
16

Το σεξ σαν ιστορία τρόμου: 
πορνεία, επιδημία και δημόσια τάξη

Το κείμενο αυτό ασχολείται με τρία ιστορικά παραδείγματα διαχεί-
ρισης της πορνείας στο δυτικό κόσμο, που εκτείνονται από τον 18ο 
μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα. Παρά τη χρονική απόσταση που χω-
ρίζει τις τρεις περιόδους που εξετάζονται, οι βασικές αντιλήψεις 
και  στρατηγικές απέναντι στην πορνεία είναι σταθερές. Οι πόρ-
νες, στιγματισμένες από τη σεξουαλικότητά τους, έχουν αποτελέ-
σει, σε κάθε ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο, πληθυσμό- στόχο για 
ένα πλέγμα κανονιστικών λόγων, μηχανισμών και θεσμών. Ταυτό-
χρονα, τα χαρακτηριστικά των πορνών που μπαίνουν κάθε φορά 
στο στόχαστρο, καθώς και οι λειτουργίες που εξυπηρετούνται, εμ-
φανίζονται διαφοροποιημένα. Στην έγνοια του 18ου και 19ου αιώνα 
για έλεγχο και ένταξη των πορνών στην εργασιακή πειθαρχία, προ-
στέθηκε κατά τη διάρκεια του ναζιστικού καθεστώτος στη Γερμα-
νία η προσταγή για μετατροπή τους σε στήριγμα της πολεμικής μη-
χανής.  Τέλος, η εποχή της «έκρηξης» του Aids στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1980, μας φέρνει κοντά στο παράδειγμα της εποχής μας, 
όπου η κρατική στρατηγική απέναντι στην πορνεία, σκοπεύει στο 
συντονισμό των αστυνομικών και υγειονομικών μηχανισμών, προς 
όφελος και των συμφερόντων του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο 16ος και ο 17ος αιώνας σημαδεύτηκαν από μία μεταβολή στη λει-
τουργία των δυτικών κρατών. Πρόκειται για την εμφάνιση ενός ολο-
ένα εντονότερου  ενδιαφέροντος από τη μεριά του κράτους για τη 
διατήρηση και τον έλεγχο της υγείας και της ίδιας της ζωής των υπη-

κόων, αφού η ευημερία του πληθυσμού ενός κράτους απέκτησε σημασία για  την 
αναγνώριση της δύναμής του, αντάξια μάλιστα με το μέγεθος της επικράτειας ή 
την ποιότητα των εδαφών του.

Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικές της δημόσιας υγείας εμφανίστηκαν ως η ορ-
γανωμένη έκφραση της μέριμνας του κράτους για την μακροζωία του κοινωνι-
κού σώματος. Η καινοτομία αλλά και η αποτελεσματικότητα του συστήματος της 
δημόσιας υγείας βασίστηκαν στα ιδιαίτερά του χαρακτηριστικά. Αφ’ενός, στην 
ικανότητά του να στοχεύει στο σύνολο του πληθυσμού, τόσο δηλαδή στα υγιή, 
όσο και στα μη υγιή σώματα. Αφ’ ετέρου, στο ότι η λειτουργία του στηρίζεται όχι 
τόσο στην κρατική επιβολή, όσο στην εμπλοκή των ίδιων των «εξυπηρετούμε-
νων» στους οποίους απευθύνεται. Πρόκειται για μια τεχνολογία της καθημερι-
νής ζωής  που, ενσωματωμένη σε κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση,  εκπαιδεύει, 
ελέγχει και δημιουργεί κανόνες για τις  σωματικές πρακτικές, με σκοπό την πρό-
ληψη της μόλυνσης. 

Οι πρακτικές πειθάρχησης και ελέγχου που επιστρατεύονται για τη διαχείριση 
της υγείας του πληθυσμού έχουν πάρει ιστορικά δύο μορφές: 

Πρώτον, οι πρακτικές εξυγίανσης, είναι απαγορευτικού χαρακτήρα και λειτουρ-
γούν μέσω νομοθεσιών που αποσκοπούν  στην επιβολή καραντίνας˙ στην απο-
μόνωση, δηλαδή, των μολυσμένων σωμάτων από το σύνολο της κοινότητας.  
Πρόκειται για πρακτικές που χρησιμοποιούνται από το κράτος ως απάντηση σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και έχουν ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της 
τάξης  μέσω του αποκλεισμού και της τιμωρίας.

Δεύτερον, οι υγιεινιστικές πρακτικές επιδιώκουν να αναδείξουν την υγεία του 
πληθυσμού ως ζήτημα κοινωνικής υπευθυνότητας. Το επίπεδο «αυτο-ελέγχου» 
και ο τρόπος ζωής του κάθε ατόμου καθίστανται  κριτήρια αξιολόγησης  της υγεί-
ας του, τα οποία κατακτώνται μέσω παιδαγωγικών τεχνικών. Στα μη υγιή ή στα 
«δυνάμει» μη υγιή άτομα, αφού πρώτα αυτά στιγματιστούν ως αντι-κοινωνικά και 
ανεύθυνα, «προσφέρεται» θεραπεία, αποκατάσταση, επιτήρηση.

Άσυλο Μαγδαληνή, Αγγλία, αρχές 20ου αιώνα.



Με το Νόμο για τους Φτωχούς του 1834, χτίστηκαν 
workhouses σε όλη την Αγγλία, με το γυναικείο τμήμα 
του πληθυσμού τους να αποτελείται από άπορες,  άρ-
ρωστες,  έγκυες και πόρνες που δεν είχαν γίνει δεκτές 
στα άσυλα. Οι φτωχοί ονόμασαν αυτά τα μέρη «Βαστίλ-
λες» και δεν είχαν άδικο. Υποσιτισμένες και σε καθεστώς 
επιβολής σκληρών τιμωριών, οι γυναίκες υποβάλλονταν 
στις σκληρότερες μορφές εργασίας, όπως το να σπάνε 
κόκκαλα για την κατασκευή φαρμακευτικών αλοιφών ή 
πέτρες για την κατασκευή δρόμων.

Με βάση τους Νόμους για τις Μεταδοτικές Ασθένειες 
του 1864, 1866 και 1869 στην Αγγλία, η αστυνομία συλ-
λάμβανε όποια γυναίκα της εργατικής τάξης θεωρού-
νταν ύποπτη για πορνεία και την οδηγούσε σε ειδικό νο-
σοκομείο, όπου υποβαλλόταν σε εξετάσεις. Αν η γυναί-
κα αντιστεκόταν, φυλακιζόταν. Η διακριτική ονομασία 
των νοσοκομείων αυτών δεν ήταν τυχαία: ονομάζονταν 
Lock Ηospitals. Η λέξη «lock» αναφερόταν -κατά η διάρ-
κεια του  Μεσαίωνα και της Αναγέννησης- στα νοσοκο-
μεία για τους λεπρούς, όπου στεγάστηκαν αρχικά και τα 
νοσοκομεία  για τη θεραπεία των αφροδίσιων νοσημά-
των. Σύντομα προσέθεσαν στις εγκαταστάσεις τους και 
άσυλα, όπου πήγαιναν οι γυναίκες μετά την αποθερα-
πεία τους, προς ηθικό σωφρονισμό.  

Η περίπτωση του ασύλου Μαγδαληνή στο Λονδίνο
Στις 10 Αυγούστου του 1758, στο Goodman’s Fields του 
Λονδίνου, το φιλανθρωπικό ίδρυμα για  την αναμόρφωση 
και αποκατάσταση μετανοημένων πορνών Μαγδαληνή, 
ξεκίνησε την επίσημη λειτουργία του. Μέχρι εκείνη την 
εποχή, δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στην Αγγλία ένα οργανω-
μένο κοσμικό φιλανθρωπικό ίδρυμα γι’ αυτό το σκοπό. 

Προκειμένου να εξασφαλίσει μία θέση στο άσυλο Μα-
γδαληνή, μία πόρνη έπρεπε να συμπληρώσει  επίσημη 
αίτηση με το όνομα, την ηλικία και την κατοικία της. Στην 
πρώτη γραμμή της αίτησης αναγραφόταν: «η αιτούσα εί-
ναι ένοχη για Πορνεία και έχει πραγματική συνείδηση του 
παραπτώματός της, το οποίο τη βύθισε στη μεγαλύτερη 
απόγνωση και της στέρησε όλα τα μέσα που θα μπορού-
σαν να της εξασφαλίσουν έναν έντιμο βίο». Το άσυλο έδει-
χνε προτίμηση στις νεαρές πόρνες, με βάση την πεποί-
θηση ότι μόνο μία νεαρή ή άπειρη πόρνη ήταν ικανή να 
αναμορφωθεί και να αποκατασταθεί. Πολύ περισσότε-
ρο, έδινε προτεραιότητα σε γυναίκες που αξιολογού-
νταν ως μη πόρνες αλλά «παραπλανημένες από υπόσχε-
ση γάμου». Εντυπωσιακή ήταν η ανάπτυξη ενός συστή-
ματος κατηγοριοποίησης των γυναικών μετά την ένταξή 
τους στο άσυλο. Με βάση αυτό το σύστημα οι μη πόρνες 
διατηρούνταν σε ξεχωριστή πτέρυγα από τις πόρνες. 

Με την ένταξή τους στο άσυλο Μαγδαληνή οι γυναί-
κες φορούσαν στολές και ανά ομάδες στέκονταν μπρο-

17

Με βάση το πλαίσιο αυτό, γίνονται κατανοητές και οι 
μεταβολές στην κοινωνική και κρατική αντιμετώπιση της 
πορνείας στη δυτική Ευρώπη. Ο 18ος αιώνας άφησε προ-
οδευτικά πίσω του τις μεσαιωνικές «ακρότητες» του μα-
στιγώματος, των βασανιστηρίων, της εξορίας των πορ-
νών. Η πορνεία παρέμενε πρόβλημα, όχι όμως  επειδή 
παραβίαζε κάποιο θεϊκό νόμο, αλλά επειδή ήταν «αντι-
κοινωνική». Ο βικτωριανός λόγος περιέγραφε την πόρνη 
ως παρία και θύμα της κοινωνίας, μια γυναίκα παραπλα-
νημένη και εγκαταλελειμένη που πήρε τον δρόμο της 
καταστροφής και του πρώιμου θανάτου. Ταυτόχρονα, η 
πόρνη γινόταν αντιληπτή ως παρέκκλιση από το ιδανικό 
της αξιοπρεπούς θηλυκότητας, σύμβολο της μόλυνσης 
και της ασθένειας,  του διεστραμμένου, επικίνδυνου και 
παράνομου σεξ. Η πρακτική της απομόνωσης των πορ-
νών δεν εγκαταλείφθηκε, είχε όμως ως προτεραιότητα 
την «αναμόρφωση» της συμπεριφοράς και όχι τον ριζι-
κό αποκλεισμό.

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η επιστήμη συνέβαλε 
στην ανάδειξη της πορνείας ως «κοινωνικού προβλήμα-
τος». Οι μέθοδοι της εγκληματολογίας αποτέλεσαν εργα-
λείο για τη μελέτη κάθε πτυχής της καθημερινής ζωής των 
πορνών, την αξιολόγηση της συμπεριφοράς τους και την 
ταξινόμησή τους σε κατηγορίες με βάση κριτήρια «κοινω-
νικότητας». Οι αξιολογικές αυτές κλίμακες εγκαθίδρυσαν 
θεωρήσεις για την πορνεία που επιβιώνουν μέχρι σήμε-
ρα, όπως για παράδειγμα τα δίπολα «παράνομη-καταγε-
γραμένη», «ιδιωτικού-δημόσιου χώρου». 

Η πειθάρχηση του άρρωστου σώματος 
και του διαταραγμένου μυαλού
Κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα, η μεσαία τάξη 
οργάνωσε την υποδομή που θα στέγαζε την «επανακοι-
νωνικοποίηση» των πορνών, με βάση τις αρχές της βι-
κτωριανής ηθικής.  Από νοσοκομεία και αναμορφωτή-
ρια μέχρι άσυλα και workhouses, ένα ευρύ φάσμα ιδρυ-
μάτων ανέλαβε να εφαρμόσει σωφρονιστικές πρακτικές 
για κάθε χαρακτηριστικό που απέδιδε στις πόρνες ο κυ-
ρίαρχος λόγος της εποχής.

Τα αναμορφωτήρια ανήκαν στην Εκκλησία και χρη-
σιμοποιούσαν κυρίως την πρακτική του εγκλεισμού και 
της τιμωρίας. Προοδευτικά και λόγω της αναβίωσης του 
ευαγγελικού δόγματος, επικράτησε η κατεύθυνση ενός 
«οικογενειακού» συστήματος αποκατάστασης και έτσι 
εξαπλώθηκαν τα άσυλα, που αναπαρήγαγαν το μοντέ-
λο  πειθαρχίας  του σπιτιού της μεσαίας τάξης. Γι’αυτό και 
πολλά από αυτά είχαν την ονομασία Magdalene Home, 
που εκτός από την παραπομπή στο Βιβλικό χαρακτήρα 
της Μαγδαληνής, υπονοούσε ότι το φυσικό περιβάλλον 
της γυναίκας ήταν το σπίτι. 

Φωτό

 

 

 
 

 

 

 

London Lock Hospital, 19ος αιώνας

Άσυλο Μαγδαληνή, Αγγλία, αρχές 20ου αιώνα. Διαφήμιση του London Lock Hospital 
και του ασύλου του. 

Άσυλο Μαγδαληνή, Ιρλανδία, 1940.
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στά στην προϊσταμένη η οποία, εκφωνώντας έναν κατη-
χητικό λόγο, αναλάμβανε να τις «καλοσωρίσει» στο νέο 
τους περιβάλλον. Ο λόγος αυτός προέτρεπε τις τρόφιμες 
να σκέφτονται διαρκώς πόσο τυχερές ήταν που βρέθη-
καν στο έλεος αυτού του ιδρύματος και τους υπενθύμιζε 
ότι έπρεπε να πειθαρχούν στις ενδεδειγμένες ώρες φα-
γητού, δουλειάς, ύπνου και προσευχής. 

Με την δικαιολογία της υποτιθέμενης αναμόρφωσης, 
αλλά πραγματικό στόχο να αποφέρουν κέρδη, οι τρόφι-
μες του ιδρύματος ήταν αναγκασμένες να εκτελούν ένα 
συγκεκριμένο όγκο εργασίας. Ο ευρύτερος στόχος ήταν 
να εξοικειωθούν οι γυναίκες με την ηθική της εργασίας 
και κατόπιν να μετατραπούν σε κομμάτι του εργατικού 
δυναμικού δουλεύοντας κατά βάση ως οικιακές υπηρέ-
τριες ή, δευτερευόντως, σε κάποιο άλλο επάγγελμα. Οι 
εργασίες αυτές ήταν η υφαντουργία και η κατασκευή δι-
άφορων ειδών, όπως κορδόνια, γάντια, παπούτσια και 
παιχνίδια. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι το 1790 το ίδρυμα 
είχε οργανώσει το μαζικό πλύσιμο ρούχων και λευκών 
ειδών (νοσοκομείων, ασύλων και πανεπιστημίων) από 
τις τρόφιμες, ένα επάγγελμα που αποτελούσε μια από 
τις πιο δύσκολες και σκληρές μορφές γυναικείας εργα-
σίας, κατά τον 18ο και τις αρχές του 19ου αιώνα. 

Το άσυλο Μαγδαληνή έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στη 
ρύθμιση της συμπεριφοράς των έγκλειστων γυναικών. 
Κάθε πλευρά της καθημερινής τους ζωής ήταν αυστηρά 
σχεδιασμένη και προσεκτικά επιτηρούμενη. Στους κα-
νονισμούς του ιδρύματος που εκδόθηκαν το 1759, ανα-
γραφόταν ότι «η αυστηρή τάξη και πειθαρχία είναι βασι-
κή για όλες τις επιχειρήσεις, αλλά ακόμη περισσότερο για 
μια επιχείρηση σαν τη δική μας». Οι κανονισμοί ήταν τόσο 
αυστηροί που ακόμα και ο λίγος χρόνος που οι τρόφιμες 
διέθεταν για να αλληλεπιδράσουν, ήταν οριοθετημένος 
με τέτοιο τρόπο που να αποθαρρύνει τις διαπροσωπικές 
σχέσεις. Ο αιδεσιμότατος Prince, μέλος της διοικούσας 
αρχής του ιδρύματος, ανέφερε πως «τα μικρά μονοπά-
τια της αυλής στα οποία περπατούσαν οι γυναίκες τις απέ-
τρεπαν από τον μεταξύ τους συγχρωτισμό». Ένας ακόμα 
τρόπος με τον οποίο το ίδρυμα επιδείκνυε τη μέριμνά  
του για την αυστηρότητα των κανονισμών είχε να κάνει 
με τους κανόνες για τους επισκέπτες. Οι συγγενείς και 
οι φίλοι δεν γίνονταν εύκολα δεκτοί (χρειάζονταν ειδική 
έγκριση από την αρμόδια επιτροπή) και ακόμα και στην 
περίπτωση που λάμβαναν τη σχετική έγκριση, ήταν ανα-

Στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, η κοινωνική υποστήρι-
ξη της κρατικά ρυθμισμένης πορνείας εξασθένισε εξαι-
τίας μιας σειράς λόγων. Από τη μια μεριά, οι φεμινίστρι-
ες -που είχαν από καιρό ασκήσει κριτική στη μισογύνικη 
λογική του συστήματος αυτού- αναβάθμισαν τον αγώνα 
τους ενάντια στο Reglementierung (αξιοποιώντας και 
την απόκτηση δικαιώματος ψήφου που είχε κατακτηθεί 
το 1919). Από την άλλη μεριά, μια μερίδα φιλελεύθερων, 
άσκησε κριτική στην αναποτελεσματικότητα του συστή-
ματος, προβάλλοντας την πορνεία ως απειλή για τη δη-
μόσια υγεία και απαιτώντας εντατικότερη ιατρική επιτή-
ρηση. Και αυτό γιατί υπήρχαν εκτιμήσεις ότι οι πόρνες 
του πεζοδρομίου (οι οποίες δεν υποβάλλονταν σε ελέγ-
χους) είχαν ξεπεράσει τις καταγεγραμμένες πόρνες σε 
αναλογία 10:1. Προκειμένου λοιπόν να ενθαρρυνθούν 
οι πόρνες του πεζοδρομίου όσον αφορά στην αναζή-
τηση ιατρικής βοήθειας, οι συγκεκριμένοι φιλελεύθεροι 
υποστήριζαν την αποποινικοποίηση της πορνείας.

Εν τέλει, ο φόβος για το «φυλετικό δηλητήριο» των 
αφροδίσιων νοσημάτων οδήγησε στην επικύρωση του 
Νόμου για την Καταπολέμηση των Αφροδίσιων Νοση-
μάτων του 1927. Ο νόμος αυτός αποποινικοποίησε την 
πορνεία εν γένει, κατάργησε το τμήμα ηθών και έθεσε 
εκτός νόμου τα υπό κρατική ρύθμιση μπουρδέλα. Ταυ-
τόχρονα, κατέστησε υποχρεωτική τη θεραπεία για τα 
άτομα που έπασχαν από αφροδίσια, ίδρυσε υγειονομι-
κές υπηρεσίες με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εξάπλω-
σης των αφροδίσιων, προέβλεπε  δωρεάν θεραπεία για 
τους φτωχούς και κατάργησε την απαγόρευση της δι-
αφήμισης και της πώλησης προφυλακτικών. Οι μηχα-
νισμοί της δημόσιας υγείας απέκτησαν εξέχοντα ρόλο 
στην επιβολή των νέων ρυθμίσεων: οι γιατροί είχαν την 
ευθύνη να δίνουν αναφορά για τα άτομα που διέκοπταν 
τη θεραπεία τους και με βάση τα στοιχεία που κατέγρα-
φαν οι υγειονομικές υπηρεσίες, όποιο άτομο με διαγνω-
σμένο αφροδίσιο μετέδιδε σε άλλους την ασθένεια, φυ-
λακιζόταν μέχρι και για τρία χρόνια.

Οι σφοδρότερες αντιδράσεις απέναντι στις νέες αυ-
τές ρυθμίσεις προήλθαν από τους κόλπους της αστυνο-
μίας, η οποία θορυβήθηκε από την απώλεια του ελέγ-
χου που μέχρι τότε ασκούσε  στην πορνεία. Ο διευθυ-
ντής της αστυνομίας της  Ερφούρτης δήλωσε ότι με την 
κατάργηση της κρατικά ρυθμισμένης πορνείας «οι πόρ-
νες του δρόμου θα ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια» και ότι 

Ο Himmler επιθεωρεί το μπουρδέλο στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης  Mauthausen – Gusen. 

Γυναίκες οδηγούνται στο μπουρδέλο στρατοπέδου συγκέντρωσης. ‘Αγνωστη χρονιά. Στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, κατά τη διάρκεια του πολέμου, υπήρχαν ομάδες Εβραίων γυναικών που χρησιμοποιούνταν ως 
σεξουαλικές σκλάβες από τους στρατιώτες. Αυτές οι ομάδες έμειναν γνωστές με το όνομα Joy Divisions.

γκασμένοι να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με την 
εκάστοτε τρόφιμο, παρουσία της προϊσταμένης. Ενδει-
κτικό, επίσης, είναι το γεγονός πως πρόσβαση σε όλες 
τις πτέρυγες του ιδρύματος είχαν μόνο ο γιατρός, ο χει-
ρούργος και ο αποθηκάριος της επιχείρησης, αλλά και 
αυτοί πάντοτε με τη συνοδεία της προϊσταμένης. 

Ο μέσος όρος διαμονής μιας γυναίκας στο άσυλο Μα-
γδαληνή (αν δεν είχε αποβληθεί λόγω κακής συμπερι-
φοράς ή δεν είχε αποχωρήσει μόνη της) ήταν  ένας χρό-
νος. Όσο για τις μορφές τιμωρίας που επιστρατεύονταν 
για να διασφαλίσουν τη σωστή διαγωγή και ως απάντη-
ση σε συμπεριφορές όπως η ανυπακοή και η αυθάδεια, 
αυτές περιλάμβαναν τον εγλεισμό σε ένα δωμάτιο για έξι 
ως δώδεκα ώρες, επίπληξη από την προϊσταμένη, απο-
στέρηση γεύματος ή των χρημάτων που είχαν κερδηθεί 
από την εργασία. Γενικά πρόκειται για τιμωρίες που στη 
μια ή στην άλλη μορφή χρησιμοποιούνταν και από τα 
workhouses της εποχής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο άσυλο Μαγδαλη-
νή, που βρισκόταν στην Ιρλανδία, τερμάτισε τη λειτουρ-
γία του το 1996.

Μιλιταρισμός, αφροδίσια νοσήματα 
και κρατικά μπουρδέλα στη ναζιστική 
Γερμανία

Το 1927,  ο Νόμος για την Καταπολέμηση των Αφροδί-
σιων Νοσημάτων  της Δημοκρατίας  της Βαϊμάρης, κα-
τάργησε το καθεστώς της κρατικά ρυθμισμένης πορνείας 
(Reglementierung). Γενικά, μέχρι το 1927, η πορνεία ήταν 
παράνομη στη Γερμανία. Ωστόσο, πόλεις όπου ίσχυε το 
Reglementierung, ανέχονταν τις καταγεγραμένες πόρ-
νες. Το σύστημα της κρατικά ρυθμισμένης πορνείας υπέ-
βαλλε τις πόρνες σε υποχρεωτικούς ιατρικούς ελέγχους 
για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς και σε 
μια σειρά περιορισμών της προσωπικής τους ελευθερί-
ας. Πιο συγκεκριμένα,  τους απαγορευόταν να συχνάζουν 
σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, τους επιβαλλό-
ταν να διαμένουν σε εγκεκριμένα από την αστυνομία ξε-
νοδοχεία, ενώ όταν ήθελαν να ταξιδέψουν έπρεπε να πά-
ρουν ειδική άδεια. Η εφαρμογή των απαγορεύσεων αυ-
τών ελεγχόταν από το τμήμα ηθών (Sittenpolizei), που 
ήταν υπεύθυνο για την επιτήρηση της πορνείας. 
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η αστυνομία θα ήταν ανίκανη να προστατέψει τους ευ-
υπόληπτους πολίτες. Στο ίδιο μήκος κύματος, το 1928, 
ο αστυνομικός διευθυντής του Μαγδεβούργου ανέφε-
ρε ότι η δημόσια πορνεία αυξήθηκε «από τότε που κα-
ταργήθηκε το τμήμα ηθών και το κακό παράδειγμα έγινε 
μεταδοτικό». Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι αντιδρά-
σεις της αστυνομίας βρήκαν την υποστήριξη συντηρη-
τικών και θρησκευτικών (καθολικών ή προτεσταντικών) 
οργανώσεων και πολιτικών που πίεζαν για αυστηρότε-
ρο έλεγχο της πορνείας. Τον Απρίλιο του 1932, η Ομά-
δα Εργασίας των Καθολικών της Κολωνίας εγκαλούσε τις 
αρχές σε ανακοίνωσή της: «Η αυξανόμενη φτώχεια και ο  
συνακόλουθος ηθικός εκφυλισμός μεγάλου τμήματος του 
πληθυσμού έχουν κάνει την πορνεία μάστιγα...Υπεύθυνος 
γι’αυτό είναι ο Νόμος για την Καταπολέμηση των Αφροδί-
σιων Νοσημάτων».   Ωστόσο, η πραγματική αντιπολίτευ-
ση στο νόμο του 1927 δεν προέκυψε από αυτούς, αλλά 
αναδύθηκε παράλληλα με την ολοένα αυξανόμενη ισχύ 
του ναζιστικού κόμματος.

Οι Ναζί είχαν αναγνωρίσει τις προπαγανδιστικές δυ-
νατότητες του ζητήματος της πορνείας και  χρησιμοποί-
ησαν τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει ενάντια στο 
νόμο του 1927  προκειμένου να προωθήσουν την πολι-
τική τους ατζέντα. Ήδη από το 1925, ο ίδιος ο Hitler, στο 
βιβλίο «Ο Αγών μου», είχε κάνει ειδική αναφορά στο ζή-
τημα της πορνείας. 

«Ο αγώνας ενάντια στη σύφιλη και την πορνεία, 
που ανοίγει το δρόμο στην πρώτη, αποτελεί μια 
από τις πιο γιγαντιαίες αποστολές της ανθρωπότη-
τας. Και αυτό γιατί δεν καλούμαστε να βρούμε την 
απάντηση ενός μεμονωμένου ερωτήματος, αλλά 
να εξαλείψουμε ένα τεράστιο αριθμό δεινών που 

αποτελούν τη συνακόλουθη έκφραση της επιδημί-
ας αυτής. Και είναι γι’αυτό που η ασθένεια του σώ-
ματος δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά την διαδοχή 
της ασθένειας των ηθικών, κοινωνικών και φυλετι-
κών ενστίκτων».

Δύο μέρες πριν την εφαρμογή του Νόμου για την Κατα-
πολέμηση των Αφροδίσιων Νοσημάτων, η εφημερίδα 
Völkischer Beobachter, επίσημο όργανο του ναζιστικού 
κόμματος, κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο επίθεσης στον 
μετασχηματισμό. Το άρθρο ισχυριζόταν πως ο νόμος θα 
προκαλούσε ραγδαία αύξηση στα αφροδίσια, γιατί ανα-
βάθμιζε την πορνεία στο επίπεδο ενός σεβαστού επαγ-
γέλματος, ενώ φωτογράφιζε ως υπεύθυνους τους Εβραί-
ους και τους Σοσιαλδημοκράτες που υπονόμευαν τα ηθι-
κά και φυλετικά οικογενειακά θεμέλια. 

Μετά την άνοδο του Hitler στην εξουσία το 1933, οι 
Ναζί συνέχισαν να αυτοπαρουσιάζονται ως θεματοφύ-
λακες της συντηρητικής σεξουαλικής ηθικής, με σκοπό 
την προσέλκυση των θρησκευόμενων συντηρητικών. 
Συγκεκριμένα, επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση της 
πορνείας, η οποία αποτελούσε θέμα αιχμής για τη θρη-
σκευτική δεξιά. Τον Μάη του 1933 οι Ναζί έθεσαν εκτός 
νόμου την πορνεία του πεζοδρομίου. Παράλληλα με την 
σχετική νομική ρύθμιση που ποινικοποιούσε κάθε μορ-
φή «δημόσιας προκλητικής πράξης» η αστυνομία προ-
χώρησε σε σκούπες εναντίον των πορνών, πραγματο-
ποιώντας χιλιάδες συλλήψεις κατά τη διάρκεια της άνοι-
ξης και του καλοκαιριού του ’33. Στο Αμβούργο μόνο, η 
αστυνομία συνέλαβε 3.201 γυναίκες ως ύποπτες για πορ-
νεία, 814 από τις οποίες φυλακίστηκαν και 274 υποβλή-
θηκαν σε υποχρεωτική θεραπεία. Ενώ στο Ντύσελντορφ, 
μέσα σε μια νύχτα τον Ιούνη του 1933, η τοπική αστυνο-

«Μπορεί να δείχνει καθαρή ΑΛΛΑ οι εύκολες, τα «ευχάριστα» κορίτσια και οι 
πόρνες, μεταδίδουν σύφιλη και γονόρροια. Δεν μπορείς να νικήσεις τον Άξονα 
αν κολλήσεις αφροδίσια». Αφίσα, Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

μία με την συνοδεία μονάδων των SS συνέλαβε 156 γυ-
ναίκες και 35 άντρες με την ίδια κατηγορία. 

Όλα αυτά τα μέτρα έτυχαν ευρείας αποδοχής από τους 
θρησκευόμενους συντηρητικούς. Ο Adolf Sellmann, επι-
κεφαλής του Προτεσταντικού Δυτικογερμανικού Οργα-
νισμού  Ηθικής, ανέφερε: «Ήταν μια μεγάλη και πανέμορ-
φη μέρα για μας, όταν ο αρχηγός μας και καγκελάριος Ad-
olf Hitler ανέλαβε τη διακυβέρνηση  στις 30 Ιανουαρίου του 
1933. Στη Γερμανία, όλα άλλαξαν μονομιάς. Τα σκουπίδια 
και τα αποβράσματα εξαφανίστηκαν από τη δημόσια θέα. 
Οι δρόμοι μας ήταν και πάλι καθαροί. Η πορνεία, που μέχρι 
εκείνη τη στιγμή απλωνόταν σε όλες τις μικρές και μεγάλες 
πόλεις, εκδιώχθηκε...». Μέχρι και το καλοκαίρι του 1933, 
οι Ναζί είχαν καταφέρει να πείσουν τη θρησκευτική δε-
ξία για την αφοσίωσή τους στην προάσπιση των παρα-
δοσιακών χριστιανικών ιδανικών της σεξουαλικής αγνό-
τητας. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποτέλεσε βασική 
προϋπόθεση για την επέκταση και σταθεροποίηση της 
ναζιστικής εξουσίας κατά τη διάρκεια της κρίσιμης εκεί-
νης περιόδου. Ωστόσο, οι ελπίδες που ο Adolf Sellmann 
και οι όμοιοί του είχαν εναποθέσει στους Ναζί, έμελλαν 
να διαψευστούν λίγους μήνες αργότερα.

Το φθινόπωρο του 1933 οι συντηρητικοί (φοβούμε-
νοι για την προσβολή της οικογενειακής ηθικής από τον 
εθισμό του πληθυσμού στην «αμαρτία») θορυβήθηκαν 
μπροστά στην κινητοποίηση αξιωματούχων της αστυ-
νομίας για την επανεγκαθίδρυση των κρατικά ελεγχό-
μενων μπουρδέλων.  Η πόλη του Έσσεν πρωτοστάτησε 
στην καμπάνια για την  αναβίωση του Reglementierung. 
Τον Οκτώβρη της ίδιας χρονιάς, το περιοδικό «Η Αστυ-
νομία», δημοσίευσε τις νέες ρυθμίσεις για τον έλεγχο 
των πορνών, που εφάρμοσε ο διευθυντής της αστυνο-

«Η “εύκολη” φιλενάδα μεταδίδει Σύφιλη και Γονόρροια, οι οποίες αν δεν 
λάβουν την κατάλληλη θεραπεία μπορούν να προκαλέσουν τύφλωση, 
τρέλα, παράλυση και πρόωρο θάνατο – Αν έχεις πάρει ήδη το ρίσκο, 
αναζήτησε άμεσα τη βοήθεια ειδικού. Η θεραπεία είναι δωρεάν και 
εμπιστευτική». Αφίσα, Αγγλία, 1943-44.
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μίας του Έσσεν. Οι ρυθμίσεις του Έσσεν αψήφισαν ανοι-
χτά την παράγραφο 17 του νόμου του 1927, η οποία  
απαγόρευε στην αστυνομία να οριοθετεί την κίνηση 
των πορνών σε ειδικούς δρόμους ή οικοδομικά τετρά-
γωνα. Έτσι απαγορεύτηκε στις  καταγεγραμμένες πόρ-
νες  να εμφανίζονται σε δημόσιους χώρους και τους επι-
τρεπόταν να δουλεύουν μόνο σε συγκεκριμένα σπίτια. 
Το παράδειγμα του Έσσεν ακολούθησαν και άλλες πό-
λεις, όπως το Αμβούργο, η Αλτόνα και η Βρέμη, οι οποί-
ες, το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 1933, εισήγα-
γαν συστήματα αστυνομικής διαχείρισης και ελέγχου 
της πορνείας. Η άνοδος του Himmler και των SS υπήρ-
ξε καθοριστική για τη διαχείριση της πορνείας στη Γερ-
μανία. Υπό τον Himmler, ο οποίος διορίστηκε αρχη-
γός της  γερμανικής αστυνομίας το 1936, η αστυνομία 
απέκτησε αυξημένη αυτονομία απέναντι στους υπό-
λοιπους διοικητικούς τομείς. Ο ίδιος ο Himmler ήταν 
ένας από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές των κρατι-
κά ελεγχόμενων μπουρδέλων και ηγήθηκε της μαζικής 
επέκτασής τους κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκο-
σμίου Πολέμου. Επιπλέον, το πρόγραμμα των Ναζί για 
την πορνεία έδειχνε να ανταποκρίνεται και στις απαιτή-
σεις του στρατού. Παράλληλα με τις πολεμικές προετοι-
μασίες κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1930, 
η Wermacht επέμεινε υπέρ της κρατικά ρυθμιζόμενης 

πορνείας, με σκοπό τον περιορισμό της μετάδοσης των 
αφροδίσιων στους στρατιώτες και την αναπτέρωση του 
ηθικού τους. Αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου η 
κυβέρνηση εφάρμοσε μια σειρά από διατάγματα για τον 
έλεγχο της πορνείας και των αφροδίσιων. Στις 9 Σεπτέμ-
βρη του 1939, το υπουργείο εσωτερικών διέταξε την αυ-
στηρή αστυνομική επιτήρηση των πορνών «για την προ-
στασία των μελών της Wermacht και των πολιτών από κιν-
δύνους που σχετίζονται με την πορνεία...Στις περιπτώσεις  
που δεν υπάρχουν ειδικά σπίτια για τις πόρνες, η αστυνο-
μία θα πρέπει να τα ιδρύσει στις κατάλληλες περιοχές». Φυ-
σικά, τα μπουρδέλα έπρεπε να είναι συμβατά και με τη 
φυλετική πολιτική των Ναζί. Σε επίσημο επίπεδο τουλά-
χιστον, οι Εβραίες πόρνες ήταν απαγορευμένες, ενώ σε 
πόλεις με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών υπήρχαν μπουρ-
δέλα με μη Γερμανίδες πόρνες, για την προστασία της 
«φυλετικής αγνότητας». Επιπλέον, το διάταγμα εξουσιο-
δοτούσε την αστυνομία να επιβάλλει απαγόρευση κυ-
κλοφορίας, καθώς και άλλες απαγορεύσεις, στις γυναί-
κες του πεζοδρομίου. Οι γυναίκες που παραβίαζαν τις 
απαγορεύσεις αυτές μπορούσαν να τεθούν υπό «προλη-
πτικό περιορισμό», το οποίο ουσιαστικά σήμαινε την ει-
σαγωγή τους σε στρατόπεδο συγκέντρωσης

Ένα συνακόλουθο διάταγμα (18 Σεπτέμβρη 1939) 
επέκτεινε σημαντικά το φάσμα της ιατρικής επίβλεψης 

πάνω στις γυναίκες που ήταν ύποπτες για πορνεία. Συ-
γκεκριμένα προέβλεπε τη δημιουργία «περιπολιών κοι-
νωνικής πρόνοιας» από την αστυνομία και τις υπηρεσί-
ες υγείας, με σκοπό την επιτήρηση των ατόμων που πα-
ρουσίαζαν «haufig wechselnder Geschlechtsverkehr», 
δηλαδή  «ασύδοτη συμπεριφορά». Ο όρος αυτός ανα-
φερόταν κατά βάση σε γυναίκες που κατηγορούνταν 
για πορνεία. Τα άτομα με «hwG» που έπασχαν από κά-
ποιο αφροδίσιο νόσημα  υποβάλλονταν σε υποχρεω-
τική ιατρική θεραπεία, ενώ όσοι αντιστέκονταν ή αψη-
φούσαν τις εντολές των υπηρεσιών υγείας μπορούσαν 
να τεθούν υπό «προληπτικό περιορισμό». 

Τα διατάγματα του Σεπτεμβρίου του 1939 σήμαναν 
την αναβάθμιση της πολιτικής των Ναζί απέναντι στην 
πορνεία. Η προώθηση των ελεγχόμενων από την αστυ-
νομία μπουρδέλων, παράλληλα με την επίθεση στις πόρ-
νες του πεζοδρομίου, εγκαθίδρυσαν το κρατικό μπουρ-
δέλο ως τη μοναδική μορφή νόμιμης πορνείας. Ενδεικτι-
κή είναι η στάση της αστυνομίας του Μονάχου: το κα-
λοκαίρι του 1940 το εν λόγω τμήμα μετέτρεψε ένα πρώ-
ην ξενοδοχείο σε μπουρδέλο «για πιο ακριβά γούστα». Το 
μπουρδέλο αυτό υποτίθεται πως διευθυνόταν από γνω-
στή τσατσά με πολυετή πείρα «στην ενοικίαση δωματί-
ων σε πόρνες», ωστόσο η αλήθεια είναι πως οι τιμές είχαν 
φιξαριστεί (στα 15 μάρκα ανά πελάτη) από την αστυνο-
μία ενώ οι πόρνες που δούλευαν εκεί υποβάλλονταν σε 
υποχρεωτικό ιατρικό έλεγχο από τις αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες. Κάποιους μήνες αργότερα, το ίδιο αστυνομι-
κό τμήμα εγκαινίασε και ένα ακόμα «δημόσιο σπίτι» το 
οποίο προοριζόταν να υποδέχεται πελάτες της εργατι-
κής τάξης και φαντάρους. Όπως ανέφερε η ίδια η αναφο-
ρά της αστυνομίας: «το σπίτι αυτό δε θα είναι ένα μπουρ-
δέλο παλαιού τύπου στεγασμένο σε κάποιο παρηκμασμέ-
νο, βρώμικο κτίριο. Το σπίτι αυτό θα πρέπει να προσφέρει 
στον καθημερινό εργάτη και φαντάρο, υπηρεσίες επιπέδου 
αντίστοιχου με τις υπηρεσίες που προσφέρει κάθε άλλος 
θεσμός που η νέα εποχή δημιούργησε για αυτόν». 

Επιπλέον, τα κρατικά ελεγχόμενα μπουρδέλα κατεί-
χαν θέση-κλειδί όσον αφορά στην φυλετική πολιτική 
των Ναζί. Κάτι το οποίο γίνεται σαφές στην περίπτωση 
των μπουρδέλων για αλλοδαπούς και  επιστρατευμέ-
νους-για-εργασία (fremdvölkische Arbeiter) που άνοι-
ξαν μετά το 1940. Το οξύ έλλειμα εργατικής δύναμης 
που αντιμετώπισε το ναζιστικό κράτος κατά τη διάρκεια 
του πολέμου καλύφθηκε με τη μαζική εισαγωγή εργα-
τών, κυρίως επιστρατευμένων για εργασία αλλοδαπών 
καθώς και αιχμαλώτων πολέμου (πχ. μόλις μέχρι τα μέσα 
του 1940, είχαν επιστρατευτεί ήδη κάπου 700.000 Πολω-
νοί). Ο ιστορικός Ulrich Herbert κατέληξε στην εκτίμη-
ση πως μέχρι το τέλος του πολέμου υπήρχαν επί γερμα-
νικού εδάφους κάπου 7.000.000 ξένοι εργάτες που δού-
λευαν για τους Ναζί. Οι ναζιστικές αρχές ανησυχούσαν 
για τον κίνδυνο της «επιμειξίας» μεταξύ ξένων εργατών 
και Γερμανίδων. Οι Πολωνοί και οι Ρώσοι (που καταλάμ-
βαναν τις  χαμηλότερες βαθμίδες στην φυλετική ιεραρ-
χία) τιμωρούνταν με θάνατο σε περίπτωση που εμπλέ-
κονταν σε σεξουαλική σχέση με Γερμανίδες, ενώ αυτές 
οι τελευταίες στέλνονταν είτε στη φυλακή είτε σε στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης με την κατηγορία της προσβο-
λής της δημόσιας αιδούς. Ωστόσο, παρά τις αυστηρές τι-
μωρίες, ο αριθμός των διαφυλετικών σχέσεων παρέμε-
νε υψηλός, γεγονός που ανάγκασε τον ίδιο τον Hitler να 
ανοίξει ειδικά μπουρδέλα για  ξένους εργάτες το Δεκέμ-
βρη του 1940. Η αστυνομία ήταν -και σε αυτή την περί-
πτωση- υπεύθυνη για την επιστράτευση και επίβλεψη 
των πορνών που δούλευαν εκεί. Και φυσικά, επρόκει-
το αποκλειστικά για αλλοδαπές πόρνες ή τσιγγάνες μιας 
και το καταστατικό λειτουργίας των «σπιτιών» για ξένους 
εργάτες απαγόρευε την εργασία Γερμανίδων πορνών σε 

«Πλέον κανείς δεν είναι ασφαλής από το ΑIDS». 
Το εξώφυλλο του περιοδικού Life, Ιούλης 1985.
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Η εύρυθμη λειτουργία αυτού του συστήματος δεν 
αφέθηκε στην τύχη.  Ο νόμος έθεσε υπό την ευθύνη της 
αστυνομίας τη διαχείριση της πορνείας του πεζοδρο-
μίου, ενώ για την πορνεία σε ιδιωτικούς χώρους ήταν 
υπεύθυνη η τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, από την πρώ-
τη μέρα που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος του 1995 και μέσα 
στα επόμενα 8 χρόνια, τα μπουρδέλα στο Σίδνεϋ αυξή-
θηκαν κατά 200-300%, έχοντας ως ιδιοκτήτες εξέχοντα 
μέλη της κοινότητας, γνωστούς δικηγόρους και μαγα-
ζάτορες. Ο τοπικός τύπος που είχε αναλάβει την ευθύ-
νη για τη διαφήμιση των νέων επιχειρήσεων, περιγράφει 
με γλαφυρότητα την αλλαγή παραδείγματος. Στον αντί-
ποδα της μολυσμένης πόρνης του πεζοδρομίου, δύο δη-
μοσιογράφοι της Sunday Telegraph μεταφέρουν την ει-
κόνα μιας «νεαρής» πόρνης εργαζόμενης σε μπουρδέ-
λο το 1995 : «... ψηλή, ξανθιά και στυλάτη, μόλις αποφοίτη-
σε από το τμήμα μάρκετινγκ και αναζητά εργασία σ’ αυτόν 
τον κλάδο...Προσφέρει τα δικά της προφυλακτικά, τα οποία 
προμηθεύεται κατά εκατοντάδες από το Κέντρο Σεξουαλι-
κής Υγείας του Σίδνεϋ και έρχεται κομπλέ με το ιατρικό της 
πιστοποιητικό».
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αυτά. Οι αλλοδαπές γυναίκες διαβιούσαν ουσιαστικά υπό 
καθεστώς φυλάκισης, μιας και τους απαγορευόταν η ερ-
γασία έξω από τα συγκεκριμένα μπουρδέλα, ενώ ακόμα 
και η (σπάνια) έξοδος τους από το μπουρδέλο γινόταν 
κατόπιν  ειδικής άδειας. Και όπως μπορεί εύκολα να γίνει 
αντιληπτό κάθε παραβίαση των παραπάνω κανονισμών 
ισοδυναμούσε με ένα και μόνο πράγμα: τον εγκλεισμό σε 
στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Aids, απειλή και νομιμοποίηση της μαφίας 
τις δεκαετίες ’80 και ’90: το παράδειγμα 
της Αυστραλίας.
Όταν, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, «ανα-
καλύφθηκε» ότι το HIV/AIDS θέτει σε κίνδυνο τον «γενι-
κό πληθυσμό» μέσω των περίφημων ομάδων «φορέων», 
υπήρξαν μαζικές εκκλήσεις  για απομόνωση και περιθω-
ριοποίηση των ομάδων αυτών. Η επιστράτευση πρακτι-
κών εξυγίανσης αποτέλεσε θέμα του δημόσιου διαλόγου 
στην Αυστραλία, στην Αγγλία και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι δυ-
τικές κυβερνήσεις έδωσαν προτεραιότητα σε υγιεινιστι-
κές πρακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου. Ο στρατη-
γικός στόχος ήταν η σύνδεση του HIV/AIDS με συγκεκρι-
μένους τρόπους ζωής, η ταύτιση των ομάδων «υψηλού 
κινδύνου» με την ασυδοσία και η νομιμοποίηση κρατικών 
παρεμβάσεων εν είδει διαπαιδαγώγησης. Αποτελέσματα 
στατιστικών μελετών επιστρατεύτηκαν για να καταδεί-
ξουν την εναλλαγή ερωτικών συντρόφων ως αιτία διάδο-
σης του HIV/AIDS και προγράμματα δημόσιας υγείας επι-
κεντρώθηκαν στην υπευθυνοποίηση του πληθυσμού σε 
σχέση με τις σεξουαλικές επιλογές. Η πορνεία, ως αντίπο-
δας της συζυγικής σχέσης, ταυτίστηκε με τον κίνδυνο. 

Ήδη από τον Μάιο του 1985 στη Νέα Νότια Ουαλία 
της Αυστραλίας, οι πόρνες ενοχοποιήθηκαν ως η σημα-
ντικότερη πηγή διάδοσης του HIV/AIDS, από τον υπό-
κοσμο του σεξ και των ναρκωτικών στους ετεροφυλό-
φιλους άντρες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα μόλυναν 
τις αθώες συζύγους τους και δυνάμει τα αγέννητα παι-
διά τους. Το 1986, η  Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την 
Πορνεία εξέδωσε αναφορά που συνηγορούσε υπέρ ενός 
συνδυασμού εκπαίδευσης και ελέγχου των «ανεύθυ-
νων» μελών του πορνικού πληθυσμού, καθώς και υπέρ 
της εφαρμογής μιας ποινικής νομοθεσίας με σκοπό τον 
περιορισμό «όσων συνειδητά έθεταν σε κίνδυνο τη δημό-
σια υγεία». Η αναφορά αυτή ήταν καθοριστική για την 
επανεφεύρεση της πορνείας ως ζήτημα δημόσιας υγείας 
στη Νέα Νότια Ουαλία. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση ανέ-
φερε: «Θα υπάρξει στην Αυστραλία εξάπλωση της ασθέ-
νειας του AIDS, μέσω ετεροφυλόφιλων επαφών. Το σύνο-
λο της κοινότητας βρίσκεται αντιμέτωπο με μια απειλή και 
οι πόρνες θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελούν την πρώ-
τη γραμμή αυτής της απειλής. Τόσο οι άντρες εκδιδόμε-
νοι όσο και οι γυναίκες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις 
ομάδες υψηλού κινδύνου». Η εκστρατεία του κράτους, 
των  μμε και της ιατρικής κοινότητας  απέδωσε καρπούς 
μετά από τέσσερα χρόνια: τον Ιούλιο του 1989, στο κρα-
τικό κανάλι εννιά στην εκπομπή «Εξήντα λεπτά», η Shar-
leen Spiteri «ομολόγησε» ότι είχε επαφές χωρίς προφυ-
λακτικό με πελάτες, ενώ ήταν φορέας του HIV. H δήλω-
σή της ότι «αν κάποιοι πελάτες ήταν τόσο ηλίθιοι ώστε να 
βγάζουν το προφυλακτικό ενώ κάναμε σεξ, τότε είναι δική 
τους ευθύνη», αγνοήθηκε εντελώς στο δημόσιο διάλογο 
που ακολούθησε. Λίγο καιρό αργότερα, η Tanya Spen-
ce, μια τρανς πόρνη, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευ-
ξη ότι «επέμενε να φορούν οι πελάτες προφυλακτικό, χω-
ρίς να τους ενημερώνει ότι είναι φορέας» και ότι γνωριζε 
κι άλλες τρανς γυναίκες από την ίδια πιάτσα που δού-
λευαν όντας φορείς.  Το κράτος έλαβε αμέσως μέτρα. Ο 

υπουργός υγείας άσκησε πιέσεις προς τους γιατρούς να 
καταγγέλουν στις αρχές τις οροθετικές πόρνες, παραβι-
άζοντας το ιατρικό απόρρητο.  Η Sharleen Spiteri τέθη-
κε υπό περιορισμό και της επιβλήθηκε θεραπεία και ψυ-
χολογική παρακολούθηση, όπως όριζε ο Νόμος για τη 
Δημόσια Υγεία που ίσχυε από το 1902. Ο συγκεκριμένος 
νόμος μάλιστα τέθηκε υπό τροποποίηση με βάση σχε-
τικό νομοσχέδιο το Νοέμβριο του 1989, το οποίο προέ-
βλεπε χρηματικό πρόστιμο 1.000 δολαρίων ή φυλάκιση 
6 μηνών για τα άτομα που θέτουν σε κίνδυνο τον γενικό 
πληθυσμό μέσω μετάδοσης ασθενειών. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι ειδικοί επί 
της υγείας είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι -παρά 
την αναγκαιότητα της επιτήρησης και καταγραφής των 
ατόμων με HIV/AIDS- η εξέταση του γενικού πληθυσμού 
δεν θα είχε μεγάλη αποτελεσματικότητα, λόγω του οι-
κονομικού κόστους που θα απαιτούσε μια μαζική υπο-
χρεωτική εξέταση αλλά και λόγω ηθικών ή νομικών ζη-
τημάτων, όπως η ανωνυμία και η συγκατάθεση. Έτσι, η 
απομόνωση της Sharleen Spiteri αποτέλεσε σε μεγάλο 
βαθμό μια συμβολική πράξη που επιβεβαίωνε και (ταυ-
τόχρονα) εξόρκιζε τους κινδύνους που σχετίζονταν με 
μια συγκεκριμένη κατηγορία πορνών. Συμβολική πρά-
ξη που ενίσχυσε την κρατική εξουσία όσον αφορά στην 
αστυνόμευση των κοινωνικών συνόρων που περιχαρά-
κωναν συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Ο νέος Νόμος Περί Πταισμάτων του 1988 παρείχε 
στην αστυνομία τη διακριτική ευχέρεια να φορτώνει κα-
τηγορίες στις πόρνες ή τους πελάτες τους που διέπρα-
ξαν μια «δημόσια» πράξη πορνείας «εντός», «πλησίον» 
ή «εντός ορατότητας» ενός δημόσιου δρόμου, σχολεί-
ου, εκκλησίας, νοσοκομείου ή οποιουδήποτε δημόσιου 
χώρου. Επέκτεινε τον ορισμό περί «πορνικής πράξης», 
μιας και για πρώτη φορά συμπεριλάμβανε «τη σεξουαλι-
κή δραστηριότητα μεταξύ ατόμων διαφορετικού ή και του 
ίδιου φύλου». Ο νόμος του 1988 δεν επιχειρούσε να εξα-
λείψει την πορνεία, συνιστούσε αντίθετα τη συνειδητή 
απόπειρα καλύτερης διαχείρισης συγκεκριμένων μορ-
φών πορνείας που σχετίζονταν με την κοινωνική αταξία. 
Πρόκειται για μια νομοθεσία που επιχείρησε να «καθη-
συχάσει» τον φόβο της μόλυνσης με χωροταξικές ρυθ-
μίσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενδιαφερόταν περισσό-
τερο για την ορατότητα της πορνείας (δηλ. για την πορ-
νεία του πεζοδρομίου), η οποία εκλαμβανόταν ως προ-
σβολή του πολιτισμένου τρόπου ζωής. Όπως δήλωσε ο 
υπουργός δημόσιας τάξης, «σκοπός του νέου νόμου είναι 
να αποτρέψει τις πόρνες από το να παρεμβαίνουν στην οι-
κογενειακή ζωή». Κατά φοβερή σύμπτωση, τον ίδιο απο-
τροπιασμό απέναντι στη δημόσια θέα της πορνείας εξέ-
φρασε την ίδια περίοδο και ο «Joe», ιδιοκτήτης δύο 
στούντιο στο Σίδνεϋ, στην εφημερίδα Sydney Morning 
Herald: «Δεν μου αρέσει να βλέπω την πορνεία στους δρό-
μους. Πρέπει να διατηρείται στα στούντιο. Δεν θέλω να τη 
βλέπουν η σύζυγος και τα παιδιά μου». 

Η νέα τροποποίηση της νομοθεσίας το Νοέμβριο 
του 1995 ήρθε να ικανοποιήσει ακριβώς αυτή τη μερί-
δα συμφερόντων της βιομηχανίας υπηρεσιών του σεξ, 
μαζί με το αίτημα για έλεγχο της απειλής για τη δημόσια 
υγεία. Ο τροποποιημένος Νόμος για τους Οίκους Ανοχής 
αποποινικοποίησε τα μπουρδέλα και αύξησε τις ποινές 
για την πορνεία του πεζοδρομίου. Οι πόρνες του πεζο-
δρομίου χαρακτηρίστηκαν από την κυβέρνηση ως ένας 
μη ελεγχόμενος πληθυσμός ο οποίος αποτελούσε «κίν-
δυνο για την υγεία της κοινότητας» και απειλή για τη «δη-
μόσια τάξη».  Ο νέος νόμος εγκαθίδρυσε ένα σύστημα δι-
αχείρισης δύο επιπέδων, το οποίο προστάτευε την πορ-
νεία σε ιδιωτικούς χώρους και ταυτόχρονα καταδίκαζε 
την πορνεία στο δημόσιο χώρο.

«AIDS, η απειλή που γιγαντώνεται». 
Το εξώφυλλο του περιοδικού Time, Aύγουστος 1985.


