεση βία που υφίσταται ο μέσος ομοφυλόφιλος, λίγο πριν το 2000 και σε 
εποχή έντονης συντηρητικοποίησης, τόσο στην Ελλάδα όσο, πολύ περισσότε-
ρο, στο εξωτερικό και μάλιστα εκεί απ’ όπου εισάγετε τα πρότυπά σας (Δ. Ευ-
ρώπη, ΗΠΑ) δεν βρίσκονται πουθενά στα άρθρα σας. Η ίδια η καθημερινή ζωή 
το Έλληνα ομοφυλόφιλου απουσιάζει. Η οπτική σας γωνία είναι ελαφριά (στμ. 
light) και προσπαθείτε να κάνετε πλάκα (στμ. fun). Θαυμάσια είναι η σάτιρα και 
το χιούμορ, αλλά δεν έχετε μάθει να τραβάτε τη γραμμή μεταξύ αστείου και 
χυδαίου. Και σε πολλά σημεία τα λεγόμενά σας ήταν αφελή εώς χυδαία. Όπως 
το ανέκδιήγητο Λεξικό δια κυρίους. Όπως η παρουσίαση του πορνοστάρ Jeff 
Stryker ως αντιπροσωπευτικού δείγματος ομοφυλόφιλου(!). Όπως οι– δήθεν έ-
ξυπνες- ερωτήσεις που έκανε ο εκδότης σας στον εμφανιζόμενο ως εκπρόσωπο 
ενός ανύπαρκτου εδώ και χρόνια ΑΚΟΕ Γρηγόρη Βαλλιανάτο, ερωτήσεις στις ο-
ποίες δε θα καταδέχονταν να απαντήσει ούτε 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, χαρακτήρισε το 
ΚΛΙΚ τους αγωνιζόμενους ομοφυλόφιλους, θεωρώντας μάλιστα πως η όποια 
σημερινή απελευθέρωση ήρθε από το... υπερπέραν. Τα στοιχεία αυτά διαπνέουν 
το μισό και πλέον «αφιέρωμα», που δε σώζεται από το –καλό- άρθρο «Καταιγίδα 
στον Εγκέφαλο» του Φίλιππου Πετρίδη. Υπήρχε και η κάπως ενδιαφέρουσα α-
ναφορά στο outing. Το οποίο άρεσε, φαίνεται, στους ιθύνοντες του ΚΛΙΚ, καθό-
τι α) συμβαίνει έξω και β) είναι της μόδας. Δε ξέρουμε βέβαια τι θα έλεγαν εάν 
γινόταν εδώ αυτό, πιθανότατα ούτε που θα τους απασχολούσε. Όπως τότε που 
έγραφαν μετά πομπωδών φωτογραφιών για τις παρελάσεις που γίνονται στην 
Αμερική κατά την Gay Pride Day (Μέρα Ομοφυλόφιλης Περηφάνειας) 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 τε-
λική 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 «αφιερώμα-
τα» και να ασχολείστε με πιο...ελαφρά θέματα, όπως τότε που είχατε βάλει τις 
«φυλές» των gay. Εκεί τα είχατε κάνει λιγότερο θάλασσα, αν και η ελιτιστική, κα-
τινίστικη και ειρωνική διάθεση του ή των συγγραφέων ήταν και πάλι εμφανής. 

Εμείς δεν ανήκουμε σε καμιά από τις «φυλές» σας, δε σπάμε ολημερίς το κε-
φάλι μας για το τι θα φορέσουμε την επαύριο, δε στηνόμαστε στην ουρά για 
face control κι η πραγματικότητα δε μας απασχολεί μόνο για 88’’. Εσείς και οι ό-
μοιοί σας δεν είσαστε 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»

Tο εξώφυλλο του συλλογικού τεύχους "Κράξιμο".


