
Η εκστρατεία διαπόμπευσης γυναικών ως εκδιδόμενων φορέων του AIDS από τους αστυνομικούς και 
τους υγειονομικούς μηχανισμούς είναι από τις πλέον βάρβαρες στιγμές κορύφωσης ενός φασιστικού 
σχεδίου που δουλεύεται εδώ και χρόνια. Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο «προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας» που ξεδιπλώθηκε με στόχο απλά και μόνο τις προεκλογικές εντυπώσεις, παρότι συνέβη και αυτό. 
Οι δεκάδες των γυναικών, εκδιδόμενων, άστεγων και τοξικοεξαρτημένων, που σύρθηκαν στην πυρά 
και θυσιάστηκαν στο βωμό του θεάματος τέθηκαν σκόπιμα στο στόχαστρο από ένα σύνολο συμφερό-
ντων και δυνάμεων. Ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις είναι και εκείνες που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο 
και τη διαχείριση της πορνείας του πεζοδρομίου όταν αυτή δεν τελεί υπό την άμεση επιστασία των ορ-
γανωμένων κυκλωμάτων. Για την ακρίβεια, θα υποστηρίξουμε εδώ πως αυτό που είδαμε να εκτυλίσσε-
ται τούτες τις μέρες είναι οι μαφίες παρέα με τα ένστολα σώματα ασφαλείας να καταστρώνουν μια στο-
χευμένη πολιτική, με την υποστήριξη φυσικά νοικοκυραίων και ρατσιστών. Και θα επιστρατεύσουμε 
για το σκοπό αυτό μια χρήσιμη ιστορική αναδρομή για τις αλλαγές και τη γιγάντωση της πορνείας στην 
ελλάδα όπως και την εμπλοκή του ελληνικού κράτους στον έλεγχο και τη διαχείρισή της. Είναι χρήσιμη 
τούτη η αναδρομή για να θυμόμαστε και να θυμώνουμε όχι περιστασιακά και για όσο διαρκούν τα φώτα 
της δημοσιότητας. Αλλά όπως ακριβώς αντιστοιχεί στο φασισμό που δουλεύεται τόσα χρόνια σε βάρος 
γυναικών που ζουν δίπλα μας και τις έχουμε αφήσει τόσο καιρό στο σκοτάδι. Τον φασισμό που θα στο-
χεύσει στο μέλλον ακόμη περισσότερες και περισσότερους.
Η υπόθεση αυτή μας αφορά και μας πονά. Η μηχανή εκμετάλλευσης που έχει στηθεί πάνω στην υπο-
τίμηση, την εξαθλίωση και την εκπόρνευση χιλιάδων γυναικών είναι μια ανοικτή πληγή που χρόνο με 
το χρόνο σε τούτη τη χώρα βαθαίνει. Έχει διαλύσει προσωπικότητες γυναικών, έχει ενδυναμώσει τη σε-
ξουαλική κυριαρχία των αντρών, έχει τονώσει τον αρσενικό τσαμπουκά, έχει βαριές συνέπειες στον πο-
λιτισμο των σχέσεων των δύο φύλων. Γιατί δεν πρέπει φυσικά να ξεχνάμε ότι οι αυτουργοί του εμπο-
ρίου του σεξ είναι και οι 1.200.000 πελάτες. Άντρες όχι ειδικοί, αλλά καθημερινοί. Όχι μακρινοί, αλλά 
κοντινοί. 

η διαπόμπευση 

και κανείς τους δεν έχει να κάνει 

με τον υποτιθέμενο κίνδυνο του AIDS

για χίλιους λόγους
γυναικώνμας αφορά
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Η πορνεία από το 1990 και μετά

Η αλματώδης αύξηση της πορνικής αγοράς από τις αρχές της δεκαετίας 
του ’90 έγινε με καύσιμο δεκάδες χιλιάδες γυναικών από την ανατολική Ευ-
ρώπη. Οι γυναίκες αυτές εντάχθηκαν με τη βία στην πορνεία και χάρη στην 
πολιτική του ελληνικού κράτους βαφτίστηκαν «παράνομες». Δίχως χαρτιά, 
σχεδόν αόρατες, εντάχθηκαν με τη βία σε ένα ανεπίσημο κόσμο εργασίας 
όπου τα λεφτά που έβγαιναν από την εκπόρνευσή τους δεν καταγράφο-
νταν πουθενά. Οι μέθοδοι καθυπόταξής τους από τα οργανωμένα κυκλώ-
ματα διακίνησής τους ήταν έξω από κάθε περιορισμό. Αυτή τους λοιπόν η 
απαγόρευση στάθηκε εξαιρετικά παραγωγική και κερδοφόρα. Και ο τζί-
ρος που επέφερε, χάρη στην τεράστια ζήτηση των πορνοπελατών που δι-
ψούσαν για «φρέσκο αίμα» και νέες ερωτικές υπηρεσίες, ήταν τεράστιος. 
Μέσα π.χ. στη δεκαετία του 1990-2000 διακινήθηκαν και εργάστηκαν στην 
ελληνική πορνική αγορά περίπου 80.000 γυναίκες. Και γύρω από την εντα-
τική τους εκμετάλλευση κινήθηκε ένας τζίρος της τάξης των 7,3 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ. (Σήμερα, ενδεικτικά, ο ετήσιος τζίρος της πορνείας στη 
χώρα λέγεται ότι αγγίζει το 1 δις ευρώ)1. Τούτες οι μέθοδοι εκμετάλλευσης 
γιγαντώθηκαν, εξαπλώθηκαν και άλλαξαν ριζικά την πορνεία στην ελλά-
δα: αυξήθηκαν αλματωδώς οι πληθυσμοί των εκδιδόμενων, πολλαπλασιά-
στηκαν οι πορνικοί τόποι και άλλαξαν οι παλαιοί κώδικες εργασίας των εκ-
διδόμενων γυναικών.

Έχει σημασια να δούμε πως πάνω από τις ροές χρήματος που δημιούρ-
γησε η εκμετάλλευση της εργασίας των «παράνομων» εκδιδόμενων γυναι-
κών υπάρχει ένας γενικός παίκτης: εκείνοι που επιβλέπουν και επιβάλλουν 
την απαγόρευση οπότε και αποκτούν εξουσία πάνω στο απαγορευμένο. 
Με άλλα λόγια, οι ίδιοι οι κρατικοί μηχανισμοί. Να δύο παραδείγματα από 
την εμπλοκή των αστυνομικών μηχανισμών στη διαχείριση της πορνείας 
την περίοδο αυτή. Το 1993, ο καθηγητής της Παντείου Ιορδάνης Ψημμέ-
νος γράφοντας μία από τις πρώτες μελέτες για τη μετανάστευση στην ελ-
λάδα, μίλησε με μια τσατσά στην Ομόνοια. Ιδού τι έμαθε:

 Συνήθως ένα κορίτσι πρέπει να φέρει περίπου 100.000-150.000 δρχ 
[την ημέρα]. Από αυτά πρέπει να πληρώσω πάνω από το 1/3 στον έλ-
ληνα νταβατζή για την ασφάλεια που προσφέρει. Με τον όρο ασφά-
λεια δεν εννοώ την προστασία, αλλά την εξεύρεση της πελατείας για 
το κορίτσι, την ενοικίαση διαμερίσματος και οπωσδήποτε το λά-
δωμα της αστυνομίας...»�

Ήδη λοιπόν από το 1993 το καθημερινό λάδωμα δείχνει μια μόνιμη σχέ-
ση των μπάτσων της Ομόνοιας με την πορνεία του κέντρου της Αθήνας. 
Ας μην βιαστεί κανείς να πιστέψει πως τούτο αποτέλεσε μια στιγμή εξαί-
ρεσης και διαφθοράς κάποιων συγκεκριμένων αστυνομικών οργάνων. Τα 
επόμενα χρόνια, το λάδωμα της αστυνομίας γίνεται μόνιμη διαδικασία στη 
λειτουργία και την άνθιση της πορνείας. Το δεύτερο παράδειγμά μας έρ-
χεται δεκαέξι χρόνια μετά, όταν με την εξάρθρωση ενός κυκλώματος μα-
στροπείας αποκαλύφθηκε πως τα κεφάλια του (ανάμεσα στα οποία ένας 
εν ενεργεία και ένας πρώην αξιωματικός της αστυνομίας):

«έπρεπε να πληρώνουν 3.�00 ευρώ το μήνα σε τμήματα της αστυ-
νομίας για κάλυψη», πιο συγκεκριμένα μάλιστα, «700 ευρώ το μήνα 
στην Υποδιεύθυνση, 500 στο Αλλοδαπών, �.000 στο Ηθών»3

Είναι κοινό μυστικό ότι όλα σχεδόν τα κυκλώματα σωματεμπορίας και μα-
στροπείας που ήρθαν στην επιφάνεια τις δύο τελευταίες δεκαετίες είχαν 
στις τάξεις τους κάποιον πρώην ή εν ενεργεία μπάτσο, όπως και ότι αξιω-
ματικοί της αστυνομίας έχουν κύριο ρόλο στην προστασία τους�. Είναι σα-
φές λοιπόν πως με κινητήρα τον τζίρο που παράγει η υπαγωγή των γυναι-
κών σε καθεστώς παρανομίας εντός της πορνικής αγοράς και η εντατική 
τους εκμετάλλευση, έχουν δημιουργηθεί στο εσωτερικό των κρατικών μη-
χανισμών περιοχές που έχουν κάθε συμφέρον όχι μόνο να διατηρήσουν 
αλλά και να επεκτείνουν αυτή τη δραστηριότητα.

Μέσα στη δεκαετία του ’90 σημειώθηκαν και άλλες ποιοτικές αλλαγές 
στον κόσμο της πορνείας. Μία από αυτές είναι ο πλήρης και ολοκληρωτι-
κός έλεγχός της από τα οργανωμένα κυκλώματα. Η φιγούρα της μερικώς 
απασχολούμενης πόρνης που εκδίδεται από μόνη της στο πεζοδρόμιο πε-
ριορίστηκε δραματικά. Ας σταθούμε ειδικά σε αυτό το τελευταίο. Και ας 
θυμηθούμε ένα αρκετά χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το 1997 και ενόσω η 

1  «Ήμουν μεθυσμένος και δεν πρόσεξα», Καθημερινή, 6/5/12.
2 Ψημμένος Ιορδάνης, Μετανάστευση από τα Βαλκάνια – Κοινωνικός Αποκλεισμός στην 
      Αθήνα, β’ έκδοση, εκδ. Παπαζήσης 200�.
3 Η «ταρίφα» για συγκάλυψη, Καθημερινή 1�/7/2009.
� Αστυνομικοί προστάτες σε στούντιο, Το Βήμα 6/5/2012.

O πρώην No 1
Η αστυνομική επιχείρηση διαπόμπευσης και φυλάκισης των 
γυναικών που συνελήφθησαν στο κέντρο της Αθήνας είχε 
ανακοινωθεί εμμέσως πλην σαφώς όχι από τον Υπουργό των 
μπάτσων, αλλά από τον Υπουργό Υγείας! Τι περίεργοι καιροί 
ε; Μάλλον όχι και τόσο, αν σκεφτεί κανείς ότι αφού λεφτά 
για τα νοσοκομεία δεν υπάρχουν, λεφτά για τους αρρώστους 
δεν δίνουν, τα Υπουργεία και οι υπηρεσίες υγείας καταπιά-
νονται με το μπατσιλίκι και κατασκευάζουν διαρκώς «προ-
βλήματα». Αυτός θα είναι και ο ρόλος τους στο μέλλον. Ήδη 
λοιπόν στις 30/01/2012 ο πρώην πλέον Υπ. Υγείας Α. Λοβέρ-
δος προειδοποιούσε με τη χαρακτηριστική και σιχαμένη του 
«ευφράδεια» ότι: «μεγάλο πρόβλημα της πόλης είναι η αδήλω-
τη πορνεία και η σχέση της με το πρόβλημα διάδοσης του AIDS. 
H μετάδοση γίνεται από την παράνομη μετανάστρια στον έλ-
ληνα πελάτη, στην ελληνική οικογένεια». Η παραδοχή ότι ο έλ-
ληνας πελάτης είναι οικογενειάρχης και γι΄ αυτό πρέπει να 
προστατευτεί είναι βέβαια και ένα μήνυμα προς τις γυναίκες 
– συζύγους: κάντε γαργάρα ότι ο άντρας σας εκτονώνεται 
σεξουαλικά στην πορνική αγορά και το πολύ-πολύ τραβήξτε 
του το αυτάκι για να προσέχει με ποιες πηγαίνει. Ή δωρίστε 
του προφυλακτικά. Για να είμαστε ειλικρινείς είναι μια συμ-
βουλή που ταιριάζει γάντι στις παθογένειες του πατροπαρά-
δοτου θεσμού της ελληνικής οικογένειας.

Ο πρώην Νο 2
Ο τέως Υπουργός Προ.Πο. (Προστασίας του Πορνοπελάτη) 
Χρυσοχοΐδης δήλωσε, μεσούσης της επιχείρησης, ότι η ζωή 
και η αξιοπρέπεια των συλληφθέντων γυναικών είναι δευτε-
ρεύουσας σημασίας ζήτημα μπροστά στη δημόσια υγεία και 
ειδικότερα την υγεία των ανήλικων αρσενικών που αγορά-
ζουν πορνικές υπηρεσίες. Συμπληρώνοντας δηλαδή τα λε-
γόμενα του Λοβέρδου,  πορνοπελάτης δεν είναι μόνο ο οι-
κογενειάρχης αλλά και το τέκνο του. Χαμός δηλαδή γίνε-
ται στην ελληνική οικογένεια. Η πορνεία έχει αναβαθμιστεί 
σε δεύτερο κέντρο της σεξουαλικής ζωής των αρσενικών 
μελών της. Αλλά, όλα κι όλα, το κράτος εγγυάται την προ-
στασία τους και την ερωτική τους δραστηριότητα. Προφα-
νώς, δευτερευούσης σημασίας ζήτημα για τον Υπουργό των 
Πορνοπελατών (και των νταβατζήδων) είναι η ζωή και η αξι-
οπρέπεια των ανήλικων γυναικών που εκπορνεύονται στις 
πιάτσες. Αυτές ας πρόσεχαν.



Οι wanna be leader of the state
Έβαλε το λιθαράκι της και η αριστερά του τόπου στην υπόθεση. Θυμό-
μαστε καλά πως ήταν δική της ιδέα ο υγειονομικός έλεγχος και ο εμβολι-
ασμός ως λύση στο «πρόβλημα» των μεταναστών που ζουν στο κέντρο 
της Αθήνας. Μέλη μάλιστα της επιτροπής κατοίκων του 6ου Διαμερίσμα-
τος Αθήνας που πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ πρότειναν την εγκατάσταση 
των Γιατρών χωρίς Σύνορα στην πλατεία Βικτωρίας με στόχο τον εμβολι-
ασμό των μεταναστών και των μεταναστριών  ως ανθρωπιστική λύση και 
κίνηση προστασίας της δημόσιας υγείας. Τελικά οι προτάσεις τους υιο-
θετήθηκαν με πλήρη σοβαρότητα από το κράτος που τις καλές ιδέες δεν 
τις αφήνει ποτέ να πάνε περίπατο. Εγκατέστησε το ΚΕΕΛΠΝΟ στο κέντρο 
της Αθήνας όπου παρέα με τους μπάτσους έλεγξε 24.000 άτομα: μετανά-
στες, άστεγους, χρήστες και χρήστριες ναρκωτικών. Κι έπειτα έστειλε κά-
μποσες γυναίκες στη φυλακή. 

Τελικά, η δημόσια τάξη δεν είναι ό,τι κάτσει: άμα λες για πρόβλημα 
στο λύνουνε οι μπάτσοι.

Η τωρινή επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας

Η πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας είχε ως στόχο 
έναν οίκο ανοχής και αρκετές πιάτσες ναρκωτικών και πεζοδρομίου στην 
Ομόνοια, τη Βάθης και τον Άγιο Παντελεήμονα. Καθαγιασμένη τούτη τη 
φορά από το επίμονο αίτημα εκκαθάρισης του κέντρου από την «εγκλη-
ματικότητα, τους μετανάστες και τις μετανάστριες» που τόσο καίει τις καρ-
διές των ελλήνων ρατσιστών, υιοθέτησε ως εργαλείο καταστολής τη λεγό-
μενη προστασία της δημόσιας υγείας, δούλεψε επίμονα το φασιστικό ιδε-
ολόγημα της «υγειονομικής βόμβας» κι επιδόθηκε ανενόχλητη στο έργο 
της. Μολονότι η επιχείρηση αυτή παρουσιάστηκε ως κομμάτι του ευρύ-
τερου φασιστικού παροξυσμού που γευτήκαμε την προεκλογική περίο-
δο (παρέα με τις εξαγγελίες για τη δημιουργία νέων στρατόπεδων συγκέ-
ντρωσης μεταναστών) πρέπει ωστόσο να διακρίνουμε ορισμένα χαρακτη-
ριστικά που την ξεχωρίζουν. 

Τούτη λοιπόν η αστυνομική επιχείρηση έχει στηθεί και δουλεύει εδώ και 
έναν χρόνο. Στα πλαίσιά της έχουν επιστρατευτεί οι υγειονομικοί θεσμοί οι 
οποίοι, με εργαλείο πρόσφατη υγειονομική διάταξη που υπαγορεύει την 
υποχρεωτική αιμοληψία σε εργαζόμενες στους οίκους ανοχής ή σε πιάτσες 
του αγοραίου έρωτα6 και ναρκωτικών, έχουν εξετάσει 2�.000 άτομα. 

«Το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν έχει ολιγωρήσει στην προσπάθεια. Από τον Ιούνιο 
του �011 πέντε κινητές μονάδες του κέντρου (σήμερα είναι έξι) δρα-
στηριοποιούνται σε πλατείες της Αθήνας και μέχρι σήμερα σε αυτές 
έχουν εξεταστεί περισσότερα από �4.000 άτομα».7

«Η συνεργασία των Υπουργείων Υγείας και Προστασίας του Πολί-
τη πρέπει να συνεχιστεί. Χωρίς την Αστυνομία οι γιατροί του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ δεν θα μπορούν να κάνουν το έργο τους, αφού απειλούνται με 
ξυλοδαρμό».�

Το περιβόητο λοιπόν ΚΕΕΛΠΝΟ εδώ και έναν χρόνο έχει εγκατασταθεί στο 
κέντρο της Αθήνας και σε συνεργασία με τους αστυνομικούς μηχανισμούς 
διεξάγει υποχρεωτικές αιμοληψίες. Ακούγεται το έργο αυτό ως ανθρωπιστι-
κό; Προφανώς και όχι. Γιατί οποιαδήποτε πολιτική δημόσιας υγείας ασκεί-
ται έχοντας στο πλάι της τους αστυνομικούς μηχανισμούς έχει άλλες στο-
χεύσεις. Στην περίπτωσή μας, η πρώτη είναι η συστηματική καταγραφή και 
το φακέλωμα των τοξικοεξαρτημένων, των άστεγων και των εκδιδόμενων 
γυναικών. Αυτό ακριβώς κάνει το ΚΕΕΛΠΝΟ εδώ και έναν χρόνο. Μια δεύ-
τερη και διόλου αμελητέα στόχευση είναι η επιτήρηση της υγείας του αό-
ρατου αυτού κόσμου του περιθωρίου, με σκοπό όχι όπως αποδείχτηκε τη 
σωτηρία του αλλά την ποινικοποίηση και την τιμωρία του. Δείτε πού οδή-
γησαν οι υποχρεωτικές αιμοληψίες στην περίπτωση των γυναικών: στη δη-
μόσια διαπόμπευση και τη φυλάκισή τους! 

6  Δίωξη κατά 5 ιερόδουλων, Καθημερινή �/5/2012.
7  Ήμουν μεθυσμένος και δεν πρόσεξα, Καθημερινή 6/5/12.
8  Επιδημία του ιού HIV στο κέντρο της Αθήνας, Το Βήμα 6/5/2012

πορνεία εντός των οίκων ανοχής, των μπαρ, των μασατζίδικων γνώριζε 
μέρες δόξας, η αστυνομία αποφάσισε να επιτεθεί στην πορνεία του πε-
ζοδρομίου5. Εκτέλεσε δηλαδή μια εκ πρώτης όψεως κατασταλτική επι-
χείρηση με διακηρυγμένο στόχο την απαγόρευση του πεζοδρομίου. Το 
αποτέλεσμα όμως αυτής της αστυνομικής επιχείρησης ήταν οι εκδιδόμε-
νες του πεζοδρομίου να σπρωχτούν στους οίκους ανοχής, όπου η πορ-
νεία είναι πολύ πιο εντατική (περισσότεροι πελάτες την ημέρα), έχει υψη-
λότερα μισθώματα και ελάχιστους νεκρούς χρόνους. Με άλλα λόγια, η 
μερικώς απασχολούμενη πόρνη του πεζοδρομίου αναγκάστηκε να εντα-
χθεί σε οίκο ανοχής, όπου η εργασία διεξάγεται με πιο εντατικούς όρους. 
Λέγεται μάλιστα πως το κύκλωμα που έλεγχε μέχρι τότε το πεζοδρόμιο, 
όπου εξέδιδε γυναίκες από την Αλβανία, στράφηκε στους οίκους ανοχής 
και εξελίχθηκε σε βιομηχανία πρώτης γραμμής για τα κυκλώματα του ορ-
γανωμένου εγκλήματος. Κατ’ αυτή την έννοια, η αστυνομική επιχείρηση 
στο πεζοδρόμιο πριμοδότησε τους οίκους ανοχής και λειτούργησε προς 
όφελος όσων τους ελέγχουν. Κοινώς, η αστυνομική επιχείρηση στο πε-
ζοδρόμιο το 1997 πριμοδότησε ένα τμήμα συμφερόντων της μαφίας και 
της πορνικής αγοράς.

Στο τέλος της δεκαετίας του ’90 η οργανωμένη με τη βία διακίνηση γυ-
ναικών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση είχε πλέον εξελιχθεί στον 
τρίτο και πιο κερδοφόρο οικονομικό τομέα στην ελλάδα. Η δε πολιτική 
του ελληνικού κράτους, να κρατά νομικά σε καθεστώς απαγόρευσης τις 
γυναίκες που εργάζονταν ως πόρνες, συνέχισε ακάθεκτη. Μάλιστα δια 
του νόμου 273� που ψηφίστηκε το 1999, ενός νόμου που δεν άγγιζε διό-
λου τα κυκλώματα εκμετάλλευσης αλλά στοχοποιούσε μόνο τις γυναίκες, 
επικυρώθηκε η παρανομοποίηση των πορνών, καθώς οι προϋποθέσεις 
για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος ήταν απλά ανέφικτες. Για τις αλ-
λοδαπές γυναίκες απαιτούνταν χαρτιά «νόμιμης παραμονής στη χώρα». 
Για τους δε οίκους ανοχής, απαιτούνταν «η εγκατάστασή τους σε κτίρια 
που απέχουν το λιγότερο �00 μέτρα από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φρο-
ντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, 
αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και 
από πλατείες και παιδικές χαρές». Με άλλα λόγια είναι οι κρατικές πολιτικές 
που έχουν φτιάξει τις «παράνομα» εκδιδόμενες, δηλαδή την μη υπαγω-
γή τους σε κανένα καθεστώς εργασιακού δικαίου. Και είναι αυτές οι πολι-
τικές που έχουν παραχωρήσει αφενός μεγαλύτερες εξουσίες στα κυκλώ-
ματα του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και στους ίδιους τους αστυνο-
μικούς μηχανισμούς, όπως επίσης και έχουν συμβάλει στη γιγάντωση της 
κερδοφορίας της πορνείας.

5 Τα στοιχεία που παρατίθενται εδώ είναι από τη μελέτη του Γρ. Λάζου, Πορνεία και 
διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, τομ.1 Η εκδιδόμενη, σελ.257, εκδόσεις 
Καστανιώτη.

2 Μαϊου 2012:  συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας. 
Η πρόεδρος του ΚΕΕΛΠΝΟ Τζένη Κρεμαστινού και ο πρώ-
ην υπουργός Υγείας Ανδρεάς Λοβέρδος. Η μετατροπή των 
θεσμών Υγείας και Πρόνοιας σε μηχανισμούς δημόσιας τά-
ξης είναι μια διαδικασία που καλούμαστε να συνηθίσου-
με, τώρα που ούτως ή άλλως λεφτά για ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη δεν υπάρχουν. Άμα αρρωσταίνουμε θα μας 
διαπομπεύουν...



Από την άλλη, τα αποτελέσματα και οι στοχεύσεις της παρόμοιας αστυ-
νομικής επιχείρησης το 1997 επανέρχονται επίμονα και βασανιστικά στα 
μυαλά. Αξίζει και εδώ να σημειώσουμε τα εξής. Πρώτον, οι γυναίκες που 
επιλέχτηκαν να τσακιστούν είναι στην πλειοψηφία τους τοξικοεξαρτημέ-
νες και συνελήφθησαν στο πεζοδρόμιο. Δεν τελούν υπό τον έλεγχο κάποι-
ου οργανωμένου κυκλώματος σωματεμπορίας, πιθανόν εκδίδονται περι-
στασιακά, αρκετές είναι ντόπιες και άστεγες. Από την άλλη, από τους 350, 
όπως λένε, οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας που δεν έχουν άδεια 
λειτουργίας επιλέχτηκε ένας, σφραγίστηκε, και μία 20αχρονη κοπέλα που 
δούλευε σε αυτόν θυσιάστηκε πρώτη στη δημοσιότητα και προφυλακί-
στηκε όπως οι υπόλοιπες. Στη συνέχεια, η ποινικοποίηση των γυναικών 
αυτών δουλεύτηκε με εργαλείο την επιτήρηση της υγείας τους από έναν 
υγειονομικό θεσμό που εδώ και έναν χρόνο δουλεύει σε συνεργασία με 
τους μπάτσους. Η συνταγή της υγειονομικής βόμβας ήταν ήδη εδώ και 
καιρό έτοιμη. Κι έτσι δύο δεκάδες γυναικών του πεζοδρομίου στάλθηκαν 
στη φυλακή, ενόσω τα οργανωμένα κυκλώματα όλων των πορνικών τό-
πων (του πεζοδρομίου, των οίκων ανοχής, των μπαρ, των στούντιος) δου-
λεύουν ανενόχλητα, ρολόι. Τώρα μάλιστα έχουν κάθε λόγο να νιώθουν 
πριμοδοτημένα μιας και «εκκαθαρίστηκε» εκείνη η πορνεία του πεζοδρο-
μίου που δεν τελεί υπό τον έλεγχό τους. 

Είναι λοιπόν σαφές πως η αστυνομική τούτη επιχείρηση ξετυλίχτηκε ως 
συνισταμένη πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους συμφερόντων. Από 
τη μία οι νοικοκυραίοι που θέλουν να νιώθουν «ασφαλείς» και «προφυ-
λαγμένοι». Από την άλλη, πρώην υπουργοί που δείχνουν αστυνομικό έργο 
και περιμένουν ψήφο. Από μια τρίτη πλευρά, οι αστυνομικοί μηχανισμοί 
που ελέγχουν και ξεκαθαρίζουν τα της πορνείας του πεζοδρομίου. Από μια 
τέταρτη, οι μαφίες που καρπώνονται τα οφέλη τέτοιων ξεκαθαρισμάτων, 
καθώς η πορνεία που ασκείται εκτός του ελέγχου τους στα πεζοδρόμια ρί-
χνει εκτός των άλλων τα μισθώματα. Από μια πέμπτη πλευρά, υγειονομικοί 
θεσμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις που διεκδικούν ρόλο στους δύ-
σκολους καιρούς μας και τον βρίσκουν φυσικά στο πεδίο της δημόσιας τά-
ξης. Όλοι τους λοιπόν έχουν λόγους να είναι ικανοποιημένοι.

Ο φασισμός χωρίς σβάστικα

Νέοι κύκλοι βαρβαρότητας ξεδιπλώνονται μπροστά μας και οι γυναίκες 
που σαρώθηκαν στο πέρασμά τους ξέρουμε πως δεν θα είναι οι μόνες. Γι-
ατί τέτοιες βάρβαρες κατασταλτικές κινήσεις στοχεύουν συνολικά στον 
πάτο της κοινωνικής πυραμίδας. Ξέρουμε επίσης πως ο αυτός ο πάτος 
ολοένα στις μέρες μας και μεγαλώνει. Ξέρουμε πως ολοένα και περισσότε-
ρες γυναίκες εκπορνεύονται για να επιβιώσουν. Ξέρουμε πως ολοένα και 
περισσότεροι άνεργοι μένουν άστεγοι. Με άλλα λόγια, γινόμαστε ολοένα 
περισσότερες και περισσότεροι αυτές και αυτοί που «περισσεύουμε». 

Στη σταδιακή (ή και άμεση) εξόντωση που μας ετοιμάζουν επιστρατεύ-
ονται μέθοδοι τρομερές αλλά και βγαλμένες από τα πιο σκοτεινά βάθη 
της ιστορίας των κοινωνιών μας. Μία από αυτές είναι η μετατροπή των 
προνοιακών μηχανισμών σε μηχανισμούς δημόσιας τάξης με στόχο την 
καταγραφή, την επιτήρηση και την ποινικοποίηση όλων εκείνων που βυ-
θίζονται στη φτώχια και την εξαθλίωση. Τούτες τις μέρες το είδαμε ξεκά-
θαρα: ένας υγειονομικός μηχανισμός τύπου ΚΕΕΛΠΝΟ κατέδειξε ως άρ-
ρωστες αρκετές γυναίκες που έχουν πεταχτεί στο περιθώριο με τελικό 
στόχο την ποινικοποίησή τους. Όμως, το ξαναλέμε, το πάντρεμα της μη-
χανισμών υγείας με τη δημόσια τάξη ετοιμάζεται να δοκιμαστεί στις πλά-
τες περισσοτέρων.  Γιατί, ξαναλέμε, οι κρατικοί ιθύνοντες το ξέρουν: ο πά-
τος αυτής της κοινωνίας ολοένα και θα διευρύνεται. Γι’ αυτό και ετοιμά-
ζουν από τώρα τον ιδεολογικό εξοπλισμό και τις τεχνικές μεθόδους για 
την επιτήρηση, καταστολή και εξόντωση αυτών που περισσεύουν.

Στα χρόνια λοιπόν που ακολουθούν ποιοι και ποιες έχουμε σειρά για 
τον Καιάδα; Οι άνεργες που μένουν άστεγες; Οι φτωχοί με χρόνιες ασθέ-
νειες; Όσες δεν συμβαδίζουν με τα υγιεινιστικά και σεξουαλικά πρότυπα 
και «τυχαίνει» να έχουν λίγα χρήματα στην τσέπη;

Όλοι αυτοί που σήμερα δεν δίστασαν να διαπομπεύσουν και να τσακί-
σουν γυναίκες είναι συσπειρωμένοι και δεν πρόκειται να σταματήσουν. 
Μαφίες, μπάτσοι και νοικοκυραίοι παράγουν εδώ και καιρό πολιτική. Την 
πολιτική του σύγχρονου φασισμού.

Ναι λοιπόν. Η διαπόμπευση των γυναικών μας αφορά για όλους τους 
παραπάνω λόγους. Και πράγματι, κανείς τους δεν έχει να κάνει με τον λε-
γόμενο κίνδυνο του AIDS.   

Οι έλληνες πορνοπελάτες 
είναι πολύ τρομοκρατημένοι τύποι. 

Μες τον φόβο και τον τρόμο 
εδώ και είκοσι και βάλε χρόνια:

Χρηματοδοτούν αφειδώς το δουλεμπόριο γυναικών.

Ικανοποιούν μέσα από το δίκιο του πελάτη όλα                      
τους τα απωθημένα.

Γαμάνε δίχως προφυλακτικό.

Αποζητούν διακαώς ανήλικες.

Απαιτούν διαρκώς «φρέσκο αίμα» στις πιάτσες.

Συμβουλεύουν δημόσια, στις παρέες και διαδικτυακά, 
για το πού βρίσκεται ανά την επικράτεια το καλό πορνι-
κό «εμπόρευμα».

Οι έλληνες πορνοπελάτες είναι λαίμαργοι και άπληστοι, 
πράγματι πολύ τρομοκρατημένοι τύποι.

Τώρα μάλιστα πρέπει να είναι ακόμη πιο τρομοκρατημένοι. 
Τώρα η φασιστική πανούκλα τους υποδεικνύει να προσέχουν 
τις αδήλωτες πόρνες που είναι «φορείς μεταδοτικών ασθενει-
ών». Τόση τρομοκρατία πρέπει να μαστίζει τους δύσμοιρους 
έλληνες πορνοπελάτες που οι σύμμαχοί τους, υπουργοί, ει-
σαγγελείς, μπάτσοι και δημοσιογράφοι βάλθηκαν να τους 
προστατέψουν, αυτούς και τις οικογένειές τους. Βρήκαν μά-
λιστα και τη λύση: διαπόμπευσαν δεκάδες γυναικών ως κίν-
δυνο για την υγεία των πορνοπελατών. Τις προφυλάκισαν για 
«βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη». Και στους χιλιάδες 
τρομοκρατημένους πορνοπελάτες που όργωσαν το σώμα 
τους -προς θεού! αυτό δεν είναι βαριά σκοπούμενη σωματι-
κή βλάβη- τους χάιδεψαν την πλάτη. Τους κάλεσαν απλώς για 
ιατρικές εξετάσεις. Κι έτσι το πολύ να μείνουν για κάτι μέρες 
με το πουλάκι τους στο χέρι. Πράγματι, πολύ τρομοκρατημέ-
νοι τύποι οι έλληνες πορνοπελάτες.

Η κρατική εκστρατεία επίθεσης στους μετανάστες και τις με-
τανάστριες μέσα από το πρόσχημα της υγειονομικής βόμ-
βας δεν έχει προφανώς πάτο. Δείχνει επιπλέον το μισογύνι-
κο πρόσωπό της, προϊόν κι αυτό της βαρβαρότητας τούτης 
της κοινωνίας. Ιδού λοιπόν ο τρόμος. Γευτείτε τον σε όλο του 
το μεγαλείο.

ΤρOμΟΣ εIνΑΙ
ΟΙ EλλΗνεΣ 

πΟρνΟπελAΤεΣ
κΑΙ ΟΙ κρΑΤΙκΟI ΤΟυΣ 

πρΟΣΤAΤεΣ!

Μάιος ‘12


