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ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ
ΣΑΡΚΑΣ ΥΠΗΡΧΕ ΠΑΝΤΑ
Η πορνεία, το νταβατζηλίκι και η πατριαρχικά δομημένη κοινωνία ήταν

βαθιά ριζωμένα  στην αρχαία ελλάδα. Στα λιμάνια αποτελούσε σημαντική
οικονομική δραστηριότητα απασχολώντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οι
εκδιδόμενες γυναίκες μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες.
Τελευταίες στην κλίμακα βρίσκονται οι πόρνες που ετυμολογικά η λέξη προέρχεται
από το ρήμα ‘’πέρνημι’’ , δηλαδή πουλώ. Ανήκαν σε προαγωγούς όπου λάμβαναν
ένα τμήμα των εσόδων των κοριτσιών και τις θεωρούσαν τμήματα της περιουσίας
τους (κλασσική εποχή). Από την ελληνιστική εποχή και μετά, εμφανίζονται μικρά
κορίτσια που εκτέθηκαν από τον πολίτη&πατέρα τους και θεωρούνταν δούλες.
Εργάζονταν τις περισσότερες φορές σε οίκους ανοχής , σε συνοικίες όπως ο
Πειραιάς ή ο Κεραμεικός. Συνήθως υποδέχονταν ναυτικούς και φτωχούς πολίτες.
Μια σκάλα ψηλότερα βρίσκονται οι πόρνες που κάποτε ήταν δούλες και πλέον
είχαν κερδίσει την ελευθερία τους. Οι εταίρες βρίσκονται στην κορυφή της
κλίμακας. 0εν περιορίζονται μόνο στο να προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες αλλά
χρησιμοποιούνταν και ως σύντροφοι.

Επίσης στην αρχαία ελλάδα υπήρχε άλλο ένα είδος πορνείας. Η ιερή
πορνεία. 0ιάσημη είναι η περίπτωση του ναού της Αφροδίτης στην Κόρινθο όπου
υπηρετούσαν πολλά κορίτσια τουλάχιστον απ’ την κλασσική εποχή και μετά. Το 464
π.Χ ένας άντρας που κέρδισε αγώνα πεντάθλου στους ολυμπιακούς αγώνες
θυσίασε στην Αφροδίτη ως ένδειξη ευγνωμοσύνης 100 κοπέλες. Τέλος, η γυναίκα
χρησιμοποιούταν  και ως λάφυρο πολέμου. Όταν έφτανε στην εφηβεία ή και πριν,
άρχιζε η σεξουαλική εκμετάλλευση και επίσης τη χρησιμοποιούσαν ως δούλα.

Με λίγα λόγια, όσα χρόνια κι αν περάσουν, ο πορνοπελάτης αποδέχεται
και εξελίσσει τον ιστορικό ρόλο του στην οποιαδήποτε εποχή ως μηχανισμός
που πρέπει πάση θυσία να ικανοποιηθεί. 



Ο ΠΟΡΝΟΠΕΛΑΤΗΣ ΩΣ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

Οι  πορνοπελάτες είναι τα άλλα αφεντικά της πορνείας, ο λόγος ύπαρξής
της. Η αρχή και το τέλος της, η κινητήρια δύναμη, ο χρηματοδότης και  ο
νοηματοδότης  της. Μέσα από την ατιμωρησία και την προστασία που λαμβάνει απ’
την κοινωνία και το νόμο , ο πορνοπελάτης θρέφει και εξελίσσει το δουλεμπόριο
των γυναικών.

Από τη δεκαετία του ’90 και έπειτα, η πορνεία στην ελλάδα  είναι απόλυτα
καταναγκαστική. Από την πρωτεύουσα μέχρι το τελευταίο χωριό της επαρχίας
υπάρχει το κωλόμπαρο, το στριπτιτζάδικο, και ο οίκος ανοχής όπου ο κάθε
ελληναράς μπορεί να απολαμβάνει το ‘’φρέσκο προϊόν’’.  Όμως ο πορνοπελάτης
δεν είναι μόνο αυτός που ψάχνει οργασμό στα μπουρδέλα και πληρώνει 10 ευρώ
το βιασμό.

Θα προσθέσουμε ένα σχόλιο γι’ αυτόν ως σχέση όχι μόνο χρηματική, αλλά
για μια σχέση που τείνει προς την κατανάλωση. Η σύνθεση της πορνοπελατείας στις
μεγάλες πόλεις που αποτέλεσαν τον κύριο κορμό, είναι κατά κύριο λόγο
επαγγελματίες της μικροαστικής τάξης, στελέχη, επιχειρηματίες, καθώς και ένας
ικανοποιητικός βαθμός της νεολαίας  (η αγία ελληνική οικογένεια πηγαίνει το
15χρονο θρεφτάρι να γίνει ‘’άντρας’’ μέσα σε κάποιο μπουρδέλο).

Αυτό το σημαντικό μέρος της πορνοπελατείας προστάτευσε, νομιμοποίησε
και ενίσχυσε την εκμετάλλευση των γυναικών και οι περισσότερες έπεφταν θύματα
του trafficking. Για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας –πορνοπελάτης με τις
γνωριμίες και την πελατεία του πληροφορείται και τσακίζει τα όποια εμπόδια
μπλέκονται στα πόδια των αφεντικών μιας πιάτσας . Ο δικηγόρος –πορνοπελάτης



μέσω της εργασίας και των κονέ που έχει με το νόμο επιλύει τα προβλήματα μεταξύ
νταβάδων�μπάτσων. Και τέλος, ένα στέλεχος φροντίζει να ενημερώνει μέσω
ίντερνετ  τους ελληναράδες για το ‘’καλό εμπόρευμα’’ . 

Πρόκειται δηλαδή για τη σχέση εμπόρου�καταναλωτή που εκτονώνεται στις
μετανάστριες και του παρέχεται κοινωνική προστασία και νομιμότητα. Οι
πορνοπελάτες όμως δεν είναι κάποιες σκοτεινές φιγούρες που υπάρχουν στις
πόλεις και τις γειτονιές, και τα αφεντικά της βίαια οργανωμένης φάμπρικας του σεξ
δεν είναι το αόρατο χέρι που κινεί τα νήματα. Στους 2.000.000 πορνοπελάτες
βρίσκονται φίλοι, αδερφοί, γιοί, πατεράδες, και συνάδελφοι.

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΜΑΓΙΣΣΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ

ΟΛΕΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΕΣ, ΟΡΟΘΕΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Πορνοπελάτες, μπάτσοι, λοβέρδε, χρυσοχοϊδη, νταβατζήδες
και σεξιστές: 

ÊÁÔÙ ÔÁ ÎÅÑÁ ÓÁÓ ÁÐÏ ÔÉÓ
ÏÑÏÈÅÔÉÊÅÓ ÃÕÍÁÉÊÅÓ



Σε καιρούς κρίσης βλέπουμε το κράτος
και την ελληνική αστυνομία να
διαπομπεύουν οροθετικές εκδιδόμενες
γυναίκες δημοσιεύοντας στοιχεία και
φωτογραφίες. Οι πρακτικές αυτές
χρησιμοποιούνται από το κράτος για
παραδειγματισμό και για να ‘’καθαρίσει
η ελλάδα απ’ τα σκουπίδια’’ και είναι
ίδιες με το κάψιμο των γυναικών κατά το
μεσαίωνα! Στην πυρά για να ξεβρωμίσει
ο τόπος. 
Αυτή η ρατσιστική πρωτοβουλία του
κράτους στιγμάτισε γυναίκες που
ουσιαστικά αυτές είναι τα θύματα και
που στα πρόσωπα και τα σώματά τους
αναδεικνύεται ξεκάθαρα η βία που
έχουν υποστεί από άνδρες είτε
πορνοπελάτες είτε μπάτσους. Οι
γυναίκες αυτές κατηγορούνται για
κακουργήματα όπως βαριά σκοπούμενη
σωματική βλάβη, βλάβη τετελεσμένη
και σε απόπειρα, παράβαση του νόμου
περί εκδιδόμενων γυναικών.
Σκόπιμα οι υπουργοί χρυσοχοϊδης και
λοβέρδος διαλέγουν να επιτεθούν γι
άλλη μια φορά στους από τα κάτω
αυτής της κοινωνίας , τους μετανάστες
και τις μετανάστριες, τις γυναίκες, τους

τοξικομανείς και όλους αυτούς που η
εξουσία θεωρεί μιαρούς (βλ. κρατική
επιχείρηση εξόντωσης ‘’Ξένιος "ίας’’).
Για να μας δείξουν ότι μπορούμε να
νιώθουμε ασφάλεια μετά από το
κοινωνικό/φιλανθρωπικό έργο τους.
Προσπαθούν δηλαδή να μας πείσουν ότι
το πρόβλημα για τη δημόσια υγεία δεν
είναι αυτοί που βιάζουν στα μπουρδέλα,
αυτοί δε φέρουν καμιά ευθύνη.

Εμείς όμως θα μιλήσουμε για
τον εξαναγκασμό που νιώθουν
καθημερινά αυτές οι γυναίκες, τη
σωματική και ψυχολογική βία που
δέχονται, και το ελληνικό κράτος  που
συνεργάζεται με τα κυκλώματα
πορνείας προκειμένου να εξασφαλίσουν
τα απαραίτητα χαρτιά για την είσοδο
στη χώρα, την παραμονή, την προστασία
και τις άδειες μαγαζιών. Γυναίκες που
αρκετές φορές βρίσκονται
φυλακισμένες και απομονωμένες από
τους νταβάδες τους για να μην τους το
σκάσουν. Γυναίκες που βρίσκονται υπό
καθεστώς φόβου, απάτης, εκβιασμών,
εξαναγκασμών και βιώνουν
εξευτελισμούς, ξυλοδαρμούς,
βιασμούς και ‘’χαρακώματα’’…



Θα μιλήσουμε γι’ αυτές τις γυναίκες όχι επειδή μας διακατέχει κάποιο
φιλανθρωπικό συναίσθημα, αλλά με βάση την ταξική μας συνείδηση.

Και φυσικά θα φτύσουμε κατάμουτρα τους έλληνες πορνοπελάτες οι οποίοι
χωρίς τύψεις εκμεταλλεύονται την εξαθλίωση βιάζοντας, έχουν πάντα δίκιο και
τα ονόματά τους μένουν κρυφά, αγοράζουν ανθρώπινα σώματα σα να διαλέγουν
εμπόρευμα, συντηρούν όλο αυτό το σάπιο κύκλωμα της γυναικείας
εκμετάλλευσης και καταναγκαστικής πορνείας, θέλοντας να νιώσουν πιο
‘’αρσενικά’’ διαλέγοντας ένα ανθρώπινο ερείπιο.



ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ
ΟΡΟΘΕΤΙΚΕΣΟΡΟΘΕΤΙΚΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

AIDS ΣΤΟΥΣAIDS ΣΤΟΥΣ
ΠΟΡΝΟΠΕΛΑΤΕΣΠΟΡΝΟΠΕΛΑΤΕΣ



‘’Ç âßá åíÜíôéá óôéò ãõíáßêåò äåí
åßíáé åîáßñåóç, áëëÜ ìéá

óõíå÷üìåíç óôéãìÞ ôçò åîïõóßáò,
Üñá ï áãþíáò åíÜíôéá óôç
óåîéóôéêÞ âßá äå ìðïñåß íá

äéá÷ùñéóôåß áðü ôïí áãþíá åíÜíôéá
óå êÜèå âßá ôïõ óõóôÞìáôïò’’

ROTE ZORA

èá ìáò âñåßôå êáèå ôñßôç 19:00 - 22:00 óôïí áõôïäéá÷åéñéæüìåíï ÷þñï
ÁÍÁÔüÐIA êáé óôï mail: mideniki-anoxi@hotmail.com
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