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Ψηφίδες μνήμης από το Αρχείο '71 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα 
από το τεύχος 7-8 του περιοδικού Αμφί, του πρώ-
του λοατκ πολιτικού περιοδικού που κυκλοφό-
ρησε στην Ελλάδα. Το Αμφί ξεκίνησε να εκδίδεται 

από το Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλόφιλων Ελλάδας (ΑΚΟΕ) το 
1978. Το έντυπο, πρωτοπόρο για την εποχή του, διαμορφώνοντας 
μια ριζοσπαστική κριτική για το ζήτημα της «πατριαρχικής ανδρο-
κρατούμενης λογικής», εμπεριείχε κείμενα για τα ερωτικά πρότυπα, 
την σεξουαλικότητα και την ομοφυλοφιλία. Ο λόγος και το ύφος του 
εντύπου ήταν επηρεασμένος από τα κινήματα του ’68 στο εξωτερι-
κό, καθώς και από το γενικότερο κλίμα αμφισβήτησης που επικρα-
τούσε στην Ελλάδα τη δεκαετία του ‘80. Η έλευση όμως της κυβέρ-
νησης ΠΑΣΟΚ έφερε μια νέα εποχή διαμεσολαβήσεων και αφομοί-
ωσης για τα κινήματα στο σύνολό τους. Έτσι, καθώς το ΑΚΟΕ δια-
λύεται το 1987, το ΑΜΦΙ αποπολιτικοποιείται ακλουθώντας την νέα 
lifestyle κουλτούρα της εποχής μέχρι και το 19901. Ωστόσο, ο λόγος 
και οι δράσεις του κινήματος των ομοφυλόφιλων στην Ελλάδα απο-
τέλεσαν βασικό κομμάτι του γενικού πολιτικού αναβρασμού της δε-
καετίας του ’80. Το κείμενο που αναδημοσιεύουμε παρακάτω μιλά 
για ένα βασικό κομμάτι της ιστορίας των κινημάτων των ομοφυλό-
φιλων στις αρχές της δεκαετίας αυτής.

Το Γενάρη του 1981 η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επα-
νέφερε στην βουλή το νομοσχέδιο «Περί της εξ αφροδισίων νόσων 
προστασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», το όποιο πρωτοδια-
μορφώθηκε στην εποχή της χούντας. Το εν λόγω νομοσχέδιο στόχευε 
στη δήθεν εξάλειψη και τον περιορισμό της διάδοσης των αφροδίσι-
ων νοσημάτων, όμως στην ουσία επέβαλλε το φακέλωμα των εκδι-
δόμενων, την αστυνόμευση και την ποινικοποίηση της σεξουαλικής 
ζωής των ομοφυλόφιλων και των τρανς ατόμων, την κατάργηση του 
ιατρικού απόρρητου και την υποχρεωτική εξέταση και θεραπεία των 
ομοφυλόφιλων. Το ΑΚΟΕ ήταν το πρώτο που επισήμανε και ανέδει-
ξε το φασιστικό και αστυνομικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, όπου 
με την υποστήριξη άλλων ομάδων και τρανς ατόμων πραγματοποίη-
σε διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας για το ζήτημα αυτό (μάλιστα 
αυτές ήταν και οι πρώτες διαδηλώσεις ομοφυλόφιλων και τρανς ατό-
μων στα χρονικά της Ελλάδας). Υποστήριξαν λοιπόν δημόσια πως το 
κράτος δεν ενδιαφέρετε για την θεραπεία των αφροδίσιων νοσημά-
των και πως το νομοσχέδιο στοχοποιεί τις κοινότητες τους, τους χώ-
ρους που κοινωνικοποιούνται και κάνουν σεξ (όπως τα πάρκα και τις 
παμπ), βάζει στο στόχαστρο τις εκδιδόμενες τρανς, ποινικοποιεί και 
φυλακίζει ομοφυλόφιλα ζευγάρια με όρους δημόσιας υγείας, στο ό-
νομα της ηθικής και της οικογένειας. 

«Η εξάπλωση των αφροδίσιων νοσημάτων οφείλεται στην α-
πομάκρυνση του κόσμου από τις ηθικές αρχές, στην εξασθένηση 
του οικογενειακού θεσμού και στην διάδοση των σεξουαλικών δι-
αστροφών». «Τα αίτια που οδηγούν μια γυναίκα στην πορνεία είναι 
το χαμηλό διανοητικό επίπεδο, μια ερωτική απογοήτευση και η α-
πομάκρυνση από τα χριστιανικά ιδεώδη». Τα παραπάνω είναι μόνο 
λίγα από τα όσα ειπώθηκαν στην βουλή στη συζήτηση σχετικά με 
το νομοσχέδιο,  ενώ δεν παραλήφθηκε να αναφερθεί από τον τότε 
Υπουργό υπηρεσιών πως «το νομοσχέδιο είναι αρμοδιότητα του Υ-
πουργείου Δημόσιας Τάξης εφ’ όσον αφορά την πορνεία και σκο-
πεύει στην δίωξη περιθωριακών ομάδων». 2 

Έτσι λοιπόν, οι φορείς των αφροδίσιων νοσημάτων γίνονται πρό-
βλημα δημόσιας τάξης και  απειλούν τις αρχές της ελληνικής οικο-
γένειας. Φυσικά δεν ήταν ούτε η πρώτη αλλά ούτε και η τελευταία 
φορά όπου συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες λοιδορήθηκαν, διαπο-
μπεύτηκαν, ξυλοκοπήθηκαν, ακόμα και φυλακίστηκαν με όρους δη-
μόσιας υγείας και τάξης. Το 2012, ο τέως Υπ. Υγείας Α. Λοβέρδος προ-
ειδοποιούσε ότι «το μεγάλο πρόβλημα της πόλης είναι η αδήλωτη 
πορνεία και η σχέση της με το πρόβλημα διάδοσης του AIDS. Η με-
τάδοση γίνεται από την παράνομη μετανάστρια στον έλληνα πελά-
τη και την ελληνική οικογένεια» προετοιμάζοντας έτσι το κλίμα για 
τα όσα ακολούθησαν: διαπομπεύσεις οροθετικών, φυλάκιση ορισμέ-
νων από αυτές, υποχρεωτικές εξετάσεις σε εκδιδόμενες, αστέγους 
και τοξικοεξαρτόμενους. Η εκστρατεία διαπόμπευσης που εξαπολύ-
θηκε από τους αστυνομικούς μηχανισμούς και το ΚΕΕΛΠΝΟ, ήταν α-
ποτέλεσμα της εφαρμογής νέων ρυθμίσεων του Υπουργείου υγεί-
ας με πρόσχημα τον περιορισμό της διάδοσης Λοιμωδών Νοσημά-
των3. Πρόκειται για ρυθμίσεις αναδιαμόρφωσης του περιβόητου νο-
μοσχεδίου «Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας και ρυθμί-
σεως συναφών θεμάτων» που ψηφίστηκε το 1981. Οι διατάξεις που 
οδήγησαν δεκάδες ομοφυλόφιλους και τρανς στον ξυλοδαρμό, την 
διαπόμπευση και την ποινικοποίηση στη δεκαετία του ’80, ήταν οι ί-
διες με εκείνες που εφαρμόστηκαν στο «όνομα της δημόσιας υγεί-
ας» το 2012.  Φαίνεται λοιπόν πως το ελληνικό κράτος διαθέτει εργα-
λεία διαχρονικής σημασίας και βέβαιης επιτυχίας για τον έλεγχο και 
την πειθάρχηση όσων περισσεύουν. Στο όνομα της δημόσιας υγείας, 
της τάξης και της ευμάρειας μπορεί και τα ανακαλεί, τα αναδιαμορ-
φώνει και τα εφαρμόζει ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εποχής. 
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Περιοδικο ΑΜΦΙ
τεύχος 7-8

μ
έσα στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομο-
σχέδιο «περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας..», 
η κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας προβάλλει σαν δικαι-
ολογητικό λόγο της ψήφισής του τον κίνδυνο που δια-

τρέχουν, δήθεν, στη χώρα μας η δημόσια υγεία και οι ηθικές αρχές 
της οικογένειας. 

Μάταια όμως θα ψάξει κανείς να βρει μέσα στο νόμο τους πραγμα-
τικούς -και γι΄ αυτό γνωστούς σε όλους μας- εχθρούς της δημόσιας υ-
γείας, δηλαδή τις χαβούζες, τα καρκινογόνα σύννεφα, τις μολυσμένες 
από τα βιομηχανικά απόβλητα θάλασσες, τις απάνθρωπες και αποξε-
νωμένες τερατουπόλεις, την εγκληματική και συστηματική υποβάθμι-
ση του περιβάλλοντος κλπ. Θα χαρακτηριζόταν μάλιστα, επιεικώς, ρο-
μαντικός ο πολίτης που θα είχε την παράλογη απαίτηση να στρέψουν 
την προσοχή τους η κυβέρνηση και ο εκφραστής της κοινωνικής (;) πο-
λιτικής της υπουργός (και γιατρός) κ. Δοξιάδης σ΄ αυτούς τους πραγ-
ματικούς εχθρούς της δημόσιας υγείας, αντί να προσπαθούν να υπο-
βαθμίσουν τη σπουδαιότητά τους, προβάλλοντας σαν κύριο εχθρό το 
βρικόλακα του μύθου των αφροδίσιων και εκμεταλλευόμενοι τη  φρί-
κη που προκαλεί στον αδαή, ακόμη και σήμερα, το άκουσμά τους. 

Για κάποιον βέβαια που είναι –έστω και λίγο- ενημερωμένος για τα 
αφροδίσια, την εύκολη θεραπεία τους, το γεγονός ότι δεν παρουσι-
άζουν καμία ιδιαίτερη έξαρση και συνεπώς δεν αποτελούν κοινωνι-
κό πρόβλημα (!), όπως υποκριτικά διακηρύσσει η κυβέρνηση, το νο-
μοσχέδιο, όχι μόνο μένει έκθετο, αλλά γεννά εύλογα την υποψία ότι 
αλλού στοχεύει και όχι στην προστασία της άμοιρης και πολύπαθης 
δημόσιας υγείας. 

Την υποψία αυτή δεν μπορεί να τη διασκεδάσει ούτε ο υποτιθέ-
μενος κίνδυνος που διατρέχουν οι ηχηρές «ηθικές αρχές της οικο-
γένειας» -επιχείρημα που βρωμάει από μακριά ψευδοπουριτανισμό 

Το νομοσχέδιο 
βρικόλακας
Σχόλια πάνω στο νομοσχέδιο 
«Περί της εξ αφροδισίων νόσων προστασίας» 
νομοσχέδιο ή ο κήπος με τα δύσοσμα άνθη
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ελληνοχριστιανισμό παπαδοπουλικού τύπου (πνευματικό τέκνο του 
οποίου άλλωστε αποτελεί και το πρωτοφανές τούτο νομοσχέδιο) – 
και τούτο γιατί αυτές οι αρχές, αν βεβαίως δεχτεί κανείς ότι υπάρ-
χουν, έχουν αποδειχτεί στις μέρες μας απολύτως διαβλητές, μια και 
κάτω από την –αρνητική- επίδρασή τους έχει καταλήξει η οικογένεια 
να αποτελεί τον αντιδραστικότερο ίσως πυρηνικό κοινωνικό σχημα-
τισμό. Ο τελευταίος, λειτουργώντας καταπιεστικά πάνω στο άτομο 
από τα πιο πρώιμα στάδια της ύπαρξης του, του επιβάλλει νόρμες, το 
εμποτίζει με τις κυρίαρχες αξίες, του καταστέλλει τις «επικίνδυνες» 
εκδηλώσεις της σεξουαλικότητάς του, διαστρέφοντας ολοκληρωτι-
κά τη φύση του. Από αυτή την άποψη, δικαιολογείται απόλυτα η Ν. 
Δημοκρατία – η οποία είναι ο κύριος πολιτικός φορέας της κρατού-
σας αστικής ιδεολογίας στην Ελλάδα- να παρουσιάζεται σαν προα-
σπιστής του θεσμού της οικογένειας, μιας και ο θεσμός αυτός αποτε-
λεί τον ακρογωνιαίο λίθο του συστήματος αναπαραγωγής της ιδεο-
λογίας που τη στηρίζει στην εξουσία. Εκείνο που δεν δικαιολογείται 
όμως να κάνει, είναι να θεωρεί τους Έλληνες ηλίθιους και να προσπα-
θεί να μας πείσει ότι αυτή η πυρηνική «Αγία Οικογένεια» και οι αρχές 
της, που μόνον ηθικές δεν είναι, έχουν ανάγκη προστασίας!!

Αλλά το πιο κωμικό και μαζί προσβλητικό για την νοημοσύνη μας 
σημείο της υποθέσεως είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να πεί-
σει το λαό ότι οι διατρητές «ηθικές αρχές» της οικογένειας κινδυνεύ-
ουν από τις πόρνες και τα αφροδίσια - ενώ είναι γνωστό σε όλους, 
πολύ περισσότερο μάλιστα στους εμπνευστές του αντιδραστικού 
νομοσχεδίου, ότι ούτε τα κρούσματα των αφροδίσιων, ούτε ο αριθ-
μός των πορνών και το φαινόμενο της πορνείας, έχουν πάρει τέτοια 
έκταση που να δικαιολογούν τρομοκρατικά μέτρα για την καταστο-
λή τους. Δεν ξέρει πραγματικά κανείς τι να «πρωτοθαυμάσει» στο 
θλιβερό αυτό νομοσχέδιο:

Την κατάργηση του ιατρικού απορρήτου που επιβάλλει στους για-
τρούς (άρθρο 3) ή την εξευτελιστική συμπεριφορά που επιφυλάσ-
σει σ΄όσους στρατεύονται και την ακόμα εξευτελιστικότερη παρα-
κολούθησή τους από υγειονομικές υπηρεσίες του τόπου κατοικίας 
τους που προβλέπει, όταν απολύονται από το στρατό ΛΟΓΩ ΑΦΡΟ-
ΔΙΣΙΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ …(άρθρο 3, παρ. 5, εδ. α και β)….

Το απαράδεκτο φακέλωμα των «προτιθεμένων (sic) να εκδοθούν 
επ’ αμοιβή» γυναικών (άρθρο 6), ή τη συγκεκαλυμμένη μορφή εκτό-
πισης (αν και ευτυχώς όχι σε νησιά…) που επιβάλλει, «προς αποσυμ-
φόρησιν» μιας περιοχής στην οποία έχουν μαζευτεί πολλές (από το 
Κολωνάκι πχ στην Νίκαια)…

Την έκδηλη τρομοκρατία που ασκεί με την ποινή φυλάκισης μέχρις 
ενός έτους που προβλέπει για κάθε «πρόσωπον, εφ’ όσον εις δημόσι-
ους χώρους παρενοχλεί το κοινόν, προκαλούν αυτό δι’ ασέμνων στά-
σεων ή κινήσεων εις σαρκικήν συνάφειαν», ή ότι με αυτή τη σκόπι-
μα ασαφή διατύπωση χιλιάδες άνθρωποι (και όχι μόνο οι ομοφυλό-
φιλοι, οι τραβεστί, οι πόρνες) θα αποτελέσουν θύματα του κάθε Ταρ-
τούφου ή οποιουδήποτε άλλου, που χρησιμοποιώντας την διάταξη 
αυτή θα μπορεί εύκολα να διώκει ακόμα και τους ιδεολογικούς του 
αντιπάλους…

Το πιο δύσοσμο, όμως άνθος σ’ αυτόν τον αποκρουστικό κήπο εί-
ναι το άρθρο 4 το οποίο, σε συνδυασμό με το άρθρο 13, αποτελεί 
μια από τις χειρότερες μορφές επέμβασης του κράτους στην ελευθε-
ρία του ατόμου, μια και του στερεί το δικαίωμα να αποφασίσει μόνο 
του αν, που και πότε θα υποβληθεί σε θεραπεία, επιβάλλοντας την 
επίσκεψη στο γιατρό κάτω από το φάσμα μιας ποινής φυλάκισης 6 
μηνών!!

Πώς να χαρακτηρίσει κανένας το κράτος που καταφεύγει σε τέ-
τοιας φασιστικής έμπνευσης τρομοκρατικά μέτρα για να αναγκάσει 
μερικούς από τους πολίτες να πάνε στο γιατρό, μη μπορώντας να 
του πείσει με άλλους τρόπους (το ΑΚΟΕ έχει υποδείξει μερικούς) να 
υποβληθούν σε θεραπεία;

Βέβαια οι αντιδημοκρατικές διατάξεις δεν περιορίζονται μόνο σε 
όσες αναφέρονται πιο πάνω. Αλλά και αν υποθέσουμε ότι το νομο-
σχέδιο δεν είχε καμιά αντιδημοκρατική διάταξη και ότι αντιμετώπιζε 
το θέμα του με τον πιο «καλοπροαίρετο» τρόπο, ακόμα και αν παρα-
δεχτούμε  ότι η αστεία δικαιολογία της κυβέρνησης για τους κινδύ-
νους που διατρέχουν «η δημόσια υγεία και οι ηθικές αρχές της οικο-

γένειας» από τα αφροδίσια και τις πόρνες ευσταθεί, ακόμα και τότε 
το νομοθέτημα αυτό θα έπρεπε να αποσυρθεί και αν μην ξαναδεί το 
φως της δημοσιότητας για έναν άλλο λόγο, πολύ ισχυρότερο απ΄ ό-
λους του προηγούμενους: γιατί η εφαρμογή του και η καλή εκτέλεση 
όλων όσων επιτάσσει ανατίθεται στην ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.

Εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να υπάρχει πληροφόρηση και πλατιά ε-
νημέρωση, υπάρχει στοργική φροντίδα … της αστυνομίας, η παρου-
σία του γιατρού θεωρείται λιγότερο αναγκαία από τη σκιά του αστυ-
φύλακα, και η κοινωνική πρόνοια αντικαθίσταται από την αστυνομική 
παρακολούθηση και καταστολή. Δεν θυμάστε να έχουμε ξαναδεί ποτέ 
άλλο νομοθέτημα, από εκείνα τουλάχιστον τα οποία υποτίθεται ότι 
στοχεύουν στην αντιμετώπιση του «κοινωνικού προβλήματος», όπου 
να αποτυπώνεται τόσο έντονα και τόσο απροσχημάτιστα η βαθύτα-
τα αντιδραστική ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, όπως τούτο εδώ. 

Είναι ολοφάνερο, μετά από όσα ειπώθηκαν, ότι ο πραγματικός 
στόχος του νομοσχεδίου δεν είναι εκείνος που υποκριτικά διακη-
ρύσσει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή αποβλέπει, δήθεν, στην προστα-
σία της δημόσιας υγείας και των ηθικών αρχών της οικογένειας. Κύ-
ριος στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η σεξουαλική ζωή των Ελ-
λήνων και ο περιορισμός των εκδηλώσεων της μέσα στα αυστη-
ρά προκαθορισμένα όρια των προτύπων της αστικής ηθικής. Αυτή 
όμως η προσπάθεια της ποινικής καταστολής της ελεύθερης έκφρα-
σης της σεξουαλικότητας, έχει σα συνέπεια να πλήττονται άμεσα τα 
δημοκρατικά δικαιώματα του πολίτη και μάλιστα το στοιχειωδέστε-
ρο από αυτά, η δυνατότητά του δηλαδή να επιλέγει ελεύθερα τον 
τρόπο που θα ντύνει και θα διαθέτει το σώμα του. 

Εντάσσεται συνεπώς το τρομοκρατικό αυτό νομοσχέδιο στη γενι-
κότερη μεθοδευμένη προσπάθεια που καταβάλλει, κυρίως από την 
μεταπολίτευση και μετά, η άρχουσα τάξη στην Ελλάδα να θωρακίσει 
νομικά τις παράνομες και αντισυνταγματικές επεμβάσεις της σ’ όλα τα 
επίπεδα της κοινωνικής και προσωπικής ζωής των Ελλήνων. Και δεν 
αρκούν οι «καλοπροαίρετες» δηλώσεις οποιουδήποτε πεφωτισμένου 
αστού της κυβερνητικής μηχανής για να πείσουν για το αντίθετο. 

Ανδράποδα θέλουν οι κάθε λογής εξουσίες και στο βωμό αυτού 
του εξανδραποδισμού προσφέρει τούτο το νομοσχέδιο στους πολί-
τες. Γι' αυτό στην πλειοψηφία τους πρέπει να αντιδράσουν όχι μόνο 
οι πόρνες, οι τραβεστί και οι άλλοι ομοφυλόφιλοι, αλλά και όλοι όσοι 
πιστεύουν ότι η σεξουαλική απελευθέρωση είναι sine qua non της 
κοινωνικής. 
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