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τ
ο καλοκαίρι του 1996 έγιναν τέσσερις “ανεξιχνίαστες” δολοφο-
νίες ομοφυλόφιλων αντρών στη Θεσσαλονίκη. Σε όλες τις περι-
πτώσεις οι αρχές και ο τύπος προσπάθησαν για άλλη μια φορά, 
είτε να θάψουν είτε να κουκουλώσουν τα πραγματικά γεγονό-

τα,  με στόχο να καταχωνιάσουν τις δολοφονίες στο χρονοντούλαπο της 
λήθης. Οι μοναδικοί  που ασχολήθηκαν με τις δολοφονίες αυτές ήταν η 
Ομάδα Πρωτοβουλίας Ομοφυλόφιλων Θεσσαλονίκης (ΟΠΟΘ), στην πε-
ριοδική έκδοσή τους «Ο Πόθος» (Περίοδος Β, φύλλο 6, Νοέμβριος 1996), 
σε κείμενο με τίτλο  «Αγαπητά μου Γουρουνάκια». 

Ο Πόθος ήταν το πρώτο gay free press που κυκλοφόρησε στη Θεσσα-
λονίκη. Η ζωή του περιοδικού χωρίζεται σε δύο περιόδους  Ιούλης 1990 
– Καλοκαίρι 1995 (Περίοδος Α), όπου κυκλοφόρησαν 9 τεύχη και Απρίλι-
ος 1996 – Καλοκαίρι 1999 (Περίοδος Β), με 23 μηνιαία τεύχη. Τα θέματα 
του περιοδικού ήταν παιχνιδιάρικα, σαρκαστικά, πολιτικά, με χιούμορ και 
καυστικό, ενίοτε, λόγο και άποψη για την επικαιρότητα εντός και εκτός 
ελλάδας. Η ανάδειξη της γκέι επιθυμίας και απόλαυσης, η προάσπιση των 
δικαιωμάτων των γκέι και των λεσβιών (αναφορές σε διεκδικήσεις των 
λεσβιών στην ελλάδα και σε δράσεις/θέματα από το περιοδικό ΑΜΦΙ και 
το Κράξιμο), η κριτική σε πρακτικές του κράτους (νόμος περί αφροδίσιων 
νοσημάτων) και η ενασχόληση με την ιστορία των ομοφυλόφιλων κινη-
μάτων στο εξωτερικό είναι μερικά από τα θέματα που μπορεί κάποια να 
βρει στις σελίδες αυτού του εντύπου. Όλα τα κείμενα του Πόθου ήταν α-
τομικά, εξέφραζαν δηλαδή τις προσωπικές αντιλήψεις των συγγραφέων 
τους. Τα ονόματα των συντελεστών βρίσκονταν μαζεμένα στην ταυτότη-
τα του περιοδικού κάθε μήνα επισημαίνοντας έτσι ότι ναι μεν οι απόψεις 
είναι ατομικές, αλλά η συνέλευση ενθαρρύνει και καλλιεργεί το κλίμα και 
το έδαφος για να κυκλοφορήσουν οι απόψεις αυτές. Η διανομή γινόταν 
σε όλο το κέντρο της πόλης -και όχι αποκλειστικά σε gay friendly μέρη-  
με συνέπεια και σταθερή παρουσία. 

Το άρθρο που σας παραθέτουμε είναι γραμμένο το 1996, μια εποχή 
όπου η δύση των πολιτικών κινημάτων (ομοφυλόφιλων και γυναικείων) 
του ΄70-΄80 έχει αφήσει τα σημάδια της. Οι ομοφυλόφιλοι παρόλο που 
συνεχίζουν να κοινωνικοποιούνται και να διεκδικούν την ορατοποίησή 
τους στο δημόσιο χώρο, βρίσκονται σε πολύ συγκεκριμένα σημεία της 

πόλης, όπως 1-2 γκέι μπαρ, πάρκα και πλατείες. Παράλληλα, η εξάπλω-
ση του HIV έχει αποδυναμώσει ή και εξοντώσει ένα μεγάλο κομμάτι της 
γκέι κοινότητας.  Το κράτος και οι θεσμοί μη έχοντας πλέον να αντιμετω-
πίσουν έναν οργανωμένο πολιτικά αντίλογο απαντούν με  λοιδορία, βία 
και καταστολή, εγκληματοποιώντας ακόμα και φυλακίζοντας πολλά γκέι 
και τρανς άτομα της κοινότητας αυτής.

Το κείμενο αυτό, μπορεί με μια πρώτη ματιά να φαίνεται πως αποτελεί  
μια προσωπική κατάθεση (ψυχής) για το γεγονός των δολοφονιών, αλλά 
πραγματικά μιλά για το τι σημαίνει να είσαι γκέι στην ελληνική κοινω-
νία του τότε. Μέσα από την καθημερινότητα και την προσωπική εμπειρία 
του ο αρθρογράφος προσπαθεί να καταδείξει τους εχθρούς της ομοφυ-
λοφιλίας, κάνοντας σημαντικά αισθητή την έντονη διάθεση και τις οξυ-
μένες αισθήσεις που υπάρχουν και λειτουργούν για να τους ανακαλύπτει. 
Μας λέει πως όταν κάποιος (αναφερόμενος σε πολύ συγκεκριμένες φι-
γούρες-εχθρούς) μιλά για την κοινωνική φιγούρα του πούστη, μπορεί να 
εκφραστεί ελεύθερα, να υποτιμήσει, να λοιδορήσει ακόμα και να οδηγη-
θεί σε βία ή και θάνατο. Κατονομάζει λοιπόν όλους εκείνους τους εκφρα-
στές του ελληνικού βόθρου, τους δασκάλους, τους πετυχημένους δικη-
γόρους, τους μπάτσους, του παπάδες, τους λίγο κουλτουριάρηδες. Δεί-
χνει προς το μέρος όλων αυτών που (θέλουν να) έχουν την εξουσία πάνω 
στα σώματα, στην επιθυμία και στη σεξουαλικότητα. Όλους εκείνους που 
δεν κρύβουν μέσα τους φόβο, αλλά μίσος για τους ομοφυλόφιλους. Τους 
‘’καθώς πρέπει’’ και κατά τα άλλα αντιρατσιστές και ιδεολόγους των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλά για τους πραγματικούς αυτουργούς (ηθι-
κούς και μη) και τις κοινωνικές συνθήκες γύρω από τις οποίες διαπρά-
χθηκαν οι δολοφονίες αυτές. Δολοφονίες που όπως υπονοείται και από 
το κείμενο, σε καμία περίπτωση δεν έγιναν με σκοπό τη ληστεία, όπως υ-
ποστήριξε τότε ο τοπικός τύπος. Αλλά καμία εντύπωση δεν μας κάνει η ε-
στίαση και η ερμηνεία των γεγονότων από τον τύπο και η στάση κράτους 
απέναντι σε αυτού του είδους τις δολοφονίες. Όπου μάλιστα και στην 
προκειμένη  φαίνεται να έγινε «καλή δουλειά», καθώς σήμερα δεν υπάρ-
χουν πολλά καταγεγραμμένα στοιχεία για τα γεγονότα, ενώ όσα δημοσι-
εύθηκαν είναι αναληθή και παραπλανητικά. Μια πρακτική καθόλου μα-
κριά από το σήμερα.       
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Α
υτό το καλοκαίρι συνέβησαν τέσσερις 
δολοφονίες ομοφυλόφιλων στη Θεσσα-
λονίκη. Μερικές από αυτές έγιναν μετά 
τη σεξουαλική πράξη κι όλοι γνωρίζουμε 

πως σπάνια τα πραγματικά κίνητρα είναι η ληστεία. 
Επειδή δεν μπορώ να μπω στο κεφάλι του καθένα, 
θα μιλήσω για τον εαυτό μου.

Αυτό που διευκολύνει τόσο πολύ τη βία, τις σω-
ματικές βλάβες ή το φόνο, ώστε σχεδόν να τα προ-
καλεί, είναι η κοινωνική θέση του ομοφυλόφι-
λου άντρα και συγκεκριμένα του «παθητικού», με 
άλλα λόγια του πούστη. Η πουστάρα είναι μια ιδι-
αίτερη περίπτωση ανθρώπου όπου μπορεί κανείς 
να «εκφράσει» πάνω του τον «εσωτερικό του κό-
σμο» χωρίς καμία συνέπεια. Ο βόθρος του «εσω-
τερικού κόσμου» του καθένα από εμάς αποκαλύ-
πτεται γλαφυρά μέσα από τη συμπεριφορά μας α-
πέναντί του. Τα παραδείγματα είναι γνωστά και πε-
ριττεύουν. Αυτή η αποκάλυψη της μπόχας μας γίνε-
ται με έναν συνωμοτικό τρόπο, πράγμα που τη κά-
νει ακόμα πιο ελκυστική. Κανείς δεν πρόκειται να δι-
αμαρτυρηθεί αν «στολίζεις» μια αδερφή, μπορείς 
όμως να εισπράξεις μερικά συναδερφικά χαμόγελα 
συμπαράστασης.                                                                                                                                        

Όλοι μας είμαστε συνάδερφοι και συνένοχοι για 
αυτή την κατάσταση. Η πουστιά είναι από τους ε-
λάχιστους παραδεκτούς αποδέκτες του κτήνους 
που προσπαθούμε να κρύψουμε. Δυστυχώς, είναι 
πλέον αδύνατον σήμερα να λέει κανείς ανέκδοτα 
με αράπηδες, να δέρνει ατιμώρητα τη γυναίκα του 
ή να εχθρεύεται τους εβραίους για τον απλούστα-
το λόγο ότι είμαστε -ντε φάκτο- αντιρατσιστές και 
δημοκράτες.                                                                      

Όταν όμως έχουμε απέναντί μας την αδερφή, τα 
δεσμά μας είναι ήδη λυμένα. Δεν χρειάζεται να υπο-
κρινόμαστε ότι είμαστε κάποιοι άλλοι, μπορούμε να 
απεκδυθούμε τους καλούς μας τρόπους και το ευ-
γενικό μας προφίλ. Ακόμα κι αν όλος ο μίζερος κό-
σμος σου είναι το δελτίο των οκτώμιση και η βραδι-
νή ζώνη «ψυχαγωγίας», έχεις σκοτώσει, έχεις χτυπή-
σει, έχεις ληστέψει. Κι έχεις φυλάξει καλά την ηδονή 
της εξουσίας που ένοιωσες γι’ αργότερα. 

Μάθε λοιπόν, φιλαράκι και συνάδελφε στο αντρι-
λίκι, που κόπτεσαι για την καρέτα- καρέτα, για την 
οικολογία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μάθε λοι-
πόν κουλτουριάρη μου, αγνέ ιδεολόγε, άνετε μπίζ-

νεσμαν, πετυχημένε δικηγόρε και αρχιτέκτονα, 
παπά, δάσκαλε, μπάτσε, ότι το μυαλό σου είναι α-
νοιχτό βιβλίο, ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί, σαν 
σε ακτινογραφία, να δει τα σιχαμένα τρίσβαθα της 
ψυχής σου. Την ώρα που περιμένεις να «εκδηλωθεί» 
η αδερφή απέναντί σου, εσύ έχεις εκδηλωθεί πρώ-
τος. Με άλλα λόγια ποιος έχει τη δύναμη; Αυτός που 
χτυπάει ή αυτός που πονάει;

Αυτή είναι λοιπόν η μικρή μου θεωρία, που έχει 
βέβαια αρκετές τρύπες, μιας και δε λέει τίποτε για 
τις κρυφοαδερφές και για πολλά άλλα. Είναι όμως 
μια αρχή για να προβληματιστούμε όλοι μας.

Αφιερωμένο εξαιρετικά στο Τζον Κάρπεντερ και 
στο «Ζουν Ανάμεσά Μας». Είναι κι αυτός ένας τρό-
πος για να δεις την ταινία! 

Σκιτσάκια από τo άρθρο του Πόθου.
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