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Εισαγωγή

Η εργασία αυτή επικεντρώνει στο γεγονός της διαπόμπευσης 32 οροθετικών ή και
εκδιδόμενων γυναικών στα τέλη Απριλίου και τις αρχές Μαΐου 2012. Λίγες μέρες
πριν τις βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου 2012, τα Μ.Μ.Ε. κατακλύζονται από την
είδηση ότι, κατά τη διάρκεια ελέγχου της αστυνομίας σε παράνομο οίκο ανοχής,
εντοπίστηκε μία εκδιδόμενη γυναίκα φορέας του ιού HIV, ρωσικής καταγωγής. Η
οροθετική γυναίκα προσάγεται λόγω της εργασίας της σε παράνομο οίκο ανοχής, και,
κατά την κράτησή της στο αστυνομικό τμήμα, κλιμάκιο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. (Κέντρο
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων) διενεργεί το γρήγορο (rapid) τεστ, στο οποίο
βρίσκεται θετική. Τις επόμενες μέρες της αποδίδεται η, κακουργηματικού
χαρακτήρα, κατηγορία της «βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης» –παρότι η ίδια
δηλώνει πως δε γνώριζε ότι είναι φορέας του ιού HIV– με αποτέλεσμα την
προφυλάκισή της. Παράλληλα, με πρόσχημα την ενημέρωση των ανδρών που
πιθανώς να είχαν συνευρεθεί σεξουαλικώς με εκείνη, δίδονται στη δημοσιότητα οι
φωτογραφίες και τα προσωπικά της δεδομένα.
Πέντε μήνες πριν, το Δεκέμβριο 2011, ο τότε υπουργός Υγείας, Ανδρέας
Λοβέρδος, είχε συνδέσει το φαινόμενο της αύξησης των κρουσμάτων του AIDS, με
την παράνομη μετανάστευση και την άσκηση της παράνομης πορνείας,
εξαγγέλλοντας απελάσεις οροθετικών μεταναστριών εργαζόμενων παράνομα στην
πορνεία. Ενώ, λίγες, μόλις, μέρες πριν τον εντοπισμό και τη σύλληψη της οροθετικής
γυναίκας είχε υπογράψει την υγειονομική διάταξη 39α, που ως θέμα είχε «Ρυθμίσεις
που αφορούν τον περιορισμό της διάδοσης λοιμωδών νοσημάτων». Από το
περιεχόμενο της εν λόγω διάταξης αντλήθηκε η νομιμοποίηση της διεξαγωγής
υποχρεωτικών υγειονομικών ελέγχων.
Μέσα στο επόμενο διάστημα από τον εντοπισμό της πρώτης οροθετικής
γυναίκας, η αστυνομία πραγματοποιεί επιχειρήσεις-σκούπα στο κέντρο της Αθήνας
για τον εντοπισμό γυναικών που εκδίδονται παράνομα σε πιάτσες. Ο σχεδιασμός
αυτής της επιχείρησης περιελάμβανε εφόδους σε πιάτσες τοξικοεξαρτημένων και, με
το πρόσχημα της “απλής” εξακρίβωσης, οι γυναίκες που προσάγονταν οδηγούνταν
σε αστυνομικά τμήμα όπου γιατροί του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τους διενεργούσαν
υποχρεωτικά rapid test και στην περίπτωση που βρίσκονταν οροθετικές οδηγούνταν
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στο κρατητήριο. Ο απολογισμός αυτής της επιχείρησης ήταν η δημοσιοποίηση
στοιχείων 32 εξ αυτών που βρέθηκαν οροθετικές, οι περισσότερες εκ των οποίων
ελληνικής καταγωγής, τοξικοεξαρτημένες και όχι εκδιδόμενες, ενώ, οι διωκόμενες
οροθετικές έμειναν προφυλακισμένες για σχεδόν ένα χρόνο μέχρι την οριστική
αθώωσή τους, το Μάρτιο 2013.
Η “αστοχία” των ελληνικών αρχών να εντοπίσουν τον διακηρυγμένο “εχθρό”
δεν επισημαίνεται προκειμένου να εννοηθεί ότι στην περίπτωση που και οι 32
διωχθείσες ήταν οροθετικές εκδιδόμενες μετανάστριες η πολιτική αυτή δεν θα
αποτελούσε αντικείμενο της παρούσας μελέτης ή ότι θα ήταν περισσότερο
νομιμοποιημένη. Η επισήμανση γίνεται έτσι ώστε να καταγραφεί η διαδικασία που
ακολουθήθηκε και να τονιστεί η ανάγκη δημιουργίας/σχηματοποίησης ενός εχθρού,
ανεξαρτήτως του αν το “πρότυπο” του εχθρού επιβεβαιώνεται πλήρως. Σε ένα
δεύτερο επίπεδο, αυτή η “αστοχία” είναι δηλωτική και της δύναμης του λόγου, ο
οποίος λειτουργεί ως ένα κανονιστικό πρότυπο (βλ. εκδιδόμενες γυναίκες φορείς του
ιού HIV από την υποσαχάρια Αφρική) το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πλήρως ποτέ. Το
ότι “επιβεβαιώνονται” κάποιες πτυχές του επαρκεί για να επανεγγραφεί στο
κοινωνικό σώμα ως ένα επιτυχημένο αφήγημα, λειτουργώντας, παράλληλα, ως
τεχνολογία πειθάρχησης, αναγνωρίζοντας τις ζωές ορισμένων σωμάτων (βλ. υγιών
ελλήνων) ως περισσότερο σημαντικών και άξιων να βιωθούν από άλλες (βλ.
οροθετικές γυναίκες).
Στο γεγονός της διαπόμπευσης των οροθετικών γυναικών παρατηρείται η
σταδιακή προσπάθεια στιγματισμού μιας κοινωνικής ομάδας, μέσα από τη
δημιουργία συνθηκών κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εν είδει πολιτικού
καιροσκοπισμού. Παρατηρούμε, δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο ο κυρίαρχος λόγος
κατασκευάζει θεμιτές και αθέμιτες ταυτότητες, παράλληλα με τη δημιουργία ενός
καθεστώτος εξαίρεσης.
Η ποινικοποίησης της οροθετικότητας, στις αρχές Μαΐου 2012, στην Αθήνα,
οφείλει να τεθεί υπό διερεύνηση και να αναδειχθεί το σύνθετο πλέγμα των σχέσεων
εξουσίας που οδήγησε στην κατασκευή της. Μέσα από την ανάλυση που ακολουθεί
προσπαθούμε να αποτυπώσουμε τη συνθετότητα των παραγόντων που οδηγούν σε
αποκρυσταλλωμένες ταυτότητες –όπως αυτή της μολυσματικής μετανάστριας– τον
κεντρικό ρόλο που παίζει η γλώσσα και ο λόγος (discourse) γενικότερα, και τη
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διαπλοκή των συστημάτων σχέσεων εξουσίας που οδηγούν στη συνάρθρωση κόμβων
ανάμεσα στο φύλο με την τάξη, στο έθνος με το φύλο και στην τάξη με το έθνος.
Ενώ, παράλληλα, επιθυμούμε να επιχειρηματολογήσουμε ενάντια σε ουσιοκρατικές
θεωρήσεις των κοινωνικών σχέσεων, θεωρήσεις που αντιλαμβάνονται έννοιες όπως
το φύλο, το έθνος και τη σεξουαλικότητα ως «φυσικές» (δηλαδή, της φύσης), άρα
και αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου.
Η αναπαράσταση της αποπομπής των επικίνδυνων και μιασματικών σωμάτων
δρα παραγωγικά συγκροτώντας ένα συγκεκριμένο είδος έθνους (το καθαρό από
ασθένειες, αλλά και από ξένα σώματα όπως εκείνα που συνιστούν οι μετανάστες) και
συγκεκριμένα είδη υποκειμένων (εκείνα που εντάσσονται στην ελληνική,
ετεροφυλόφιλη, πυρηνική οικογένεια) (Χαλκιά, 2006: 81-82).
Η εργασία μας αυτή επιθυμούμε να αποτελέσει ένα είδος αντίστασης στους
αποκλεισμούς που παράγει ο κυρίαρχος λόγος. Μέσα από την εξέταση ψηγμάτων του
κυρίαρχου λόγου, επιχειρούμε την ανανοηματοδότηση του γεγονότος και τη
δημιουργία μιας αντι-μνήμης: «το ζητούμενο είναι να χρησιμοποιηθεί η ιστορία κατά
τρόπο ώστε να αποδεσμευτεί μια για πάντα από κάθε είδους αρχετυπικό πρότυπο,
μεταφυσικό και συνάμα ανθρωπολογικό, να απαλλαγεί από τη μνήμη. Το ζητούμενο
είναι η μετατροπή της ιστορίας σε αντι-μνήμη και, κατά συνέπεια, η εκδίπλωση εντός
της μιας εντελώς διαφορετικής μορφής του χρόνου» (Foucault, 2003: 83, η έμφαση
δική μας).

Ο χάρτης της έρευνας
Στο πρώτο μέρος της διπλωματικής παρουσιάζεται μια βιβλιογραφική επισκόπηση
των υπό διερεύνηση ζητημάτων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο
χαρτογραφείται το θεωρητικό πλαίσιο αυτής της έρευνας, αναδεικνύοντας ως
κεντρικούς τόπους τις κοινωνικές κατηγορίες του έθνους, του φύλου και της
σεξουαλικότητας, αλλά και ο κόμβος που αυτές συναρθρώνουν. Η ανάγνωση της
συνθήκης, εντός της οποίας έλαβε χώρα η διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών,
γίνεται υπό το πρίσμα του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης (Agamben, 2007) και της
βιοπολιτικής, της τεχνολογίας της εξουσίας που επικρατεί στα δυτικά κράτη από τα
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τέλη του 18ο αιώνα (Foucault, 2002). Επικεντρώνουμε στην παραγωγική διάσταση
της εξουσίας
Στο δεύτερο κεφάλαιο στεκόμαστε σε επτά ποιοτικές έρευνες που διερευνούν
διαφορετικές συναρμογές των κοινωνικών κατηγοριών που εξετάζουμε κι εμείς στα
πλαίσια της παρούσας έρευνας. Οι έρευνες αυτές εντάσσονται στα επιστημονικά
πεδία της κοινωνιολογίας, της ιστορίας και της ανθρωπολογίας και η παρουσίασή
τους συγκροτείται σε δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορά τρία παραδείγματα
δια-λογικών πρακτικών μέσω των οποίων επιχειρείται η συγκρότηση ενός
«εσωτερικού» εχθρού στα πλαίσια ενός έθνους-κράτους. Η δεύτερη ενότητα
διερευνά τη σεξουαλικοποίηση του έθνους ως μια μέθοδο (ανα)παραγωγής πειθήνιων
σωμάτων.
Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, καθώς
και το υλικό που μελετήθηκε. Αναλυτικότερα, η εργασία μας χρησιμοποιεί την
ποιοτική μέθοδο της ανάλυσης λόγου, την οποία εφαρμόζουμε σε αποσπάσματα
λόγων που συλλέξαμε από δημοσιεύματα του κυρίαρχου διαδικτυακού Τύπου την
περίοδο που εξελίσσονταν η διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών.
Το τέταρτο κεφάλαιο συνιστά μια ιστορική αναδρομή σε δύο επιπλέον
παραδείγματα δημόσιας διαπόμπευσης. Το κυνήγι μαγισσών τον 16ο και 17ο αιώνα
στην Ευρώπη και τη διαχείριση δύο πασχόντων από λέπρα πληθυσμών τον 12ο
αιώνα, ενός στην Ανατολή (Βασίλειο της Ιερουσαλήμ) και ενός στη Δύση (Αγγλία
και Γαλλία).
Το δεύτερο μέρος του παρόντος κειμένου αποτελεί το προϊόν της έρευνάς
μας, χωρισμένο σε δύο κεφάλαια. Έτσι, στο πέμπτο κεφάλαιο αναδεικνύεται η εθνική
διάσταση των λόγων αναφορικά με το υπό διερεύνηση γεγονός. Παρακολουθούμε
την διαδικασία κατασκευής ενός «εσωτερικού» εχθρού στα πλαίσια του έθνουςκράτους, τον εντοπισμό του και την, εν τέλει, διαπόμπευσή του μέσα από την
παράθεση και λεπτομερή ανάλυση ψηγμάτων του κυρίαρχου διαδικτυακού λόγου.
Tο έκτο κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο υποκεφάλαια. Στο πρώτο υποκεφάλαιο
αναλύουμε τις δύο διαφορετικές εννοιολογήσεις που λαμβάνει στο συγκεκριμένο
συγκείμενο το υποκείμενο γυναίκα υπό το πρίσμα της σεξουαλικότητας, καθώς και
την κυρίαρχη σεξουαλικότητα των ανδρών. Ενώ, στο δεύτερο υποκεφάλαιο, η

7

ανάλυση επικεντρώνεται στο πρότυπο της ετεροκανονικής, πυρηνικής, ελληνικής
οικογένειας, ως μιας κοινωνικής σχέσης.
Στο παράρτημα Α’ καταγράφεται το σύνολο της βιβλιογραφίας του υλικού
που μελετήθηκε με χρονολογική σειρά. Ενώ στο παράρτημα Β’ παρατίθεται η
υγειονομική διάταξη που υπέγραψε την 1η Απριλίου 2012 ο τότε υπουργός Υγείας,
Ανδρέας Λοβέρδος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάταξη αυτή καταργήθηκε με
υπογραφή της υφυπουργού Υγείας, Φωτεινή Σκοπούλη, σχεδόν ένα χρόνο μετά, στις
30 Απριλίου 20131, ενώ μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης στα τέλη Ιουνίου
2013, η επαναφορά της υγειονομικής διάταξης 39α την 1η Ιουλίου 20132 ήταν η
πρώτη νομοθετική πράξη στην οποία προχώρησε ο νέος υπουργός Υγείας, Άδωνις
Γεωργιάδης.

1
2

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΝΔΘ-ΜΗ7
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ4ΩΘ-ΜΡΓ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. 1. Κατάσταση εξαίρεσης
«Η παράδοση των καταπιεσμένων μας διδάσκει ότι η “κατάσταση έκτακτης ανάγκης”
που ζούμε τώρα δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. Πρέπει να κατορθώσουμε να συλλάβουμε
την ιστορία έχοντας αυτή την επίγνωση. Τότε θα διαπιστώσουμε καθαρά ότι αποστολή μας είναι
να δημιουργήσουμε μια πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έτσι θα βελτιωθεί η θέση
μας στον αγώνα κατά του φασισμού.»
Walter Benjamin3

Ξεκινάμε τη διαδρομή μας στη θεωρητική επισκόπηση του υπό διερεύνηση θέματος
από τη διατύπωση αυτή του Benjamin καθώς θεωρούμε ότι ταιριάζει με την
κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της Ελλάδας την ιστορική περίοδο που μελετούμε.
Η συνθήκη της κρίσης που παρουσιάζεται στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια,
παρότι είχε αρχικά αναγνωριστεί ως μια «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» για την
αντιμετώπιση της οποίας όφειλαν να παρθούν κάποια «έκτακτα μέτρα», τείνει να
καταστεί ο κανόνας.
Τί σημαίνει όμως «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» (εξαίρεσης); Συνοπτικά,
και απλουστευτικά ίσως, το θεσμισμένο δίκαιο αναστέλλεται προσωρινά λόγω
κάποιας «έκτακτης ανάγκης» και τη θέση του λαμβάνει μια νομιμοποιημένη
«κατάσταση εξαίρεσης». Μια συνθήκη, δηλαδή, κατά την οποία επιτρέπονται οι
παραβάσεις του νόμου στο όνομα μιας «μεγάλης ανάγκης». Χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα αποτελεί το ναζιστικό κράτος: μέσω του Διατάγματος για την προστασία
του λαού και του κράτους, για δώδεκα χρόνια ορισμένα άρθρα του Συντάγματος,
αναφορικά με τις ατομικές ελευθερίες, κατέστησαν ανενεργά, επιτρέποντας με αυτό
τον τρόπο τη νομική θεώρηση του Γ’ Ράιχ ως μια «κατάσταση εξαίρεσης»
(Agamben, 2007: 13). Ενώ ένα πιο σύγχρονο παράδειγμα συνιστά η στρατιωτική
διαταγή (military order) που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, George Bush, το
Νοέμβριο του 2001, νομιμοποιώντας την “επ’ αόριστον κράτηση” (indefinite
detention) και την παραπομπή σε δίκη από
3

“στρατιωτικές επιτροπές” (military

Μπένγιαμιν, Β. (1983: 8-9).
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commissions) των μη πολιτογραφημένων υπόπτων για συμμετοχή σε τρομοκρατικές
ενέργειες (ό.π.: 15).
Για τον Agamben (2007: 20), όπως και για τον Benjamin (1983), η
κατάσταση εξαίρεσης «όχι μόνο εμφανίζεται όλο και περισσότερο ως τεχνική
διακυβέρνησης παρά ως έκτακτο μέτρο, αλλά και επιτρέπει να φανεί η φύση της ως
συστατικού παραδείγματος της έννομης τάξης». Με άλλα λόγια, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι η μετατροπή της εξαίρεσης σε κανόνα μέσω της θεσμοθέτησης μιας
συνθήκης έκτακτης ανάγκης συγκροτεί την ίδια την έννομη τάξη.
Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε μια ανάλυση λόγου (discourse
analysis) των δημοσιευμάτων των κυρίαρχων διαδικτυακών ΜΜΕ γύρω από τη
διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών τον Μάιο του 2012 στην Αθήνα. Θεωρούμε
το παράδειγμα αυτό ως χαρακτηριστικό δείγμα νομιμοποίησης μιας «κατάστασης
εξαίρεσης» και επιλέγουμε να επικεντρώσουμε στον κυρίαρχο λόγο αφού σύμφωνα
με τον Carl Schmitt ο κυρίαρχος είναι «αυτός που αποφασίζει για την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης (εξαίρεσης)» (Agamben, 2007: 11).
Με τη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών, που παρακολουθήσαμε το
Μάιο του 2012, δημιουργήθηκε μια ζώνη “ανομίας” με το πρόσχημα της
διασφάλισης της δημόσιας υγείας. Η εφαρμογή του κανόνα/δικαιώματος της
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανεστάλη προσωρινά, παρότι ο
νόμος παρέμεινε σε ισχύ. Επίσης, παρατηρούμε και μια απόκλιση ανάμεσα στο
περιεχόμενο της υγειονομικής διάταξης 39α4 που υπέγραψε ο υπουργός Υγείας,
Ανδρέας Λοβέρδος, και στην εφαρμογή της. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η υγειονομική
αυτή διάταξη φαίνεται να αφορούσε τις κυρώσεις που επισείονται στους εργοδότες
που απασχολούν μετανάστες, καταρχάς χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής,
και εν συνεχεία πάσχοντες από λοιμώδη νοσήματα, η εφαρμογή αυτής, αλλά και η
αναπαράστασή της από τα ΜΜΕ, περιορίστηκε στην προσαγωγή, την προφυλάκιση
και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων 32 οροθετικών γυναικών, στην πλειοψηφία
τους ελληνικής καταγωγής.
Το καθοριστικό στοιχείο νομιμοποίησης της συγκεκριμένης «κατάστασης
έκτακτης ανάγκης» αποτέλεσε η έντονη ανησυχία για τη διάδοση του ιού HIV,

4

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/Β49ΤΘ-2ΙΙ
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σημαίνοντας κίνδυνο ύπαρξης μιας υγειονομικής βόμβας στο κέντρο της Αθήνας
έτοιμης να εκραγεί.5

1. 2. Κόμβος έθνους, φύλου, σεξουαλικότητας
Μέσα από την εξέταση του λόγου των κρατικών αξιωματούχων βλέπουμε την
κατασκευή ενός αφηγήματος, στους κόλπους του οποίου συναρθρώνονται το φύλο,
το έθνος και η σεξουαλικότητα. Πιο συγκεκριμένα, τα υποκείμενα που
στοχοποιούνται ως εχθρικά φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά: είναι γυναίκες,
μετανάστριες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής, φορείς του ιού HIV, οι
οποίες εκδίδονται παράνομα. Το ευρύτερο υποκείμενο που δέχεται επίθεση είναι η
ελληνική κοινωνία, ενώ εκείνο που ουσιαστικά χρήζει προστασίας είναι η ελληνική
οικογένεια. Ο έλληνας άνδρας οικογενειάρχης που συνευρίσκεται ερωτικά με αυτές
τις “εχθρικές” γυναίκες, χωρίς τη χρήση προφυλακτικού, μεταφέρει τον ιό στο σπίτι
του, δηλαδή στη σύζυγο ή τη σύντροφό του και τα παιδιά του [sic]. Νόμιμος
προστάτης τόσο του έλληνα όσο και της ελληνίδας εμφανίζεται να είναι το κράτος
μέσα από την αποφασιστική δράση που αναλαμβάνει.
Σύμφωνα με τη Mayer (2000: 5) στα πλαίσια ενός έθνους-κράτους, παρά την
πολυμορφία και την ποικιλία που συναντάται, τη θεσμική αναγνώριση και την
ηγεμονία απολαμβάνει μόνο ένα κάθε φορά έθνος, ένα φύλο και μια συγκεκριμένη
σεξουαλικότητα. Η οργάνωσή τους οικοδομείται γύρω από σύνθετα πλέγματα
σχέσεων εξουσίας, μέσα από διαδικασίες επιβράβευσης και τιμωρίας των
παραστασιακών επιτελέσεων των εκάστοτε υποκειμένων (Rubin, 2006: 467).
Η Χαλκιά (2007) μελετώντας τους λόγους περί ελληνικότητας που
κατασκεύαζαν το δημογραφικό ως μείζον εθνικό πρόβλημα τη δεκαετία του 1990
στον έντυπο Τύπο, υποστηρίζει ότι αποτελούν τους ίδιους λόγους που
σχηματοποιούν και τα περιεχόμενα των κατηγοριών της σεξουαλικότητας, των
σχέσεων και του θηλυκού σώματος, όπως αυτά προέκυψαν μέσα από την ποιοτική
5

«Με εντολή του υπουργού Υγείας οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, ενώ ο Ανδρέας Λοβέρδος επισημαίνει
ότι “η υγειονομική βόμβα έχει εκραγεί. Το πρόβλημα ξέφυγε από το γκέτο και αναμείχθηκε με τη
δρώσα
ελληνική
κοινωνία”»,
στο
"Τρόμος
AIDS
για
3.000
άνδρες":
http://www.zougla.gr/greece/article/tromos-aids-gia-3000-andres (03/05/2012).

11

ανάλυση συνεντεύξεων γυναικών που έχουν υποβληθεί σε δύο ή/και παραπάνω
εκτρώσεις. Με αποτέλεσμα, «τα αφηγήματα που παράγουν την εθνική υπόσταση
αποδίδοντας τον χαμηλό δείκτη γεννήσεων ως εθνικό πρόβλημα με όλα τα ελληνικά
ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του [να] είναι αυτά ακριβώς που παράγουν και τον
υψηλό δείκτη εκτρώσεων» (Χαλκιά, 2007: 132).
Στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε
ορισμένες χρήσιμες, για την ανάλυση που θα ακολουθήσει, πτυχές της θεωρητικής
επεξεργασίας των κατηγοριών του έθνους, του φύλου και της σεξουαλικότητας, αλλά
και του κόμβου που αυτά συναρθρώνουν.

1. 3. Έθνος
[το έθνος] Είναι μια κοινωνική οντότητα μόνο εφόσον σχετίζεται με ένα
ορισμένο είδος σύγχρονου εδαφικού κράτους, το “εθνικό κράτος”, και είναι άσκοπο να
συζητάμε για έθνος και εθνικισμό παρά μόνο εφόσον και τα δύο σχετίζονται με αυτό.
Eric Hobsbawm6

Ακολουθώντας μια επαγωγική πορεία, θα προχωρήσουμε τώρα στην αποσαφήνιση
του κόμβου φύλου-έθνους-σεξουαλικότητας που σκιαγραφήσαμε παραπάνω. Η
πρώτη στάση αυτής της διαδρομής θα είναι το έθνος. Η μελέτη του εν λόγω
συστήματος οργάνωσης της εξουσίας γίνεται σε στενή σχέση με εκείνο του κράτους
και η προσέγγιση που ακολουθούμε στην ανάλυσή μας αντλεί από τα έργα των
Anderson (1997), Wallerstein (1991), Hobsbawm (1994), Gellner (1992) και Balibar
(1991).
Κοινή συνισταμένη αυτών των θεωρητικών αποτελεί η αντίληψη του έθνους
ως μιας επινοημένης κοινότητας, ως ενός κοινωνικοϊστορικού σχηματισμού, και όχι
ως μιας φυσικής οντότητας. Η επίκληση μιας αναλλοίωτης ουσίας –η οποία
κληρονομείται από τη μια γενιά στην επόμενη και η οποία οφείλει να
διαφυλάσσεται– από την εθνικιστική ιδεολογία έχει ως στόχο την κατασκευή μιας
αδιαίρετης και ομοιογενούς ενότητας ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον ενός
έθνους, δημιουργώντας έτσι μια «φυσική» κοινότητα, υπεράνω ατόμων και
6

Hobsbawm, E. (1994: 22).
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κοινωνικών συνθηκών (Μπαλιμπάρ, 1991: 147 Άντερσον, 1997: 33). Έτσι, τα
γεγονότα που συντελέστηκαν στο παρελθόν επενδύονται εκ των υστέρων με νοήματα
συνέχειας, προκειμένου να αποκτήσουν μια πειστική σύνδεση μεταξύ τους, η οποία
συνεπάγεται την κατασκευή μιας ιστορικής συνέχειας. Αντίστοιχα, σε ορισμένες
περιπτώσεις, για να καταστεί περισσότερο συμπαγής ο εθνικός «μύθος» επιλέγεται η
αποσιώπηση και η λήθη μέρους της ιστορίας.7 Η επαναληψιμότητα αυτών των μύθων
οδηγεί τόσο στην διαιώνιση της λειτουργίας τους ως συγκροτητικών στοιχείων του
έθνους, όσο και στην αναπαραγωγή του ίδιου του έθνους (Mayer, 2000: 3).
Στο έργο του Φαντασιακές Κοινότητες ο Anderson (1997: 26) ορίζει το έθνος
ως «μια ανθρώπινη κοινότητα που φαντάζεται τον εαυτό της ως πολιτική κοινότητα,
εγγενώς οριοθετημένη και ταυτόχρονα κυρίαρχη». Με την χρήση του όρου φαντασία/
φαντασιακός ο Anderson δεν επιδιώκει να καταστήσει ψευδή την ύπαρξη εθνικών
κοινοτήτων, αλλά να καταδείξει ότι αυτή η αίσθηση του «συνανήκειν» που
χαρακτηρίζει τα μέλη αυτών των κοινοτήτων δεν βασίζεται σε πραγματικούς
δεσμούς ανάμεσά τους, αλλά σε μια αφαιρετική σύλληψη της έννοιας «κοινότητα».
Πιο συγκεκριμένα, παρότι κανένα μέλος ενός έθνους δεν θα καταφέρει να έρθει σε
επαφή με την πλειοψηφία των υπόλοιπων μελών που το αποτελούν, συνεχίζει να
θεωρεί τον εαυτό του ως κομμάτι του συνόλου που ονομάζεται έθνος. Την θέση αυτή
έρχεται να ενισχύσει ο Balibar (1991: 143) υποστηρίζοντας ότι «κάθε κοινότητα,
αναπαραγόμενη χάρη στη λειτουργία των θεσμών είναι “φαντασιακή”».
Την πολιτική διάσταση του εθνικισμού επισημαίνει και ο Gellner (1992: 13)
όταν ως βασική του λειτουργία θεωρεί «την εναρμόνιση της πολιτικής και της
εθνικής οντότητας». Παρά το γεγονός ότι τα έθνη άρχισαν να αναδύονται λίγο μετά
την εμφάνιση των κρατών, εντούτοις, η εθνικιστική ιδεολογία επιχειρεί να τους
προσδώσει μια διαχρονική παρουσία στην παγκόσμια ιστορία, υποστασιοποιώντας
με αυτό τον τρόπο την ύπαρξη της εθνικής κοινότητας. O Gellner (1992: 22)
υποστηρίζει ότι «[τ]ο να έχει κανείς έθνος δεν αποτελεί εγγενές στοιχείο της
ανθρώπινης ιδιότητας, κατέληξε ωστόσο σήμερα να φαίνεται ως τέτοιο», ενώ

7

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καταστροφής της μνήμης αποτελεί η οικοδόμηση της Φοιτητικής
Λέσχης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πάνω από το εβραϊκό νεκροταφείο της
πόλης. Η λήθη αυτού του γεγονότος στηρίζεται στην απουσία οποιασδήποτε ένδειξης για το κομμάτι
αυτό της ιστορίας που έχει σκεπάσει το κτίσμα του πανεπιστήμιου είτε στον ίδιο τον φυσικό χώρο
όπου στεγάζεται είτε στον διαδικτυακό του ιστότοπο, όπου έχει αναρτηθεί η ιστορία του ιδρύματος
(Hesse & Laqueur, 2006).
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παράλληλα τονίζει ότι «το πρόβλημα του εθνικισμού δεν τίθεται για κοινωνίες χωρίς
κράτος» (ό.π.: 18).
Για τον Wallerstein (1991: 124-125) η εμφάνιση του κράτους προηγείται από
εκείνη του έθνους, η αντίστροφη ανάγνωση της ιστορίας χαρακτηρίζεται από τον ίδιο
ως «μύθος». Για εκείνον, η “γέννηση” του έθνους και η καλλιέργεια του «εθνικού
αισθήματος» βοήθησε

στην εξομάλυνση των προβλημάτων συνοχής

που

παρουσίαζαν τα νεοσυσταθέντα κράτη. Ταυτόχρονα αποτέλεσε το όχημα μέσω του
οποίου ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα κράτη μπορούσε πλέον να εκφραστεί. Στη
συνέχεια, η σχέση ανάμεσα στο έθνος και στο κράτος περιπλέκεται, καθώς τα
κυρίαρχα κράτη άρχισαν να επιτελούν τον παράλληλο ρόλο της προστασίας και της
εγγύησης της ελευθερίας των εθνών (Άντερσον, 1997: 27).
Η μαρξιστική ανάγνωση της σχέσης έθνους-κράτους που επιχειρεί ο Balibar
(1991: 142) τον οδηγεί στη διαπίστωση ότι «ο θεσμός του εθνικού-κοινωνικού
κράτους επέτρεψε να επιλυθούν οι αντιφάσεις που δημιούργησε ο καπιταλισμός».
Με άλλα λόγια, η εμφάνιση της εθνικής ταυτότητας επέτρεψε (και συνεχίζει να
επιτρέπει στις περιπτώσεις που επικαλείται) την σχετικοποίηση των ανισοτήτων και
των διαφορών που επικρατούσαν (και συνεχίζουν να επικρατούν), στο όνομα μιας
κοινής ουσίας και ενός κοινού πεπρωμένου. Ο Anderson (1997: 28) υπογραμμίζει ότι
τα έθνη γίνονται αντιληπτά «ως μια οριζόντια συντροφική σχέση», μυστικοποιώντας
έτσι τις σχέσεις ανισότητας και εκμετάλλευσης που κυριαρχούν σε κάθε κοινότητα.
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο Wallerstein (1991: 128-129), ο οποίος
επισημαίνει ότι μέσω της σύνδεσης του έθνους με το κράτος αναδεικνύεται «μια από
τις θεμελιώδεις αντιφάσεις του ιστορικού καπιταλισμού», η οποία συνίσταται
«[σ]την ταυτόχρονη αναζήτηση της ισότητας στην θεωρία και της ανισότητας στην
πράξη». Παρότι τα κράτη, στο θεωρητικό επίπεδο, διακηρύσσουν την ισότητα
ενώπιον του νόμου, στην πράξη η ομαδοποίηση του πληθυσμού ενός κράτους σε
εθνικές ομάδες νομιμοποιεί την ιεραρχική πραγματικότητα του καπιταλισμού.
Μια ακόμη συγκροτητική διάσταση του εθνικισμού, που αναδεικνύεται από
τους περισσότερους θεωρητικούς που εξετάσαμε, αποτελεί η καθιέρωση και η
εξάπλωση του γραπτού λόγου, του Τύπου και της εκπαίδευσης. Μέσα από τους
θεσμούς αυτούς (πχ σχολείο, πανεπιστήμιο, ΜΜΕ, οικογένεια, γραφειοκρατία κλπ)
επιτυγχάνεται η ενστάλαξη της εθνικιστικής ιδεολογίας στα μέλη ενός έθνους-
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κράτους (Balibar, 1991: 150 Hobsbawm, 1994: 131, 198-199). Έτσι, τα κράτη
παρουσιάζονται ως προστάτες των διαφορετικών πολιτισμών που δημιουργεί και
αναπαράγει το «μονοπώλιο της νόμιμης εκπαίδευσης» (Gellner, 1992: 93).

1. 4. Φύλο & Σεξουαλικότητα
Προχωρώντας, τώρα, στην βιβλιογραφική επισκόπηση των κατηγοριών του φύλου
και της σεξουαλικότητας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η προσέγγιση που
ακολουθούμε φέρει τα ίδια χαρακτηριστικά με εκείνη του έθνους: μακριά από το να
θεωρούμε το φύλο και τη σεξουαλικότητα ως δεδομένα της «φύσης», θα
επιχειρήσουμε να φωτίσουμε την κοινωνική, ιστορική, αλλά και πολιτική τους
διάσταση. Αντίθετα από τις ουσιοκρατικές θεωρίες, οι οποίες προσεγγίζουν το φύλο
και τη σεξουαλικότητα ως βιολογικές σταθερές, επιλέγουμε να υιοθετήσουμε την
οπτική του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού (Μπέργκερ & Λούκμαν, 2003).
Ιστορικά, το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση απομάκρυνσης από τη
σύνδεση του φύλου με τη φύση έγινε με τη διάκριση ανάμεσα σε «βιολογικό φύλο»
[sex] και σε «κοινωνικό φύλο» [gender]. Ο Γιαννακόπουλος (2003: 16) στην
εισαγωγή του στην ελληνική έκδοση του έργου του Laqueur, Κατασκευάζοντας το
φύλο, παραθέτει τους ορισμούς των δύο όρων όπως τους κατέγραψε η Ann Oakley το
1972:
Το “βιολογικό φύλο” [sex] αναφέρεται στις βιολογικές διαφορές ανάμεσα
στο αρσενικό και το θηλυκό: στην ορατή διαφορά των γεννητικών
οργάνων τους και τη συνακόλουθη διαφορά των αναπαραγωγικών τους
λειτουργιών. Το “κοινωνικό φύλο” [gender] αφορά τον πολιτισμό:
αναφέρεται στην κοινωνική κατηγοριοποίηση σε “ανδρικό” και
“γυναικείο”.
Η διάκριση αυτή εισήχθη με σκοπό την αποσύνδεση του κοινωνικού από το φυσικό
και την αποφυσικοποίηση της κοινωνικής κατηγορίας του φύλου, έτσι ώστε τα
επιχειρήματα όσων αντλούσαν από ουσιοκρατικές θεωρήσεις των δύο φύλων και
νομιμοποιούσαν την ανισότητα ανάμεσα σε αυτά να χάσουν την εγκυρότητά τους.
Σε επιστημονικό επίπεδο, αποτέλεσμα αυτής της διάκρισης ήταν η γέννηση
των κλάδων της ανθρωπολογίας των γυναικών (Μπακαλάκη, 1994 Αθανασίου, 2006
Παπαταξιάρχης, 2006) και της ιστορίας των γυναικών (Σκοτ, 1997), έτσι ώστε να
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δώσουν φωνή στο αποσιωπημένο υποκείμενο «γυναίκα». Γυναίκες ανθρωπολόγοι
και ιστορικοί μέσα από έρευνες επικεντρωμένες στο υποκείμενο «γυναίκα» και τη
«γυναικεία» εμπειρία, άσκησαν κριτική στην επιστήμη ως έναν ανδροκρατούμενο
χώρο. Η κυριαρχία των ανδρών στους επιστημονικούς κλάδους στηριζόταν στο
γεγονός ότι τόσο οι ερευνητές, όσο και οι πληροφορητές τους ήταν άνδρες, ενώ τα
εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούσαν ήταν διαποτισμένα από τις έμφυλες
προκαταλήψεις τους και τα προνόμια που απολάμβαναν. Έτσι, ήταν επόμενο τα
αποτελέσματα των ερευνών τους να είναι εξίσου διαποτισμένα από, αλλά και να
αναπαράγουν, τα καταπιεστικά στερεότυπα και τους έμφυλους διαχωρισμούς που
επικρατούσαν στο συγκεκριμένο κοινωνικοϊστορικό συγκείμενο. Το έργο των
γυναικών κοινωνικών επιστημόνων επικεντρώθηκε στην προσπάθεια αποδόμησης
των εν λόγω στερεοτύπων μέσα από την κατάδειξη του τρόπου με τον οποίο
κατασκευάζονταν και αναπαράγονταν.
Ένα από τα κεντρικά ερωτήματα που απασχόλησε το νεοσύστατο κλάδο της
ανθρωπολογίας ήταν η οικουμενικότητα της γυναικείας υποτέλειας. Όσες γυναίκες
ανθρωπολόγοι απαντούσαν καταφατικά στο ερώτημα (Ortner, 1994) τόνιζαν τους
κοινούς συμβολισμούς που χαρακτηρίζουν τις γυναίκες σε διαφορετικά πολιτισμικά
πλαίσια –πχ ταύτιση με τη μητρότητα. Ο μητρικός ρόλος των γυναικών, σύμφωνα με
αυτές τις μελέτες, τις εξανάγκαζε να παραμένουν στον οίκο, ταυτίζοντάς τες με αυτό
τον τρόπο με το ιδιωτικό, το μερικό και το αποσπασματικό. Αντίθετα, ο κύριος
χώρος δράσης των ανδρών θεωρήθηκε το δημόσιο, το οποίο ως ανώτερο και
συνολικότερο του ιδιωτικού, επέτρεψε την υπαγωγή των γυναικών σε κατώτερη θέση
από αυτή των ανδρών. Η νομιμοποίηση της ανδρικής κυριαρχίας βασιζόταν στη
διάκριση ανάμεσα στον πολιτισμό και τη φύση. «Οι γυναίκες θεωρούνται πως
βρίσκονται “απλώς” πλησιέστερα στη φύση απ’ ό, τι οι άνδρες» (Ortner, 1994: 85, η
έμφαση δική της): αυτή η εγγύτητα με τη φύση προκύπτει από τη θεωρούμενη
συγκρότηση της γυναικείας ταυτότητας στη βάση της αναπαραγωγικής τους
δραστηριότητας (βλ. μητρότητα, φροντίδα κλπ) και αποτελεί την ουσία, τον
καθοριστικό παράγοντα της ύπαρξής τους.8

8

Στην κλασική πολιτική θεωρία δεν υπάρχει χώρος για τις γυναίκες, αποκλείονται από το κοινωνικό
και παραμένουν κοντά στη φύση. Σύμφωνα με τη Yuval-Davis (1993: 622-623) στη πολιτική θεωρία
του Χομπς ο άνδρας κυριαρχεί καθώς χαρακτηρίζεται από μια επιθετική φύση, ενώ σε εκείνη του
Ρουσώ επειδή ενσαρκώνει το «έλλογο ον».
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Όμως, παρά το γεγονός ότι η διάκριση ανάμεσα σε κοινωνικό και βιολογικό
φύλο στόχευε στην απόδειξη του ρευστού περιεχομένου των κατηγοριών «άνδρας»
και «γυναίκα» στα διαφορετικά ιστορικά και κοινωνικά συγκείμενα, σε ορισμένες
περιπτώσεις κατάφερε να ενισχύσει, και να αφήσει στο απυρόβλητο, την άποψη περί
ύπαρξης ενός σταθερού, αντικειμενικού και αναλλοίωτου βιολογικού υπόβαθρου
πάνω στο οποίο επιδρούν και «εγγράφονται» οι κοινωνικές σχέσεις. Παράλληλα, η
μελέτη της «γυναικείας εμπειρίας» υπό ένα οικουμενικό πρίσμα έφερε στο
προσκήνιο ένα νέο αντίλογο και οδήγησε στη διαμόρφωση νέων επιστημονικών
πεδίων.
Στο χώρο της ανθρωπολογίας, οι υποστηρικτές της άποψης ότι η υποτέλεια
των γυναικών δεν αποτελεί ένα οικουμενικό μοτίβο επιχειρηματολογούν προς την
κατεύθυνση αυτή αποδομώντας την ίδια την κατηγορία «γυναίκα», αλλά και την
αντίστιξη φύσης-πολιτισμού. Το ίδιο το πολιτισμικό περιεχόμενο αυτής της
αντίστιξης φύσης-πολιτισμού που χρησιμοποιούμε στη Δύση δεν είναι δεδομένο,
επομένως θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μελετούμε άλλες
κοινωνίες ώστε να μη μεταφέρουμε τις δικές μας εννοιολογικές κατασκευές και να
μην τις προβάλουμε σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια δίχως να αναλύονται
επαρκώς τα περιεχόμενα που αποδίδουμε στον κάθε όρο (Strathern, 1994: 129). Ή,
με άλλα λόγια, οι όροι “πολιτισμός” και “φύση” «αντιπροσωπεύουν μια αφαίρεση
από το φάσμα των σημασιών που οι έννοιες αυτές είναι δυνατόν να έχουν ακόμα και
στο εσωτερικό της ίδιας της δυτικής σκέψης» (Μπακαλάκη, 1994: 51). Αντίστοιχα,
το ίδιο ισχύει και για τις κατηγορίες του “άνδρα” και της “γυναίκας”, το περιεχόμενο
των οποίων δεν θεωρείται, πλέον, δεδομένο, αλλά αποτελεί το ζητούμενο των νέων
ανθρωπολογικών μελετών.
Παράλληλα, η θεώρηση της «κοινής εμπειρίας των γυναικών» δέχθηκε
κριτική και από μια άλλη σκοπιά. Γυναίκες διαφορετικών κοινωνικών τάξεων,
εθνοτικών ομάδων, εθνικοτήτων, θρησκειών και σεξουαλικοτήτων άρχισαν να
αμφισβητούν την καταγεγραμμένη φεμινιστική θεωρία, κατηγορώντας την ότι στην
προσπάθειά της να μιλήσει οικουμενικά για το συλλογικό υποκείμενο «γυναίκα»,
γενίκευσε τη λευκή, δυτική, αστική, ετεροσεξουαλική εμπειρία, μυστικοποιώντας και
αποκρύπτοντας διαφορετικές πτυχές της γυναικείας εμπειρίας (Αθανασίου, 2006: 35-
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38). Αποτέλεσμα αυτής της κριτικής ήταν το πέρασμα από την ανθρωπολογία των
γυναικών στην ανθρωπολογία του φύλου.9
Ένα γλαφυρό παράδειγμα υποκειμένων που εμπίπτουν στην κατηγορία
«γυναίκα» στο κοινωνικοϊστορικό συγκείμενο της Αθήνας, τη στιγμή που γράφεται
αυτή η εργασία, αλλά εντούτοις τα βιώματά τους διαφοροποιούνται σημαντικά, μας
δίνει η Χαλκιά (2011: 67):
«Μία διευθύντρια ενός τομέα της δημόσιας διοίκησης, μία μόνη μητέρα
γραμματέας στελέχους ιδιωτικής εταιρίας, μία γιαγιά μαγείρισσα σε
οικογενειακή ταβέρνα, μία τσιγγάνα με πέντε παιδιά, μία παντρεμένη σαραντάρα
που δεν έχει παιδιά, μία τριαντάρα διαζευγμένη με δύο παιδιά, μία ανύπαντρη
γυναίκα, μία τρανς γιατρός, ή μία πενηντάρα σε συντροφική σχέση με άλλη
γυναίκα, μία γυναίκα που μένει με την ηλικιωμένη μητέρα της την οποία και
φροντίζει, η ίδια η ηλικιωμένη μητέρα, μία εικοσιπεντάχρονη παντρεμένη με δύο
παιδιά και δύο φιλιπιννέζες μετανάστριες που τη “βοηθούν”, μία υπουργός και η
γραμματέας της, μία γιατρός και η βοηθός της, μία ελληνίδα χριστιανή, μία
ελληνίδα εβραία και μία ελληνίδα μουσουλμάνα, μία εικοσάχρονη
μαθητευόμενη δημοσιογράφος και μία εικοσάχρονη εργάτρια εργοστασίου, όλες
αυτές τις γυναίκες τις χωρίζουν βαθιές διαφορές.»

Μέσα από αυτό το εκτενές παράθεμα επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι παρά
το γεγονός πως όλα τα αναφερθέντα υποκείμενα εμπίπτουν στην κατηγορία
«γυναίκα», η κατηγορία αυτή είναι ταυτόχρονα υπερχειλίζουσα και άδεια (Σκοτ,
1997: 319). Η ηλικία, η θρησκεία, η κοινωνική τάξη, η σεξουαλικότητα και η
εθνικότητα διασταυρώνονται με την κατηγορία του φύλου και δομούν διαφορετικές
εννοιολογήσεις της «γυναίκας» στο ίδιο πολιτισμικό, κοινωνικό και ιστορικό
συγκείμενο.
Η Butler (2004), εισάγοντας την έννοια της επιτελεστικότητας, είναι μια από
τις στοχάστριες που επιχείρησε να ξεπεράσει το διαχωρισμό κοινωνικού και
βιολογικού φύλου. Θεωρώντας το βιολογικό φύλο ως μια ακόμα κοινωνική
κατασκευή θέλησε να ανοίξει το δρόμο προς μια περισσότερο σύνθετη μελέτη των
σχέσεων εξουσίας που διαπερνούν αλλά και συγκροτούν το κοινωνικό σώμα.
Σύμφωνα με αυτή την έννοια, τα υποκείμενα παραπέμποντας σε μια νόρμα, σε
ένα ρυθμιστικό κανονιστικό πρότυπο του φύλου (βλ. ιδανικό φύλο), μέσα από την
9

Την ανάγκη για ένα αντίστοιχο πέρασμα από την ιστορία των γυναικών σε μια νέα ιστοριογραφία, με
μια παράλληλη παράθεση προτάσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του φύλου ως μιας
αναλυτικής κατηγορίας ισοδύναμης με εκείνων της τάξης και της φυλής μπορούμε να βρούμε στην
Σκοτ (1997).
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επανάληψη λόγων και πρακτικών, κατορθώνουν να επιβεβαιώσουν ή να
διαφοροποιήσουν το πρότυπο αυτό. Η δυναμική αυτή διαδικασία, διά των
αποκλεισμών που δημιουργεί, οδηγεί στην κατασκευή του «φύλου». Έτσι,
παράγονται δύο “ειδών” σώματα: τα σώματα που έχουν σημασία, αυτά που
ταυτίζονται με το κανονιστικό πρότυπο του φύλου, είναι πολιτισμικά διανοήσιμα και
των οποίων η ζωή έχει αξία και τα αποκειμενοποιημένα σώματα, αυτά που
αποτελούν τους αποκλεισμούς που αναφέραμε παραπάνω, τα σώματα που δεν
ταυτίζονται με το κανονιστικό πρότυπο, που δεν ανήκουν στο πολιτισμικά
διανοήσιμο και των οποίων οι ζωές δεν είναι άξιες να ιδωθούν, να θρηνηθούν ή
ακόμη και να σωθούν.
Μια επιπλέον συνεισφορά της Butler έγκειται στην ταύτιση αυτού που
εμπίπτει στην κατηγορία της νόρμας, του “κανονικού”, με αυτό που θεωρείται
“ανθρώπινο”. Συνεπώς, τα σώματα με σημασία αναγνωρίζονται ως επαρκώς
ανθρώπινα, ενώ οι αποκλεισμοί των σωμάτων αυτών γίνονται αντιληπτοί ως
λιγότερο ανθρώπινοι, ως μη ανθρώπινοι, ή ακόμη και ως ανθρωπίνως αδιανόητοι.10
Έχοντας θεωρήσει την κατασκευή του φύλου ως διαδικασία και ορίζοντας το φύλο
«ως μια ιδεατή κατασκευή η οποία υλικοποιείται δια της βίας στο χρόνο» (Butler,
2004: 182), η Butler υποστηρίζει ότι τα σώματα που ανήκουν στο φάσμα του
ανθρώπινου είναι τα σώματα που έχουν αποκτήσει την απαραίτητη ύλη έτσι ώστε να
καταστούν ορατά στο δημόσιο χώρο, ενώ, αντίθετα, τα αποκειμενοποιημένα σώματα
παρίστανται ως ανεπαρκώς υλικοποιημένα και επομένως καθίστανται μέσω της βίας
αόρατα.
Η θεωρία της Butler δεν περιορίζεται μόνο στην κατηγορία του φύλου, οι
νόρμες στις οποίες αναφέρεται προσδιορίζονται εξίσου και από τους παράγοντες του
έθνους, της σεξουαλικότητας, της κοινωνικής τάξης κλπ. Μια προσπάθεια σύζευξης
αυτών

των

παραγόντων

επιχειρείται

μέσα

από

την

χρήση

του

όρου

ετεροκανονικότητα (Cohen, 2005: 440 Χαλκιά, 2012: 218-220 Χαλκιά, 2011: 34).
Ως ετεροκανονικότητα ορίζεται το σύστημα εξουσίας που επιτάσσει την
ετεροφυλοφιλία ως τη φυσιολογική σεξουαλικότητα, ενώ το κοινωνικό φύλο των
10

Ένα ιστορικό παράδειγμα υπαγωγής μιας πληθυσμιακής ομάδας στην κατηγορία των
αποκειμενοποιημένων σωμάτων συνιστούν οι Εβραίοι κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου: οι Εβραίοι κατηγορήθηκαν από τους ναζί ως υπάνθρωποι, ως όντα που εξέπιπταν της
κατηγορίας του ανθρώπου. Συνεπώς, η εξόντωσή τους θεωρήθηκε εφικτή εφόσον οι ζωές και τα
σώματά τους ως λιγότερο ανθρώπινα δεν ήταν άξια να βιωθούν.
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ατόμων που ακολουθούν ετεροφυλόφιλες πρακτικές οφείλει να βρίσκεται σε
συμφωνία με το βιολογικό φύλο που τους αποδόθηκε με τη γέννησή τους.
Διαμορφώνεται έτσι, ένα σύστημα που οικοδομεί την ιεράρχηση των υποκειμένων,
αλλά και τη σπουδαιότητα των σχέσεων ανάμεσα τους.
Η εισαγωγή και η καθιέρωση της έννοιας της ετεροκανονικότητας ήρθε από
την ανάπτυξη της κουίρ θεωρίας. Η κουίρ θεωρία αναπτύχθηκε μέσα από την κριτική
που ασκήθηκε στους ερευνητές που στην προσπάθειά τους να καταστήσουν ορατές
τις σεξουαλικότητες που δεν συμμορφώνονται με το ετεροφυλοφιλικό κανονιστικό
πρότυπο, κατέληξαν στην παγίωση της δυαδικής αντίστιξης ετεροφυλοφιλίαςομοφυλοφιλίας (Γιαννακόπουλος, 2001: 168). Σε εκείνους τους ερευνητές, δηλαδή,
που στην προσπάθειά τους να εντάξουν τους ομοφυλόφιλους στα πλαίσια του
«φυσιολογικού», οδηγήθηκαν στην οικοδόμηση ενός νέου συστήματος εξουσίας και
στη δημιουργία νέων αποκλεισμών. Βλέπουμε, δηλαδή, να επαναλαμβάνεται για τη
σεξουαλικότητα η σταδιακή διεύρυνση και ριζοσπαστικοποίηση των κυρίαρχων
επιστημονικών παραδειγμάτων που περιγράψαμε πιο πάνω για το φύλο, μέσα από
τον αναστοχασμό και την κριτική που πραγματοποιείται στους κόλπους των
επιστημών και των κινημάτων.11
Η Rubin (2006: 420) υποστηρίζει ότι «οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες
αποτιμούν τις σεξουαλικές πράξεις σύμφωνα με ένα ιεραρχικό σύστημα
σεξουαλικών αξιών», επιβραβεύοντας τα άτομα που συμμορφώνονται με αυτό το
σύστημα

και

τιμωρώντας

όσα

παρεκκλίνουν.

Χαρακτηριστικά

δείγματα

επιβράβευσης αποτελούν τα αποδεικτικά ψυχικής υγείας, τα υλικά οφέλη, η θεσμική
υποστήριξη, η νομιμότητα, η κοινωνική και φυσική κινητικότητα και η αξιοπρέπεια.
Αντίστοιχα,

όσοι

αποτυγχάνουν

να

επιτελέσουν

σωστά

τις

επιτρεπτές

σεξουαλικότητες τιμωρούνται μέσω της απόδοσης τεκμηρίων ψυχικής ασθένειας,
των οικονομικών κυρώσεων, της απώλειας της θεσμικής υποστήριξης, της
ποινικοποίησης, της περιορισμένης κοινωνικής και φυσικής κινητικότητας και της
δυσφήμισης. Η «σωστή», «κανονική», «φυσική» σεξουαλικότητα ταυτίζεται με την
ετεροφυλοφιλία στα πλαίσια ενός γάμου, χαρακτηριζόμενη από τη μονογαμία,
11

Τόσο η αλλαγή παραδείγματος στις επιστήμες τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70, όσο και η ανάπτυξη
και η καθιέρωση της κουίρ θεωρίας τη δεκαετία του ’90, θεωρούμε πως υπήρξαν προϊόντα της
διασταύρωσης των αντικυριαρχικών κινημάτων απελευθέρωσης των γυναικών, των γκέι και λεσβιών,
των αμφιφυλόφιλων και των τρανς, με τη φεμινιστική θεωρία. Για μια προσπάθεια διεύρυνσης του
πεδίου διαλόγου ανάμεσα στην επιστήμη και τα κινήματα στην Ελλάδα βλ. Αποστολέλλη & Χαλκιά
(2012) (επιμ.).
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επικεντρωμένη στην αναπαραγωγή κλπ, ενώ η «κακή», η «ανώμαλη», η «αφύσικη»
σεξουαλικότητα αφορά την ομοφυλόφιλη, την εξωσυζυγική, την πολυγαμική, τη μη
αναπαραγωγική κ.ο.κ. (Rubin, 2006: 423). Ανάμεσα στη «φυσική» και στην
«αφύσικη» σεξουαλικότητα υπάρχει ένα φάσμα ενδιάμεσων σεξουαλικοτήτων που
ανάλογα με την εγγύτητά τους στις ακραίες σεξουαλικότητες αποτιμώνται
περισσότερο ή λιγότερο θετικά.
Το διπολικό στατικό σύστημα του φύλου και της σεξουαλικότητας
αναγνωρίζει ως σώματα που αξίζει να βιωθούν κυρίως όσα κινούνται εντός του
ετεροφυλόφιλου φάσματος των σεξουαλικών πρακτικών (Χαλκιά, 2011: 25-40).
Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του συστήματος κατέχει η λειτουργία της
αναπαραγωγής, τόσο σε συμβολικό όσο και υλικό/βιολογικό επίπεδο. Έτσι, σε μια
προσπάθεια σύνδεσης των όσων αναφέραμε για το έθνος, το φύλο και τη
σεξουαλικότητα με το παράδειγμα της διαπόμπευσης των οροθετικών γυναικών,
μπορούμε να κλείσουμε αυτή την υποενότητα τονίζοντας ότι οι γυναίκες που
επιτελούν την κανονιστική θηλυκότητα, που ανήκουν, δηλαδή, στο ελληνικό έθνος,
έχουν ετεροφυλόφιλες πρακτικές, προσανατολισμένες κυρίως στην αναπαραγωγή,
κατορθώνουν να ενταχθούν επιτυχώς στην κατηγορία του ανθρώπινου, στη σφαίρα
του «φυσικού» και να τελέσουν υπό την αιγίδα του κράτους-προστάτη.
Αντίθετα, οι γυναίκες που ως μετανάστριες έχουν εισβάλλει παράνομα στη
χώρα,

ως

εργαζόμενες

παράνομα

έχουν

συμβάλλει

στην

παραοικονομία,

ζημιώνοντας τον κρατικό κορβανά, ως εκδιδόμενες φορείς του AIDS σκοπεύουν να
μολύνουν την ελληνική οικογένεια καθίστανται ένα εχθρικό σώμα που πρέπει να
αποπεμφθεί. Η απόδοση όλων αυτών των κατηγοριών στις συγκεκριμένες γυναίκες
τις θέτει στο στόχαστρο του κράτους-τιμωρού, υποβιβάζοντάς τες στην κατηγορία
του λιγότερο ανθρώπινου, ανοίγοντας το δρόμο για τη στέρηση ανθρώπινων
δικαιωμάτων που θα όφειλαν να απολαμβάνουν.
Κοινό τόπο των παραπάνω θέσεων που μελετήσαμε αποτελεί η αναγνώριση
του φύλου και της σεξουαλικότητας ως κεντρικών πεδίων άσκησης εξουσίας, αλλά
την ίδια στιγμή και ως πεδίων άρθρωσης αντίστασης. Θεωρώντας το φύλο και τη
σεξουαλικότητα ως αποκρυσταλλώσεις λόγων και πρακτικών, ως τρόπους
επιβεβαίωσης, αλλά και απόρριψης των κανονιστικών προτύπων θα περάσουμε,
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τώρα, στην εξέταση της δια-λογικής (discursive) θεωρίας του Foucault γύρω από τις
σχέσεις εξουσίας.

1. 5. Σχέσεις εξουσίας
Σύμφωνα με τον Foucault (2005:115-127) οι λόγοι που συγκροτούν τις κατηγορίες
του φύλου και της σεξουαλικότητας, αλλά και των θέσεων υποκειμενοποίησης που
αυτές συνεπάγονται, συνιστούν αποτελέσματα των σχέσεων εξουσίας και οδηγούν σε
συγκεκριμένα

καθεστώτα

αλήθειας,

σε

συγκεκριμένους

τύπους

γνώσης.

Επεξηγώντας τον όρο εξουσία ο Foucault εννοεί πως «ενεργοποιεί σχέσεις ανάμεσα
σε άτομα (ή ανάμεσα σε ομάδες)» (Φουκό, 1991: 88) και αναφέρεται σε ένα σύνθετο
πλέγμα άσκησης δύναμης, ένα δίχτυ (Χαλκιά, 2011: 87), το οποίο διαχέεται στο
κοινωνικό σώμα, και συναρθρώνει κόμβους μονάχα περιστασιακά και τοπικά. Με
αυτό τον τρόπο θέλησε να καταστήσει σαφές πως οι έρευνες για τις σχέσεις
εξουσίας-γνώσης δεν θα έπρεπε να επικεντρώνουν στις θεσμικές μόνο εκφάνσεις των
εν λόγω σχέσεων και πως θα έπρεπε οι κοινωνικοί επιστήμονες να αντιλαμβάνονται
το γεγονός ότι οι σχέσεις αυτές υπόκεινται σε συνεχείς μετασχηματισμούς.
Καταστατική θέση του Foucault αποτελεί και η εννοιολόγηση της αντίστασης ως
εσωτερικής της εξουσίας, ότι, δηλαδή, δεν υφίσταται άσκηση εξουσίας δίχως την
άσκηση αντίστασης (Φουκό, 1991: 98).
Ο Foucault (1991) μας προτρέπει να μελετήσουμε το πώς ασκείται η εξουσία
αν θέλουμε να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο ένα ανθρώπινο ον
μετασχηματίζεται και γίνεται αναγνωρίσιμο ως υποκείμενο. Μακριά από
ουσιοκρατικές θεωρήσεις της εξουσίας, τονίζει τον σχεσιακό χαρακτήρα της
τελευταίας, αλλά και τη βία που ενέχουν οι εν λόγω σχέσεις εξουσίας. «Το άτομο
που έχει συγκροτηθεί από την εξουσία είναι συγχρόνως και φορέας της» (Φουκό,
1991: 107): απόρροια της παραπάνω θέσης συνιστά το γεγονός ότι από τη στιγμή που
όλα τα άτομα είναι φορείς της εξουσίας, αντίθετα με τις περισσότερες
εννοιολογήσεις της τελευταίας, για τον Foucault δεν μπορούμε να μιλάμε για
κοινωνικές ομάδες που κατέχουν εξουσία και για άλλες που δεν την κατέχουν. Η
εξουσία δεν είναι μια ουσία, αλλά μια δυναμική κοινωνική σχέση.
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Η ανάλυση της εξουσίας μπορεί να προχωρήσει μέσω δύο, κυρίως, οδών –οι
οποίες δεν είναι αντιθετικές μεταξύ τους: είτε μελετώντας την κατασταλτική της
διάσταση, μέσα από την εξέταση του ρόλου του θεσμού της αστυνομίας, του
στρατού κλπ, είτε μελετώντας την παραγωγική της διάσταση, μέσα από την
επικέντρωση, δηλαδή, στους θεσμούς που κατορθώνουν να “γεννήσουν” επιθυμίες
στα υποκείμενα και με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσουν την (ανα)παραγωγή του
εκάστοτε συστήματος εξουσίας. Ο Foucault ενδιαφέρεται για την εξέταση της
παραγωγικής, κυρίως, διάστασης της εξουσίας, ενώ ως θεσμούς αναπαραγωγής της
αναγνωρίζει την οικογένεια, το εκπαιδευτικό σύστημα, τις επιστήμες κλπ.
Στρεφόμενοι, επομένως, οι κοινωνικοί επιστήμονες προς την κριτική εξέταση των
σχέσεων εξουσίας θα μπορέσουν να καταδείξουν –και, επομένως, να διαταράξουν–
τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνεται η συναίνεση των μελών μιας κοινωνίας με
τους όρους αναπαραγωγής αυτής –οι οποίοι μαζί με την επιθυμητική διάσταση
ενέχουν την άσκηση βίας και τη δημιουργία αποκλεισμών.

1. 6. Βιοπολιτική
Ο Foucault (2002) παρατηρεί ότι ήδη από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα
εμφανίζεται μια νέα «τεχνολογία της εξουσίας» που αφορά στη ρύθμιση, και όχι
μόνο στην πειθαρχία, του κοινωνικού σώματος. Στη δικαιοδοσία του κυρίαρχου δεν
βρίσκεται πλέον μόνο το προνόμιο του να επιβάλει το θάνατο και να επιτρέπει τη
ζωή στους υπηκόους του, αλλά μέσω των νέων τρόπων άσκησης της εξουσίας
επιτελείται ο έλεγχος, η διαχείριση ενός πληθυσμού. Μια «εξουσία που δίνει [...] ζωή
και επιτρέπει το θάνατο» (Foucault, 2002: 303). Αντικείμενο άσκησης αυτής της
εξουσίας δεν είναι πλέον η κοινωνία ως σώμα, ούτε το μεμονωμένο «άτομο-σώμα»,
αλλά ο πληθυσμός ως ένα πολλαπλό σώμα, «το οποίο δεν είναι βεβαίως άπειρο, δεν
είναι όμως και μετρήσιμο» (ό.π.: 301).
Έτσι, η επικέντρωση της εξουσίας παρατηρείται στα φαινόμενα της γέννησης,
του θανάτου, της παραγωγής και της ασθένειας. Είναι η ιστορική στιγμή που κάνουν
την εμφάνισή τους οι στατιστικές, οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις, τα γενικευμένα
μέτρα που στοχεύουν στην ασφάλεια του πληθυσμού. Μέσα από τη συγκέντρωση
πληροφοριών για τον πληθυσμό και την τυποποίηση της γνώσης αυτής
αναδεικνύονται

τα

προβλήματα

της

γήρανσης

του

πληθυσμού,

της
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υπογεννητικότητας12, ο κίνδυνος που συνιστούν για τη δημόσια υγεία οι ασθένειες,
και χαράσσονται οι πολιτικές διαχείρισής τους.
Ο Foucault αναγνωρίζει ως ζήτημα κεντρικής σημασίας την ενσωμάτωση του
ρατσισμού στους κόλπους της άσκησης της κρατικής πολιτικής, μέσω της ανάδυσης
της βιοπολιτικής. Η λειτουργία του ρατσισμού αναπτύσσεται σε δύο κυρίως άξονες.
Μέσω της οικειοποίησης μιας ρατσιστικής πολιτικής από το κράτος επιτυγχάνεται,
αφενός η χάραξη διαχωριστικών γραμμών στο εσωτερικό του πληθυσμού στον οποίο
ασκείται η βιοπολιτική, ο διαχωρισμός, δηλαδή, ανάμεσα σε εκείνους που πρέπει να
ζήσουν και σε εκείνους που πρέπει να πεθάνουν αφετέρου η εμφύσηση στο άτομο
της αντίληψης ότι η ζωή θα γίνει «πιο υγιής και πιο καθαρή» (ό.π.: 315) με τη
«θανάτωση» οποιουδήποτε συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή και ασφάλεια.
Με τον όρο «θανάτωση» ο Foucault δεν εννοεί «μόνο την άμεση δολοφονία, αλλά
και όλες τις μορφές έμμεσης δολοφονίας: την έκθεση σε θανάσιμο κίνδυνο, τον
πολλαπλασιασμό των θανάσιμων κινδύνων ή, πολύ απλά, τον πολιτικό θάνατο, τον
εξοστρακισμό, την απόρριψη, κλπ...» (ό.π.: 315-316).
Συμπερασματικά, η αίσθηση του συνανήκειν (Άντερσον, 1997) που
δημιουργεί η ταύτιση με ένα έθνος, συνεπάγεται αποκλεισμούς, ενίοτε βίαιους, όπως
στο παράδειγμα της διαπόμπευσης που μελετούμε. Οι αποκλεισμοί αυτοί δεν
μπορούν να αναχθούν σε ένα και μοναδικό προσδιοριστικό παράγοντα, καθώς είναι
έμφυλοι, εθνικοί, ταξικοί, θρησκευτικοί, ηλικιακοί και σεξουαλικοί. Οι διαδικασίες
υποκειμενοποίησης λαμβάνουν χώρα μέσω επιτελεστικών και λογοθετικών
πρακτικών, συνεπώς, η μελέτη του κυρίαρχου λόγου μας επιτρέπει να διαφωτίσουμε
τους τρόπους πειθάρχησης των υποκειμένων στα κανονιστικά πρότυπα, αλλά και τη
διαχείριση των σωμάτων που αποτυγχάνουν να ευθυγραμμιστούν με αυτά.
Η ανάλυση του κυρίαρχου λόγου που αρθρώθηκε κατά τη διαπόμπευση των
οροθετικών γυναικών αφορά σε έναν κόμβο ανάμεσα στο έθνος, το φύλο και τη
σεξουαλικότητα παρόμοιας ύφανσης με εκείνον του δημογραφικού (Χαλκιά, 2007).
Οι λόγοι που αναδεικνύουν τη μετάδοση του ιού HIV ως ενός προβλήματος που
συνδέεται με την παράνομη πορνεία και το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης,
συνιστούν τις ίδιες λογοθετικές πρακτικές που ποινικοποιούν την οροθετικότητα και
12

Βλ. Χαλκιά (2007) για μια διεξοδική ανάλυση της ανάδειξης του δημογραφικού ως ενός μείζονος
εθνικού προβλήματος τη δεκαετία του 1990 στην Ελλάδα και Χαλκιά (2006) για μια επικεντρωμένη
ανάλυση του λόγου του Τύπου γύρο από το δημογραφικό.
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επανεγγράφουν στην κυρίαρχη αρρενωπότητα την ηθικά νομιμοποιημένη πράξη της
αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών. Πράξη η οποία στην περίπτωση που δεν
συνοδεύεται από τη χρήση προφυλακτικού οδηγεί –σύμφωνα με το αφήγημα που
κυριάρχησε το διάστημα πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της διαπόμπευσης– στην
αύξηση των κρουσμάτων του AIDS. Συνεπώς, οι οροθετικές γυναίκες, εκδιδόμενες ή
μη, συγκροτούνται ως ένας «εσωτερικός» εχθρός που χάνει τα δικαιώματα που
απορρέουν από την ιδιότητα του πολίτη. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, συσκοτίζεται,
εντός της κυρίαρχης εξιστόρησης, από τη “διαμάχη” που αναπτύσσεται γύρω από την
πειθάρχηση

των

ελλήνων

πελατών

σεξουαλικών

υπηρεσιών

στη

χρήση

προφυλακτικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΕΘΝΟΥΣ, ΦΥΛΟΥ,
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Όταν το έθνος, το φύλο και η σεξουαλικότητα διαπλέκονται, το σώμα καθίσταται ένας
σημαντικός σηματοδότης –ακόμη και όριο– για το έθνος.»
Tamar Mayer13

Στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου θα επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με επτά
επιστημονικές έρευνες από τους κόλπους της κοινωνιολογίας, της ιστορίας και της
ανθρωπολογίας. Κοινό τόπο ανάμεσα στις υπό διερεύνηση έρευνες και στη δική μας
αποτελεί το έδαφος που διαμορφώνει η συνάρθρωση των τριών συστημάτων
εξουσίας που αναλύσαμε στο θεωρητικό πλαίσιο: του έθνους, του φύλου και της
σεξουαλικότητας.
Μέσα από την παρουσίαση των κεντρικών επιχειρημάτων που αναπτύσσουν
οι συγγραφείς τους φωτίζονται οι θεωρητικές, αλλά και μεθοδολογικές γέφυρες που
συνδέουν το παρόν εγχείρημα με τις υπό εξέταση έρευνες.
Η παρουσίαση και ο διάλογος χωρίζονται σε δύο κεντρικές υποενότητες, οι
οποίες, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, διαπλέκονται. Στο πρώτο μέρος της
επισκόπησης διερευνάται η συγκρότηση ενός εξωτερικού ή εσωτερικού εχθρού στα
πλαίσια ενός έθνους κράτους και τις εμφυλοποιητικές διαστάσεις αυτού του
φαινομένου.

Ενώ,

στο

δεύτερο

μέρος

επικεντρώνουμε

στη

σεξουαλική

νοηματοδότηση του σώματος, κυρίως του θηλυκού βιολογικού σώματος, ως μιας
πρακτικής πειθάρχησης των σωμάτων στο ετεροκανονικό πρότυπο, μέρος του οποίου
αποτελεί η ταύτιση με ένα έθνος.

13

(Mayer, 2000: 17, η υπογράμμιση δική μας).
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2. 1. Η συγκρότηση του εχθρού
2. 1. 1. Το δημογραφικό ως μείζον εθνικό πρόβλημα
Η Χαλκιά (2006), μέσω της ανάλυσης λόγου που εφαρμόζει στα δημοσιεύματα του
δεξιού, κεντρώου και αριστερού Τύπου, διερευνά τον τρόπο με τον οποίο το
«δημογραφικό» αναδείχθηκε ως μείζον εθνικό πρόβλημα στην Ελλάδα τη δεκαετία
του ’90. Προσεγγίζει το δημογραφικό ως μια κοινωνική κατασκευή που «λειτουργεί
ως ισχυρή τεχνολογία αναπαραγωγής [...][και] δημιουργεί ένα συγκεκριμένο είδος
έμφυλου έθνους» (Χαλκιά, 2006: 68).
Ο χαμηλός αριθμός των γεννήσεων συνδέεται, στα δημοσιεύματα που
μελέτησε η ερευνήτρια, με τον υψηλό αριθμό των εκτρώσεων και τη μεγάλη έλευση
μεταναστών κυρίως από την Αλβανία, αλλά και από άλλες χώρες. Η ακεραιότητα και
η καθαρότητα της «Ελλάδας» αναπαρίσταται ως ευρισκόμενη υπό απειλή και τα
υποκείμενα που στοχοποιούνται (από τον δεξιό και κεντρώο Τύπο τουλάχιστον)
φαίνεται να είναι οι «Ελληνίδες», που γίνονται αντιληπτές ως θηλυκά βιολογικά
σώματα τα οποία οφείλουν να αναπαράγουν για το έθνος, αλλά και οι μετανάστες
που συνιστούν μια σημαντική εσωτερική απειλή. Η Χαλκιά (2006: 67) υποστηρίζει
ότι «[τ]όσο η «Ελλάδα» όσο και η «Ελληνίδα» είναι προϊόντα λόγων στα οποία
αποτυπώνονται επικλήσεις ουσίας με πολιτικά συμφέροντα», ενώ παράλληλα τονίζει
πως οι κοινωνικές επιστήμες οφείλουν να εστιάσουν στον τρόπο με τον οποίο
οικοδομούνται οι εν λόγω φυσικοποιήσεις ως αυτονόητες, επιτρέποντας την
(ανα)παραγωγική δράση της εξουσίας.
Για τη Χαλκιά (2006: 81-82) η παραγωγική διάσταση της εξουσίας δεν
έγκειται στο ότι προτρέπει τις γυναίκες να αναπαράγουν (για) το έθνος, αλλά στην
περιφρούρηση ενός συγκεκριμένου είδους έθνους, εξαρτώμενο βέβαια από τη
βιολογική αναπαραγωγή, καθώς και συγκεκριμένων ειδών υποκειμένων, π.χ τους
«Έλληνες» και τις «Ελληνίδες» ως μέλη της πυρηνικής ετεροφυλόφιλης οικογένειας.
Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της δράσης της εξουσίας είναι η ποινικοποίηση των
σωμάτων που επιλέγουν να μην αναπαράξουν το έθνος (τουλάχιστον όχι επαρκώς)
και η συρρίκνωση της απόδοσης της ιδιότητας του πολίτη σε αυτές τις γυναίκες,
αφού σε τελική ανάλυση για να θεωρηθεί μια γυναίκα «σωστή Ελληνίδα» οφείλει να
είναι μητέρα τουλάχιστον ενός παιδιού. Έτσι, επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός
υπαίτιου για τον κίνδυνο που διατρέχει η χώρα, ενός εσωτερικού εχθρού.
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Θέτοντας σε διάλογο τους λόγους (discourses) που αναλύει η Χαλκιά (2006)
σχετικά με το «δημογραφικό» με τους λόγους που αναλύουμε εμείς στα πλαίσια της
διαπόμπευσης των οροθετικών γυναικών, μπορούμε να προχωρήσουμε σε μερικές
συνδέσεις: η παραγωγική διάσταση της ποινικοποίησης της οροθετικότητας και της
διαπόμπευσης των οροθετικών γυναικών θεωρούμε ότι θεμελιώνεται στον
εξοστρακισμό της επιθετικής σεξουαλικότητας που φαίνεται να αποδίδεται στις
οροθετικές (θεωρούμενες και ως εκδιδόμενες) και στην περιφρούρηση της
αναπαραγωγικής σεξουαλικότητας. Θεωρούμε, συμπλέοντας με τη σκέψη της Χαλκιά,
ότι η κατασκευή αυτού του διπόλου δεν στοχεύει στην αποτροπή των γυναικών από
την πορνεία ή στην προτροπή τους στην τεκνοποιία, αλλά στην πειθάρχηση των
υποκειμένων στο ετεροκανονικό πρότυπο.
Το συγκείμενο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα γίνεται αντιληπτό με
όρους «κατάστασης έκτακτης ανάγκης», μιας κατάστασης που, όπως έχουμε ήδη
επισημάνει, απαιτεί τη λήψη έκτακτων μέτρων εν είδει μονόδρομου, με τα οποία
οφείλουν να συμμορφωθούν όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία του έλληνα πολίτη.
Μέσα από την επιχείρηση της σύλληψης, της προφυλάκισης και της δημοσιοποίησης
των στοιχείων των οροθετικών γυναικών, το ελληνικό κράτος, ορίζοντας την
κατάσταση εξαίρεσης, επιδεικνύει την κυριαρχία, την αποφασιστικότητα και τη
δύναμή του.
Ο εντοπισμός, αλλά και η επινόηση, εσωτερικών ή και εξωτερικών εχθρών
βοηθά στην κατασκευή της ταυτότητας του «εμείς» ως διάφορης της ταυτότητας του
«άλλου». Η ετερότητα αυτή κατασκευάζεται ως απορρέουσα μιας διαφοράς ουσίας
ανάμεσα στις δύο ταυτότητες. Η κατασκευή αυτή αποκτά στη συνέχεια τη
νομιμοποίηση να προχωρήσει στην ιεράρχηση των αναπαριστώμενων ως
αντιθετικών ταυτοτήτων, οδηγώντας τελικά στον αποκλεισμό των «άλλων»· έναν
αποκλεισμό από τα προνόμια που συνδέονται με το εκάστοτε περιεχόμενο της
κατηγορίας του «εμείς».
Περνώντας

στο

υπό

μελέτη

παράδειγμα,

οι

οροθετικές

γυναίκες

αναπαρίστανται ως ένας μολυσματικός κίνδυνος για το εθνικό σώμα και καταλήγουν
να αποκρυσταλλώνουν την ετερότητα τους ως «άλλες». Η αποκρυστάλλωση αυτή
είναι απαραίτητη καθώς λειτουργεί ομογενοποιητικά για το «εμείς»: απέναντι στον
κίνδυνο του AIDS, που ενσαρκώνεται στο πρόσωπο των εν λόγω γυναικών, η
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ταυτότητα του «Έλληνα» επανασυγκροτείται παρουσιάζοντας μια αξιοσημείωτη
ομοιομορφία και αποκρύπτοντας τις εσωτερικές της αντιθέσεις.

2. 1. 2. Ο πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία
Ο πόλεμος ενάντια στην τρομοκρατία που κήρυξαν οι ΗΠΑ μετά το χτύπημα της
11ης Σεπτεμβρίου αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα προσπάθειας κατασκευής μιας
ετερότητας ανάμεσα στο «εμείς» και στο οι «άλλοι». Μέσα από την κατάδειξη ενός
εχθρού επιτυγχάνεται η εθνική συσπείρωση που κρίνεται ως απαραίτητη για την
επιβίωση της εθνικής κοινότητας. Μέσα από την ανάδυση μιας κατάστασης έκτακτης
ανάγκης πραγματοποιείται η νομιμοποίηση μιας σειράς πρακτικών, για την
αποπομπή των σωμάτων που κρίνονται περιττά.
Ο Jackson (2005) αναλύει την παραγωγική διάσταση του λόγου που
αρθρώθηκε από υψηλά ιστάμενους κρατικούς αξιωματούχους της κυβέρνησης Bush
στις ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος
αυτός λόγος βοήθησε στη δικαιολόγηση και τη νομιμοποίηση του «πολέμου ενάντια
στην τρομοκρατία», στο όνομα μιας (αμφίβολης) εθνικής ασφάλειας. Σε ένα δεύτερο
επίπεδο ο Jackson εξηγεί πως αυτός ο πόλεμος κινδυνεύει να πάρει τη μορφή της
επίθεσης ενάντια σε οποιονδήποτε διαφωνεί ή αντιστέκεται στη ρητορική που
γέννησε αυτόν τον πόλεμο, αλλά και στις πρακτικές του. Η Lorber (2002)
μελετώντας το λόγο που αρθρώθηκε στους New York Times και το New Yorker μετά
την 11η Σεπτέμβρη εστιάζει στις έμφυλες εννοιολογήσεις του ηρωισμού, στις όψεις
της αρρενωπότητας και στη περιπλοκότητα του status των γυναικών στις
μουσουλμανικές κοινωνίες.
Μία από τις πρώτες διαπιστώσεις του Jackson αφορά στην κατασκευή ενός
διπόλου ανάμεσα σε δύο αντιθετικές ταυτότητες, που οι μεν λειτουργούν ως ο
καθρέφτης των δε: εκείνες των «κακών τρομοκρατών» και των «καλών
αμερικανών». Στη συνέχεια, για τις πράξεις των τρομοκρατών ευθύνεται η «κακή
τους φύση» και μέσα από την τοποθέτηση των δρώντων υποκειμένων εκτός της
ιστορίας και του συγκεκριμένου πλαισίου, αφαιρώντας το πολιτικό περιεχόμενο των
πράξεών τους ουσιοποιούνται και ταυτόχρονα κατατάσσονται στην κατηγορία των
«υπανθρώπων». Αυτή η ετερότητα φτάνει στο σημείο να γίνεται αποδεκτός στο
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δημόσιο διάλογο ο βασανισμός υπόπτων για τρομοκρατική δράση (Jackson, 2005).
Από την άλλη μεριά, οι αμερικανοί σκιαγραφούνται ως οι γενναίοι και ευγενικοί
ήρωες από-τη-φύση-τους που πολεμούν και θυσιάζονται για τη μητέρα πατρίδα, την
ελευθερία και την ασφάλεια. Αναπαρίστανται ως τα θύματα των κακόβουλων
τρομοκρατών, τη βία των οποίων οφείλουν να αντιμετωπίσουν με την έναρξη ενός
πολέμου εναντίον τους.
Αντίστοιχα, και η Lorber (2002: 379) υποστηρίζει ότι η νομιμοποίηση της
έναρξης του πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία κατέστη δυνατή μέσα από την
αναπαράσταση των αμερικανών ως «ηρώων» και των μουσουλμάνων ως
«τρομοκρατών». Ταυτόχρονα, η στερεοτυπική απεικόνιση των γυναικών στον Τύπο
απέδιδε στις αμερικανίδες το status της «θλιμμένης χήρας», ενώ κι οι μουσουλμάνες
αναπαρίσταντο εξίσου ως «θλιμμένες, καταπιεσμένες σύζυγοι».
Η Lorber (2002: 383) παρατηρεί ότι, όπως σε κάθε πόλεμο, έτσι και σε
εκείνον ενάντια στην τρομοκρατία, επιχειρείται η κατασκευή των δύο διαφορετικών
αρρενωποτήτων, η διαφορά τους εδράζεται σε μια σύγκρουση γύρω από το καλό και
το κακό. Έτσι, στην αμερικανική αφήγηση του πολέμου, οι αμερικανοί ταυτίζονται
με εκείνους που είναι ταγμένοι στο καλό [good-doers] και οι μουσουλμάνοι με
εκείνους που είναι ταγμένοι στο κακό [evil-doers]. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται
από τους κρατικούς αξιωματούχους για να χαρακτηρίσει τους υπόπτους για
τρομοκρατία αποτελείται κι εκείνη από φράσεις όπως «απρόσωποι εχθροί της
ελευθερίας» και από λέξεις όπως «σατανικοί» [evil], «απάνθρωποι» (Jackson, 2005).
Πιο συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι για τρομοκρατία παρομοιάζονται με κατάρα,
παράσιτο ή καρκίνωμα στο κοινωνικό σώμα επιτρέποντας και νομιμοποιώντας την
εξόντωσή τους, αφού έχουν εκπέσει από τη σφαίρα του ανθρώπινου.
Ο Jackson (2005) υποστηρίζει ότι ο κίνδυνος που επιφυλάσσουν οι
τρομοκράτες φαίνεται να παίρνει την κενή θέση που άφησαν πίσω τους παλιότεροι
βάρβαροι, όπως ήταν κάποτε οι κομμουνιστές, γνωστοί ως η «κόκκινη απειλή». Η
θέση αυτή οφείλει να καλυφθεί καθώς η ύπαρξη ενός «εσωτερικού» εχθρού
λειτουργεί συσπειρωτικά για το έθνος. Οι τρομοκράτες συνιστούν έναν «κίνδυνο για
τον πολιτισμό», ενώ, αντίθετα οι αμερικανοί αναγνωρίζονται ως «γενναιόδωροι»,
«ευγενικοί», «πολυμήχανοι», «θαρραλέοι», που «θυσιάστηκαν» για την «αγάπη»
προς την πατρίδα στο όνομα ενός δίκαιου πολέμου.
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Τα πραγματικά αποτελέσματα αυτής της ρητορικής που επέλεξε η
αμερικανική πολιτική ηγεσία ήταν αφενός η σύλληψη χιλιάδων υπόπτων είτε εντός
των ΗΠΑ είτε σε άλλες περιοχές του πλανήτη και αφετέρου η δαπάνη τεράστιων
ποσών για την ασφάλεια στο εσωτερικό της χώρας, τον έλεγχο των συνόρων και την
αύξηση του έμψυχου και άψυχου στρατιωτικού δυναμικού. Ο λόγος που παράγεται
γύρω από τον «πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία» και οι πρακτικές που
ακολουθούνται είναι δύο φαινόμενα αλληλοτροφοδοτούμενα: οι δαπάνες για αυτό
τον πόλεμο ισχυροποιούν το λόγο [discourse] που κατασκεύασε την τρομοκρατία ως
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο οποίος, με τη σειρά του, νομιμοποιεί τις
πολεμικές πρακτικές.
Αντίστοιχα, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι ο λόγος που αρθρώθηκε για
τις οροθετικές γυναίκες βοήθησε στην συγκρότηση της ταυτότητάς τους ως εχθρικής
για το εθνικό κοινωνικό σώμα και στη νομιμοποίηση της διαπόμπευσής τους. Ενώ, οι
αλλεπάλληλες συλλήψεις οροθετικών γυναικών που αναμεταδόθηκαν από τα ΜΜΕ
προσέδωσαν αξιοπιστία και ενίσχυσαν το αφήγημα περί «υγειονομικής βόμβας».

2. 1. 3. Το σώμα ως εθνικό κράτος
Μελετώντας το λόγο και τις πρακτικές των κρατικών αξιωματούχων λίγο πριν τη
σύλληψη, την προφυλάκιση και τη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων των
οροθετικών γυναικών, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα πρώτα στάδια της κατασκευής
της μιασματικότητάς τους, της έκτακτης ανάγκης να απομακρυνθούν απ’ το κοινωνικό
σώμα, με λίγα λόγια: τη συγκρότηση του εχθρού. Βασικό πεδίο μεταφοράς για τη
συγκρότηση αυτού του εχθρού είναι το “βιολογικό” σώμα.
Λίγες μέρες πριν την έλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες, ο υπουργός Υγείας,
Ανδρέας Λοβέρδος, και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης,
στοχοποιούν τους μετανάστες δίχως νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα, οι
οποίοι νοσούν από κάποια ασθένεια και τις παράνομα εκδιδόμενες γυναίκες που έχουν
εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα και είναι φορείς του ιού HIV. Παράλληλα, εξαγγέλλουν
την απόφασή τους να “καθαρίσουν” το κέντρο της Αθήνας με ταχείς ρυθμούς. Τα μέσα
που επιστρατεύουν για την επίτευξη του σκοπού τους είναι το άνοιγμα κέντρων

31

κράτησης, τις επόμενες κιόλας μέρες, και οι απελάσεις μεταναστών και μεταναστριών
χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που ενδεχομένως να πάσχουν και από κάποια νόσο.
Παρατηρούμε, επομένως, μια προσπάθεια κατασκευής ενός “μολυσματικού
εχθρού” στο εσωτερικό της χώρας. Ενός εχθρικού σώματος τα χαρακτηριστικά του
οποίου είναι η διαφορετική εθνική ταυτότητα και η ασθένεια. Το σώμα αυτό οι αρμόδιες
αρχές –βασιζόμενες σε στοιχεία ερευνών, ξεκομμένα, όμως, από το γενικότερο corpus
αυτών– επιθυμούν να το πολεμήσουν, έτσι ώστε να το αποβάλλουν.
Η εικονοποιία αυτού του είδους εξετάζεται στο άρθρο της Martin (2011), Προς μια
ανθρωπολογία της ανοσολογίας. Το σώμα ως εθνικό κράτος. Στο άρθρο της αυτό η Martin
περιγράφει τον τρόπο που κατασκευάζεται η εικόνα του σώματος στην ανοσολογία ως
ταυτόσημης με εκείνη του έθνους-κράτους, ενσωματώνοντας τις εθνοτικές και έμφυλες
ανισότητες που παρατηρούνται στο εσωτερικό αυτού. Σύμφωνα με την Martin (2011:
515): «[γ]ια να δοθεί ένα μέτρο της έκτασης της απειλής, στις σύγχρονες εκλαϊκευτικές
εκδόσεις το σώμα απεικονίζεται ως θέατρο ενός ολοκληρωτικού πολέμου ανάμεσα σε
αμείλικτους εισβολείς και αποφασισμένους υπερασπιστές». Για να μιλήσουν για την
απειλή που συνιστά η ασθένεια για το σώμα, τα εκλαϊκευμένα και επιστημονικά
εγχειρίδια της ανοσολογίας, αντλούν από ένα στρατιωτικού τύπου λεξιλόγιο, σύμφωνα
με το οποίο το σώμα ταυτίζεται με το έθνος-κράτος και η ασθένεια με τον εξωτερικό
εχθρό που το απειλεί, αναγκάζοντας το να ξεκινήσει ένα πόλεμο με γραμμή άμυνας το
ανοσοποιητικό σύστημα.
Μια, επίσης, κυρίαρχη εικόνα που η Martin (2011: 520) εντοπίζει να επανέρχεται
«σε όλη κυριολεκτικά την επιστημονική βιβλιογραφία» είναι η διάκριση μεταξύ εαυτού
και μη εαυτού. Πιο συγκεκριμένα:
«[ε]νώ τα σύνορα στο εσωτερικό του σώματος είναι ρευστά και ο έλεγχος είναι
διάχυτος, το σύνορο ανάμεσα στο σώμα (εαυτός) και τον εξωτερικό κόσμο (μη
εαυτός) είναι άκαμπτο και απόλυτο [...] Στην αντίληψη ενός ξεκάθαρου συνόρου
ανάμεσα στον εαυτό και τον μη εαυτό, έρχεται να προστεθεί και η η αντίληψη του μη
εαυτού ως ενός ξένου και εχθρικού κόσμου» (Martin, 2011: 514).

Έτσι, επιστρέφοντας στο λόγο των δύο υπουργών παρατηρούμε ότι το νοσούν
σώμα (ο εαυτός) είναι το ίδιο το έθνος-κράτος και η ασθένεια που απειλεί να το μολύνει
(ο μη εαυτός) οι άρρωστοι μετανάστες, ενώ η λύση του προβλήματος έρχεται με την
κήρυξη ενός ιδιότυπου πολέμου. Αξιοποιώντας, επομένως, τα εργαλεία της Martin,
μπορούμε να ενισχύσουμε το επιχείρημά της στο έδαφος των αναπαραστάσεων του
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κοινωνικού σώματος του έθνους, και να υποστηρίξουμε ότι το καθεστώς αλήθειας που
παράγεται από το λόγο των δύο αυτών δημόσιων αξιωματούχων νομιμοποιεί την διάχυση
πρακτικών αποκλεισμού των μεταναστ(ρι)ών, ενώ ενισχύει τους ήδη κυρίαρχους
ρατσιστικούς λόγους.

2. 2. Η σεξουαλική νοηματοδότηση των (γυναικείων) σωμάτων
2. 2. 1. Η βιολογική αναπαραγωγή του έθνους
Η Mayer (2000: 18), στην εισαγωγή της στον τόμο που έχει επιμεληθεί με τον τίτλο
Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation θεωρεί ότι ο έμφυλος διαχωρισμός
των ρόλων των υποκειμένων προκύπτει από το γεγονός ότι το έθνος αποτελεί μια
αρρενωπή κατασκευή. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον το εθνικό σχέδιο είναι έργο των
(ετεροσεξουαλικών) ανδρών, οι πατριαρχικές ιεραρχήσεις και νόρμες έχουν καταστεί
θεμέλια τόσο του έθνους, όσο και του φύλου και της σεξουαλικότητας.
Οι γυναίκες γίνονται αντιληπτές ως «οι βιολογικές και κοινωνικές μήτρες του
έθνους και οι άνδρες ως οι προστάτες αυτών» (Mayer, 2000: 10). Η θέση των
γυναικών ως συμβολικών ή πολιτισμικών αναπαραγωγών του έθνους συνδέεται με τη
θέση τους ως βιολογικών αναπαραγωγών του. Με αυτό τον τρόπο το έθνος
θηλυκοποιείται και αναπαρίσταται ως ιδιοκτησία των ανδρών (Mayer, 2000: 1) και
ως χρήζον της προστασίας τους. Βλέπουμε, επομένως, ότι η σεξουαλικότητα έχει ένα
ρόλο κλειδί στην κατασκευή του έθνους, αλλά και στη συγκρότηση της εθνικής
ταυτότητας (Mayer, 2000: 2).
Από αυτή τη θεώρηση απορρέει και η επιθυμία του εθνικού κράτους να
ελέγξει τον αριθμό των γεννήσεων, αλλά και το “περιεχόμενο” αυτών, να παρέμβει
δηλαδή στην αναπαραγωγική δυνατότητα των γυναικών. Η Yuval-Davis (1993: 627)
συμφωνεί με τη Mayer (2000: 2-3) θεωρώντας το μύθο συγκροτητικό στοιχείο του
έθνους. Η αντίληψη (με τη μορφή μύθου) για τη δημιουργία του εκάστοτε έθνους,
αλλά και η αίσθηση της συμμετοχής σε μια κοινή κουλτούρα τόσο ανάμεσα στα εν
ζωή μέλη ενός έθνους, όσο και διαγενεακά, βοηθούν στη δημιουργία της «αίσθησης
του συνανήκειν» (Άντερσον, 1997: 26).
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Σε αυτή τη θεώρηση του έθνους, ο ρόλος των γυναικών έγκειται στη
μετάδοση αυτού του (εθνικού) πολιτισμού στις επόμενες γενιές (έθιμα και
παραδόσεις, τραγούδια, κουζίνα, μητρική γλώσσα κλπ). Ταυτόχρονα, οι γυναίκες
ενσωματώνουν τις σημασίες της καθαρότητας, της αγνότητας, αλλά και της
συνέχειας, αποτελώντας σύμβολα, τόσο του έθνους όσο και του πολιτισμού. Έτσι,
όταν οι γυναίκες αποτυγχάνουν να επιτελέσουν τους ρόλους που τους αποδίδονται –
όταν πχ συνάπτουν σχέσεις με κάποιο μέλος μιας πολιτισμικής μειονότητας ή ακόμη
και με κάποιον «εχθρό»– καθίστανται εχθροί του έθνους επειδή συνιστούν τα σημεία
της τρωτότητάς του.
Η ταύτιση των γυναικείων σωμάτων με την αναπαραγωγική τους δυνατότητα,
γεγονός που τις καθιστά τρωτές, εμφανίζεται σε εκείνα τα κοινωνικά πλαίσια όπου το
μέλλον και η δύναμη ενός έθνους βασίζονται στη συνεχή μεγέθυνση του πληθυσμού
του, του αναπαραγωγικού, εργατικού και στρατιωτικού δυναμικού του με άλλα
λόγια.
Χρησιμοποιώντας τις θεωρήσεις των Mayer (2000) και Yuval-Davis (1993)
στο παράδειγμά μας, διαπιστώνουμε ότι η στοχοποίηση των οροθετικών γυναικών
ήρθε ως απάντηση στην οικοδόμηση της αναπαράστασης των σωμάτων τους ως των
τρωτών σημείων του εθνικού κοινωνικού ιστού. Η τρωτότητα των δικών τους
σωμάτων συνιστά μια ένδειξη της τρωτότητας του έθνους, αφού η περαιτέρω
μόλυνση των μελών του καθιστά και το ίδιο ευπρόσβλητο. Η τρωτότητα αυτή
καταδεικνύει τη σύνδεση του εθνικού σώματος με το αναπαραγωγικό θηλυκό σώμα.

2. 2. 2. Η σεξουαλικοποίηση του έθνους και η αποσεξουαλικοποίηση του σώματος
Ένα γλαφυρό παράδειγμα παρουσίασης της εμφυλοποιητικής διάστασης που ενέχει η
παραγωγή ενός εθνικού λόγου, του κόμβου που συναρθρώνουν το έθνος με το φύλο
και τη σεξουαλικότητα, αλλά και της συμμετοχής του ενός στην κατασκευή των
άλλων, μας δίνει η Mostov (2000) σε μια έρευνα που περιλαμβάνεται στον τόμο που
επιμελήθηκε η Mayer (2000). Μέσα από τη σύζευξη της μελέτης που
πραγματοποίησε η ίδια για τις έμφυλες αναπαραστάσεις κατά τη διάρκεια του
πολέμου στη Βοσνία που ακολούθησε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας με τη
φεμινιστική θεωρία αναπτύσσει μια θέση σχετικά με τις πολιτικές της εθνικής
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ταυτότητας. Πιο συγκεκριμένα, η απειλή του εχθρού και η συνεχής ανάγκη
κατάταξης ανδρών στο στρατό δημιουργεί μια έντονη εμφυλοποιητική εικονοποιία
με αποτέλεσμα την φυσικοποίηση των κατασκευών της αρρενωπότητας και της
θηλυκότητας μέσω του εθνικιστικού λόγου.
Αφενός παρατηρούμε την ενσάρκωση της κανονιστικής αρρενωπότητας στον
«εθνικό πολεμιστή», ο οποίος οφείλει να διαπνέεται από έντονο ανδρισμό, να μη
φοβάται τη μάχη και να προχωρά ακόμα και στην αυτοθυσία η οποία θα του
επιτρέψει να ανακηρυχθεί σε νεκρό ήρωα, ιδιοκτησία πλέον του έθνους. Παράλληλα,
θα πρέπει να τον χαρακτηρίζει η αγνότητα, η καθαρότητα, η αθωότητα και η ηρωική
συστολή, θα πρέπει να αγαπά την πατρίδα, την παράδοση και τους προγόνους του
και να αγωνίζεται με πάθος για αυτούς, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει να μην
εκφράζει παρόμοια αισθήματα πάθους για τις γυναίκες. Η ζωή του καλόγερου
συμβολίζει το πρότυπο του ηθικού άνδρα (Mostov, 2000: 97). Εδώ, η Mostov (2000:
90) παρατηρεί τη δημιουργία ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος φαινομένου: από τη μία
σεξουαλικοποιείται το έθνος και από την άλλη αποσεξουαλικοποιούνται τα φυσικά
σώματα [sexing the nation/ desexing the body]. Οι άνδρες καλούνται να
προστατεύσουν την ηθική που βρίσκεται ενσωματωμένη στις γυναίκες (Mostov,
2000: 97).
Αφετέρου το πρότυπο της ενάρετης γυναίκας ενσαρκώνεται από τη
σεξουαλικά ανενεργή [nonsexual] γυναίκα ή την αφοσιωμένη μητέρα. Η Μητέρα
Πατρίδα συμβολίζει το φαντασματικό θηλυκό [fantasmatic female]. Έτσι, οι
γυναίκες, μέσω των ρόλων που επιτελούν ως μητέρες, σύζυγοι και κόρες,
λειτουργούν ως σύμβολα του έθνους: «το έθνος γίνεται η ερωμένη και η μητέρα των
ανδρών» (Mostov, 2000: 102). Οι γυναίκες από τη μία συμβολίζουν τα ίδια τα
εδαφικά όρια του έθνους, τα οποία οφείλουν να προστατευθούν από τους πατριώτες
γιούς τους, ενώ, παράλληλα, αποτελούν και την ίδια την περιουσία του έθνους η
οποία πρέπει να προφυλαχτεί από τον εχθρό (Mostov, 2000: 90). Από την άλλη,
συμβολίζουν την καθαρότητα του έθνους, αποτελούν τα υποκείμενα που είναι
υπεύθυνα για την καλλιέργεια και την μετάδοση των εθνικών αξιών και αρετών,
αλλά και για την ίδια τη βιολογική αναπαραγωγή των πολεμιστών και των
κυβερνητών του έθνους (Mostov, 2000: 98).
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Ωστόσο, αυτή η οριακή θέση που κατέχουν τις καθιστά ευάλωτες στις
επιθέσεις του εχθρού. Η Mostov (2000: 96) υποστηρίζει ότι οι μαζικοί βιασμοί που
έλαβαν χώρα στη Βοσνία δεν είχαν ως στόχο τη σεξουαλική ευχαρίστηση των
Σέρβων στρατιωτών, αλλά την προσβολή, την παραβίαση των συνόρων της Βοσνίας
και την κατάληψη του χώρου και της περιουσίας που συμβολίζουν οι γυναίκες. Αυτή
η πρακτική, στο εν λόγω συγκείμενο, επιτυγχάνει την προσβολή του ανδρισμού του
εχθρού, αλλά και της αυτονομίας και της κυριαρχίας του αντίπαλου έθνους. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα οι γυναίκες να αποκτούν τον επιπλέον συμβολισμό του εθνικού
μιάσματος και της εδαφικής τρωτότητας (Mostov, 2000: 98). Στην περίπτωση που
επιλέξουν να συνάψουν σχέσεις με τον εχθρό ή που αρνούνται να τεκνοποιήσουν
καθίστανται προδότρες του έθνους και θεωρείται ότι συμμετέχουν ενεργά στην
αποδυνάμωσή του. Ενώ, οι γυναίκες που προχωρούν σε εκτρώσεις συνιστούν
θανάσιμους εχθρούς του έθνους. Από τα παραπάνω, η Mostov (2000: 98) παρατηρεί
ότι «οι γυναίκες ενσωματώνουν την πατρίδα, αλλά παραμένουν ένα εν δυνάμει ξένο
σώμα εντός της».
Αντιπαραβάλλοντας τη θέση που κατέλαβαν στο κοινωνικό πεδίο οι
οροθετικές γυναίκες που συνελήφθησαν το Μάιο του 2012 στην Αθήνα με τη θέση
που κατέλαβαν οι γυναίκες στη Βοσνία στη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης με
τη

Σερβία

μπορούμε

να

προβούμε

στη

διατύπωση

μερικών

χρήσιμων

συμπερασμάτων. Καταρχάς, η στιγματοποίηση, και στη συνέχεια η ποινικοποίηση,
της σεξουαλικότητας των γυναικών που εκδίδονται ενώ είναι φορείς του ιού HIV
έχει ως αντίβαρο την επιβράβευση της αναπαραγωγικής σεξουαλικότητας των
γυναικών, οι σύζυγοι και οι γιοί των οποίων είναι πελάτες των οροθετικών γυναικών.
Αναδεικνύεται, έτσι, ότι το υποκείμενο που χαίρει αναγνώρισης, προστασίας και
επιβράβευσης από το ελληνικό κράτος είναι οι γυναίκες που περιορίζουν τις
σεξουαλικές πρακτικές τους στα πλαίσια της τεκνοποίησης, της αναπαραγωγής,
δηλαδή, του έθνους. Με άλλα λόγια, «[ο]ι γυναίκες οφείλουν να εσωτερικεύσουν την
επιθυμητή

εθνική

εικόνα

της

μητέρας

και

της

συζύγου,

των

αποσεξουαλικοποιημένων μελών της κοινότητας. Αντιπροσωπεύουν την εικόνα του
καθαρού έθνους» (Mostov, 2000: 103).
Το μίασμα που απειλεί να μολύνει το (κατά τα άλλα καθαρό) έθνος
καθίσταται άμεσα εχθρός του και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η σεξουαλικότητα των
ελλήνων οφείλει να πειθαρχηθεί έτσι ώστε να αποφύγει τον κίνδυνο της ασθένειας,
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ενώ το κράτος θα αναλάβει να εξαφανίσει την απειλή-μόλυνση. Οι έλληνες άνδρες
οφείλουν να συνετιστούν για το καλό της ελληνικής κοινωνίας: συνέτιση η οποία
μεταφράζεται στη χρήση προφυλακτικού κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής
συνεύρεσής τους με γυναίκες που εκδίδονται. Από την άλλη πλευρά, ο ρόλος των
ελληνίδων γυναικών οφείλει να επικεντρωθεί στην αναπαραγωγή του εθνικού
σώματος και στη διαφύλαξη των εθνικών υποκειμένων ως σεξουαλικά κανονιστικών.
Εν κατακλείδι, η παραγωγική διάσταση της «εθνοκρατίας»14 συνίσταται στην
ισχυροποίηση των παραδοσιακών κοινωνικών ιεραρχιών και της απολυταρχίας. Ο
δρόμος μέσω του οποίου επιτυγχάνεται η κοινωνική συναίνεση και εθνική
(ανα)παραγωγή διέρχεται από την ερωτικοποίηση [eroticize] του έθνους και την
αποερωτικοποίηση των ίδιων των σωμάτων των ανδρών και των γυναικών.
Συνοψίζοντας, σε αυτό το κεφάλαιο εστιάσαμε σε επτά έρευνες στο επίκεντρο των
οποίων τίθεται ο κόμβος του έθνους, του φύλου και της σεξουαλικότητας. Έτσι,
παρατηρήσαμε πως ορισμένες καταστάσεις (βλ. υπογεννητικότητα, χτύπημα στους
δίδυμους πύργους) γίνονται αναγνωρίσιμες από τους κρατικούς μηχανισμούς ως
συνθήκες εκτάκτου ανάγκης (βλ. δημογραφικό πρόβλημα, πόλεμος ενάντια στην
τρομοκρατία), με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός «εσωτερικού» εχθρού (μη
αναπαραγωγικές ελληνίδες, τρομοκράτες), η εξορία του οποίου θα σημάνει και την
απαραίτητη εθνική συσπείρωση. Ο δρόμος για να αντιμετωπιστεί ο εχθρός περνά από την
ανανοηματοδότηση της εθνικής κοινότητας με βιολογικούς όρους (βλ. πάσχον σώμα),
επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την ποινικοποίηση ασθενειών (βλ. οροθετικότητα), όπου
στο όνομα της προστασίας των πολιτών παρατηρούμε στρατηγικές μεθωριοποίησης του
έχθρου μέσα από την ταυτόχρονη κατασκευή ενός αφηγηματικού σχήματος που τον
καθιστά υποδεέστερο. Με αυτό τον τρόπο, η «εξόντωση» και η αποπομπή του εχθρού
καθίσταται νομιμοποιημένη. Η σεξουαλικοποίηση του έθνους οδηγεί στην επικύρωση
της κυρίαρχης αρρενωπότητας ως εκείνης που οφείλει να προστατεύει την καθαρ(ι)ότητα
και την αγνότητα της μητέρας-πατρίδας.
Στην παρούσα έρευνα επιχειρούμε να εντάξουμε στην ανάλυση τα εργαλεία
που μας προσφέρουν οι παραπάνω μελέτες. Επικεντρώνουμε στον κόμβο που
συναρθρώνουν το έθνος, το φύλο και η σεξουαλικότητα μέσα από την ανάπτυξη της
14

«Εθνοκρατία» [ethnocracy] είναι το σύστημα που η Mostov (2000: 104) παρομοιάζει με μια
«υπεροικογένεια» και το οποίο επιτάσσει την πολιτική ομοιομορφία και την υποταγή στα διατάγματα
του κράτους-πατέρα.
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κρίσης ως μιας κατάστασης εξαίρεσης, αλλά και την ταυτόχρονη εργαλειοποίηση του
ιατρικού λόγου. Η υποτίμηση των ζωών των μεταναστριών καθίσταται εφικτή μέσα
από την κατασκευή των σωμάτων τους ως μολυσματικών και επικίνδυνων για το
κοινωνικό σύνολο. Η επανάληψη και η επιβεβαίωση του εν λόγω αφηγήματος από τα
κυρίαρχα Μ.Μ.Ε. οδηγεί αφενός στην συγκρότηση των σωμάτων τους ως εχθρικών
για τη δημόσια υγεία, και αφετέρου στη φυσικοποίηση των ελλήνων και των
ελληνίδων, που βρίσκονται σε σταθερή ετεροσεξουαλική σχέση, ως των κατεξοχήν
υποκειμένων που δύνανται να απολαμβάνουν τα προνόμια και την προστασία του
κράτους. Η αποπομπή και η διαπόμπευση, επομένως, των σωμάτων που περιττεύουν
σε, αλλά και απειλούν το κοινωνικό σώμα καθίσταται νομιμοποιημένη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

3. 1. Η (φεμινιστική) κριτική ανάλυση λόγου
Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η σε βάθος μελέτη των κυρίαρχων διαδικτυακών
λόγων που παρήχθησαν γύρω από το συμβάν της διαπόμπευσης 32 οροθετικών
γυναικών στην Αθήνα, τον Μάιο 2012. Θεωρούμε το λόγο και την επικοινωνία
θεμελιακούς συγκροτητικούς παράγοντες των κοινωνικών και πολιτικών θεσμών
(Χαλκιά, 2007: xxvii). Εξάλλου, «τα ΜΜΕ παίζουν έναν ιδιαίτερο νομιμοποιητικό
ρόλο επιβεβαιώνοντας συνεχώς την ισχύουσα κοινωνική τάξη πραγμάτων,
συμβάλλοντας στην αναπαραγωγή των κοινωνικών σχέσεων κυριαρχίας και
υποτέλειας

που

χαρακτηρίζει

τις

σύγχρονες

καπιταλιστικές

κοινωνίες»

(Κωνσταντινίδου, 2001: 19). Εφόσον, λοιπόν, «ο λόγος παράγει ύλη» (Χαλκιά, 2007:
125), επιχειρούμε να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι υπό μελέτη ρηματικές
πρακτικές αποκρυσταλλώνονται σε κυρίαρχες αναπαραστάσεις της ελληνικότητας,
των αρρενωποτήτων και των θηλυκοτήτων και τέλος της οικογένειας.
Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και
αναγνωρίζει ότι ο ρόλος των κοινωνικών επιστημών δεν αρκείται στην παρατήρηση,
αλλά έχει καταλυτική σημασία στην δημιουργία και την κατασκευή της
πραγματικότητας.15 Πλέον η ίδια η παρατήρηση γίνεται αντιληπτή ως κατασκευή:
πολιτική, ιστορική, κοινωνική, πολιτισμική. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε πως η
πραγματικότητα δεν προϋπάρχει, αλλά αναδύεται κατά την διερεύνησή της και ο
κοινωνικός επιστήμονας εμπλέκεται σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία (Μπέργκερ &
Λούκμαν, 2003).
Ο τρόπος με τον οποίο ο κοινωνικός επιστήμονας συμβάλλει στη διαδικασία
κατασκευής της κοινωνικής πραγματικότητας είναι μέσω των εργαλείων που
χρησιμοποιεί. «Οι μέθοδοι και οι τεχνικές της κοινωνιολογικής έρευνας δεν είναι
ουδέτερα

εργαλεία,

αλλά

στηρίζονται

σε

παραδοχές

για

την

κοινωνική

15

Ο καταλυτικός ρόλος των κοινωνικών επιστημόνων στην κατασκευή της πραγματικότητας ή της
“αλήθειας” αναδεικνύεται και από την Λυδάκη (2012: 79) όταν εξετάζοντας τη σχέση του ερευνητή
με το υλικό του υπογραμμίζει ότι «[η] αλήθεια αναδεικνύεται μέσα από τα λόγια των ανθρώπων, και
δεν πρόκειται για κάτι αντικειμενικό ή υποκειμενικό, αλλά διυποκειμενικό».
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πραγματικότητα και τη σχέση του υποκειμένου με αυτήν» (Κυριαζή, 2011: 19).
Αναγνωρίζοντας, επομένως, το γεγονός ότι οι επιστημονικές μέθοδοι είναι
επιτελεστικές, συνδιαμορφώνουν και κατευθύνουν, δηλαδή, τα αποτελέσματα στα
οποία θα οδηγηθεί η έρευνα, αποδεχόμαστε και την ταύτιση των επιστημολογικών με
τα οντολογικά ερωτήματα.16
Αντιλαμβανόμενοι την πολιτική διάσταση της επιστήμης, αρνούμενοι το
θετικιστικό17 πρότυπο της επιστημονικής ουδετερότητας και επιθυμώντας μια τρόπον
τινά αποδόμηση των κυρίαρχων αφηγήσεων αντλούμε από τη μεταδομιστική
κοινωνική σκέψη. Όπως τονίζει η Χαλκιά (2011: 87),
«[γ]ια μια μεταδομιστική οπτική το ζητούμενο είναι να αναλύσει κριτικά, ή
να “αναγνωρίσει”, πώς παράγονται σε επίπεδο λόγων (αφηγήσεων αλλά και
γενικότερα πρακτικών νοηματοδότησης) οι πτυχές της κοινωνικής
πραγματικότητας που θεωρούνται αυτονόητες, αυτά τα ίδια τα “δεδομένα”
δηλαδή, που αφορούν και την οικονομία και τη συμβατική πολιτική, και που
ως υλικές αποκρυσταλλώσεις συνδέονται με όλες τις ορατές κοινωνικές
ανισότητες».

Η συγκεκριμένη ποιοτική μέθοδος που ακολουθούμε είναι εκείνη της
κριτικής ανάλυσης λόγου. Σύμφωνα με τους Fairclough και Wodak (1997: 258) ο

16

Στο άρθρο της «Ontological politics. A word and some questions», η Mol (1999) υποστηρίζει πως
το “πραγματικό” εμπλέκεται και συνδιαλέγεται με το “πολιτικό” και τονίζει πως κάτι τέτοιο πρέπει να
είναι απόλυτα σαφές στον χώρο των κοινωνικών επιστημών. Συνδέοντας τους όρους της οντολογίας,
που δηλώνει αυτό που ανήκει στο πραγματικό, και της πολιτικής, που δηλώνει μία ενεργητική
διαδικασία θέσπισης, η Mol επιχειρεί να δείξει ότι ο χαρακτήρας του πραγματικού δεν είναι
δεδομένος, αλλά ανοιχτός και αμφισβητήσιμος, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα σχηματισμού της
πραγματικότητας. Ο ρόλος των κοινωνικών επιστημών δεν αρκείται στην παρατήρηση, αλλά έχουν
καταλυτική σημασία στην δημιουργία και την θέσπιση της πραγματικότητας.
17
Η κοινωνιολογία στην προσπάθειά της να θεμελιωθεί ως έγκυρη και αυτόνομη επιστήμη στα τέλη
του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα ακολούθησε «το μοντέρνο φυσικοεπιστημονικό πρότυπο [το
οποίο] καθόρισε τα όρια, τους προσανατολισμούς και τις εννοιολογικές κατηγορίες της κυρίαρχης
κοινωνικής επιστήμης» (Γεωργοπούλου, 2004: 94). Η εφαρμογή του προτύπου αυτού στις κοινωνικές
επιστήμες από τους αστούς κοινωνιολόγους οι οποίοι το ενστερνίστηκαν (Comte, Durkheim) σήμαινε
την μελέτη του κοινωνικού κόσμου με τη χρήση των ίδιων εργαλείων με αυτά του φυσικού. Έτσι, η
κοινωνία θεωρήθηκε ένα αυτοαναπαραγόμενο σύστημα, ανάλογο με εκείνα που μελετά η βιολογία,
τους εσωτερικούς κανόνες του οποίου όφειλε να αποκαλύψει η κοινωνιολογία. Η αντικειμενικότητα, η
ουδετερότητα, η ομοιογένεια και η γραμμική εξελικτική πρόοδος αποτελούν τα χαρακτηριστικά του
θετικισμού και η υιοθέτησή τους από την κοινωνιολογία οδήγησε στην νομιμοποίηση της υποτιθέμενης
ανωτερότητας του αστικού δυτικού πολιτισμού και στην αποσιώπηση των συγκρούσεων που λάμβαναν
χώρα στο κοινωνικό πεδίο. Το θετικιστικό αυτό πρότυπο κατάφερε να αποδομήσει ο κοινωνικός
κονστρουκτιβισμός μέσα από τη βασική του θέση ότι: «η πραγματικότητα κατασκευάζεται κοινωνικά
και η κοινωνιολογία της γνώσης πρέπει να αναλύσει τη διαδικασία με την οποία αυτό συμβαίνει»
(Μπέργκερ & Λούκμαν, 2003: 15). Αρνούμενος, δηλαδή, τη θέση ότι πίσω από κάθε φαινόμενο
υπάρχει μία ουσία την οποία οι κοινωνικοί επιστήμονες οφείλουν να αναδείξουν, υποστηρίζει ότι κάθε
ταυτότητα, κάθε έννοια της κοινωνικής πραγματικότητας αποτελεί μία κοινωνική κατασκευή, μία
διαδικασία «συνάρθρωσης στο επίπεδο του λόγου (discourse) και του νοήματος» (Σταυρακάκης, 1999:
146).
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λόγος συνιστά μία κοινωνική πρακτική. Η σχέση ανάμεσα σε ένα συγκεκριμένο διαλογικό συμβάν [discursive event] (βλ. δημοσιεύματα αναφορικά με τη διαπόμπευση
οροθετικών γυναικών) και τους θεσμούς, τις κοινωνικές δομές και καταστάσεις που
το πλαισιώνουν είναι κατά κάποιο τρόπο διαλεκτική. Ο λόγος βρίσκεται σε μία
διαλεκτική σχέση με τις κοινωνικές πρακτικές, καθώς συμβάλει στη διαμόρφωση του
κοινωνικού κόσμου, αλλά παράλληλα κατασκευάζεται από την κοινωνική δράση.
Έχοντας αναγνωρίσει, λοιπόν, ότι τα κείμενα των Μ.Μ.Ε. δεν αποτελούν
απλές αντανακλάσεις της “πραγματικότητας”, αλλά πως:
«συγκροτούν εκδοχές της πραγματικότητας με τρόπους που εξαρτώνται από τις
κοινωνικές θέσεις και τα συμφέροντα και τους σκοπούς όσων τα παράγουν.
Αυτό το πετυχαίνουν μέσω επιλογών που κάνουν σε διάφορα επίπεδα της
διαδικασίας της παραγωγής κειμένων. Η ανάλυση των αναπαραστασιακών
διαδικασιών σε ένα κείμενο, λοιπόν, οδηγείται στην περιγραφή των επιλογών
που λαμβάνουν χώρα –τι περιλαμβάνεται τι αποβάλλεται» (Fairclough, 2001:
103-104).

Η κριτική ανάλυση αυτών των διαλογικών πρακτικών επιχειρεί να φωτίσει τους
συνδέσμους ανάμεσα στα κείμενα και τις κοινωνικές πρακτικές και δομές. Η μη
ουδετερότητα των εν λόγω διαλογικών πρακτικών συνίσταται στο γεγονός ότι
βοηθούν στην (ανα)παραγωγή των άνισων σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στις
κοινωνικές ομάδες. Ο ρόλος των κοινωνικών επιστημόνων που υιοθετούν την
κριτική ανάλυση λόγου έγκειται στο να καταδεικνύουν τα μέσα που επιστρατεύονται
από την κυρίαρχη εξουσία για να διατηρήσει τη δύναμή της. Για τους Fairclough &
Wodak (1997: 259) όσοι χρησιμοποιούν την κριτική ανάλυση λόγου «τάσσονται με
το μέρος των κυριαρχούμενων και καταπιεσμένων ομάδων και ενάντια στις
κυρίαρχες ομάδες, δηλώνοντας ανοιχτά τα απελευθερωτικά ενδιαφέροντα που την
κινητοποιούν». Οι αναλυτές της κριτικής ανάλυσης λόγου επιχειρούν να μιλήσουν
«εκ μέρους του σιωπηλού, κάτι που δεν μπορεί να αποτολμήσει η επιστημολογία του
θετικισμού» (Πολίτης, 2006: 96) και παράλληλα, οφείλουν «να κατανοήσουν την
κοινωνική ανισότητα, να την εκθέσουν και τελικά να αντισταθούν σε αυτή» (ό.π.:
133).
Μια επιπλέον διάσταση της μεθοδολογικής μας τοποθέτησης αποτελεί και η
επιλογή της φεμινιστικής κριτικής ανάλυσης λόγου, στόχος της οποίας είναι η
έκθεση του έμφυλου χαρακτήρα των σχέσεων εξουσίας, η αντίσταση σε αυτές και η
συμβολή στην εξάλειψή τους. Αποφεύγοντας ουσιοκρατικές τοποθετήσεις, στόχος
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της μεθοδολογικής προσέγγισης αυτής είναι η αποφυσικοποίηση των εννοιών, των
ρόλων και των πρακτικών που έχουν ενδυθεί έναν μανδύα «φυσικότητας» και η
ανάδειξη του έμφυλου, καταπιεστικού και κατασκευασμένου χαρακτήρα τους. Η
αποδόμηση αυτή δεν στοχεύει στην ανεύρεση μίας άλλης πιθανής ουσίας, αλλά στον
τονισμό της πολιτικής διάστασης των φαινομένων αυτών και στη δυνατότητα
αλλαγής τους προς την κατεύθυνση της κοινωνικής χειραφέτησης (Πολίτης, 2006:
132-137). Πρόκειται, επομένως, για:
«ένα ριζοσπαστικό κοινωνικό μετασχηματισμό βασισμένο στην κοινωνική
δικαιοσύνη, ο οποίος αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την εξέλιξη των
υποκειμένων όχι αποκλειστικά ως “άνδρες” και “γυναίκες” αλλά ως ανθρώπινα
όντα, στοχεύοντας σε μια κοινωνία δικαίου που δεν προκαθορίζεται και
διαμεσολαβείται από το φύλο και συνεπώς το φύλο δεν αποτελεί κριτήριο για το
ποια είναι τα υποκείμενα και τι μπορούν να γίνουν» (Πολίτης, 2006: 132).

Προς μια κατεύθυνση αποσταθεροποίησης ορισμένων στερεοτύπων, εφόσον η
γλώσσα δεν είναι “αθώα”, αλλά “κουβαλά” ιεραρχικά δομημένες σημασιοδοτήσεις,
σε ορισμένα σημεία η μελέτη χρησιμοποιεί την ταυτόχρονη παράθεση και των δύο
γενών (αρσενικού, θηλυκού, βλ. “μετανάστ(ρι)ες”, “παράνομοι/ες”, κλπ). Ενώ, σε
άλλα σημεία επιχειρείται η αλλαγή του γραμματικού γένους και αντί του αρσενικού,
που συνηθίζεται να περικλείει και το θηλυκό, χρησιμοποιείται το θηλυκό γένος, ως
περικλείον και το αρσενικό (βλ. αντί για “αναρωτώμενοι” επιλέγεται το
“αναρωτώμενες”).
Τέλος, οι μεθοδολογικές και θεωρητικές μας επισημάνσεις, πέρα από το πεδίο
της κοινωνιολογίας, αντλούν, επίσης, και από εκείνα της ιστορίας και της
ανθρωπολογίας. Έρευνες διεπιστημονικού χαρακτήρα μπορούν να οδηγήσουν σε
πλούσιες και σύνθετες ερμηνείες της κοινωνικής πραγματικότητας, ανοίγοντας
δρόμους σκέψης και ανάλυσης που παραμένουν ακόμη αχαρτογράφητοι: «όσο
περισσότερο κοινωνιολογική γίνεται η ιστορία και όσο περισσότερο ιστορική η
κοινωνιολογία, τόσο το καλύτερο και για τις δύο. Ας μείνουν πλατιά ανοιχτά τα
σύνορα ανάμεσά τους για ελεύθερη επικοινωνία και προς τις δύο κατευθύνσεις»
(Καρρ 1983:77).
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3. 2. Το δείγμα της έρευνας
Το δείγμα μας αποτελείται από 147 δημοσιεύματα στα πέντε μεγαλύτερα σε
επισκεψιμότητα ειδησεογραφικά sites, σύμφωνα με το alexa.com, το θεωρούμενο ως
εγκυρότερο site μέτρησης της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων παγκοσμίως. Τα
sites αυτά, με τη σειρά στην οποία κατατάσσονται, ακολουθούμενα από τον αριθμό
των άρθρων που μελετήσαμε από το καθένα, είναι: το newsit.gr (20), το newbomb.gr
(52), το in.gr (29), το zougla.gr (23) και το protothema.gr (23). Η επιλογή του
διαδικτυακού Τύπου ως μέσου ενημέρωσης έναντι του έντυπου έγινε λόγω της
μεγάλης πτώσης που παρατηρείται στις πωλήσεις των εγχώριων εφημερίδων μεγάλης
κυκλοφορίας και της ολοένα και μεγαλύτερης ανάπτυξης που παρουσιάζει το
διαδίκτυο.
Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα συλλέχθηκε τοποθετώντας στις μηχανές
αναζήτησης των εν λόγω ιστολογίων [sites] τα λήμματα «οροθετικές», «εκδιδόμενες
οροθετικές», και «οροθετικές γυναίκες». Πολύ συχνά τα άρθρα που εμφανίζονταν
από αυτή την αναζήτηση αποτελούσαν ένα μέρος εκείνων που είχαν δημοσιευτεί στο
εκάστοτε site. Συνιστά συνήθη πρακτική στο τέλος κάθε άρθρου να παρατίθενται
σύνδεσμοι [links] που παραπέμπουν σε περισσότερα δημοσιεύματα του ίδιου site
σχετικά με το θέμα. Έτσι, το πλήρες υλικό του δείγματός μας περιλαμβάνει τόσο τα
άρθρα που εμφανίστηκαν στα αποτελέσματα της αναζήτησης όσο και εκείνα στα
οποία αυτά παρέπεμπαν και αφορά το διάστημα 27/04/2012-17/10/2012. Η επιλογή
του εν λόγω διαστήματος έγινε καθώς στόχος μας ήταν η συλλογή άρθρων ο λόγος
των οποίων να επικεντρώνεται γύρω από τις συνεχείς συλλήψεις οροθετικών
γυναικών. Τα δημοσιεύματα που εντοπίσαμε να έπονται του Οκτωβρίου 2012 δεν
συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα μας, καθώς αφορούν στη σταδιακή αποφυλάκιση και
αθώωση των κατηγορούμενων γυναικών. Ακόμη, στα πλαίσια του κεφαλαίου που
μελετούμε τη διάσταση του έθνους χρειάστηκε να κάνουμε μια περαιτέρω έρευνα και
να συμπληρώσουμε το δείγμα μας με 11 επιπλέον άρθρα.18 Τα άρθρα αυτά αφορούν
στο διάστημα που προηγήθηκε της θεσμοθέτησης της υγειονομικής διάταξης 39α και
της εφαρμογής της και φτάνουν ως τον Ιούνιο 2011. Η επιλογή τους έγινε έτσι ώστε
να συμπεριλάβουμε στο δείγμα μας τις εξαγγελίες των υπουργών Υγείας και
18

Η έρευνα αυτή περιέλαβε τη χρήση των λέξεων «απέλαση οροθετικών γυναικών» ή «στρατόπεδα
κράτησης μεταναστών». Στη βιβλιογραφία του υλικού η προσθήκη αυτή επισημαίνεται με το
διαχωρισμό του υλικού σε δύο μέρη, σε εκείνο με τον υπότιτλο “πριν τη διαπόμπευση” και το οποίο
αφορά τη μεταγενέστερη έρευνα και σε εκείνο με τον υπότιτλο “κατά τη διαπόμπευση”.
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Προστασίας του Πολίτη περί συγκέντρωσης των σωμάτων που απειλούν την υγεία
και την ασφάλεια του έθνους σε στρατόπεδα κράτησης και της σταδιακής απέλασής
τους. Θεωρώντας ότι τα γεγονότα του Μαΐου 2012 αποτελούν μια στιγμή ενός
συνεχούς, μέσα από αυτή την διεύρυνση του δείγματός μας επιδιώξαμε να
καταστήσουμε σαφή αυτή τη συνέχεια λόγων και πρακτικών. Ακόμη, επιχειρήσαμε
να αναδείξουμε τον τρόπο που αρθρώθηκε και σταδιακά συγκεκριμενοποιήθηκε η
αφήγηση περί μολυσματικών μεταναστών λαμβάνοντας την ακραία της έκφραση τον
Μάιο 2012 με τη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών.
Τα δημοσιεύματα αυτά αντλούν την ύλη τους από θεσμοποιημένους φορείς
εξουσίας, «όπως οι φορείς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου, οι κυβερνητικοί
παράγοντες, τα πολιτικά κόμματα κλπ» (Κωνσταντινίδου, 2001: 89). Στην υπό
μελέτη περίπτωση αναφερόμαστε στα δελτία Τύπου που στέλνουν τα υπουργεία
Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, η αστυνομία, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κλπ, και
προχωρούν

σε

μια

«γραφειοκρατικοποιημένη

ανακατασκευή»

(ό.π.:

31,

υποσημείωση 16) τους. Η Κωνσταντινίδου (2001: 88) μελετώντας τις κοινωνικές
αναπαραστάσεις των τελεσθέντων από Αλβανούς μετανάστες εγκλημάτων στο λόγο
των εφημερίδων υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο των άρθρων ποικίλει στο βαθμό
που:
«κάθε εφημερίδα μετασχηματίζει τα συμβάντα σε ειδήσεις με το δικό της τρόπο,
βάση τεχνικών, εμπορικών, αισθητικών και πολιτισμικών επιλογών. Η απόκλιση
αυτή κατευθύνεται από την πολιτική της κάθε εφημερίδας, τις αξίες, την
παράδοση, και την εικόνα που έχει για την ταυτότητά της».

Στην ίδια διαπίστωση προχωρούμε κι εμείς παρά το γεγονός ότι η δική μας
επικέντρωση αφορά σε ένα διαφορετικού τύπου μέσο ενημέρωσης (διαδίκτυο). Έτσι,
μεγάλο μέρος των υπό μελέτη δημοσιευμάτων αποτελεί κυρίως αναπαραγωγή των
λόγων των κρατικών αξιωματούχων, χρωματισμένη, ωστόσο, από την ταυτότητα και
την πολιτική τοποθέτηση του μέσου.
Σε γενικές γραμμές οι πέντε υπό μελέτη ιστότοποι κατατάσσονται σε τρεις
κατηγορίες: (i) το newsbomb.gr και το protothema.gr συντάσσονται με τις
κυβερνητικές πολιτικές και (ανα)παράγουν τον ηθικό πανικό που διέχεαν οι κρατικοί
αξιωματούχοι19 (ii) το in.gr φαίνεται να κρατά μία περισσότερο “αντικειμενική”,

19

Αναφορικά με τον ιστότοπο του newsbomb.gr, την προεκλογική περίοδο κατά την οποία
εκτυλίχθηκε η διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών, εντοπίσαμε αποσπάσματα ή και ολόκληρα
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“ψύχραιμη” και “τεκμηριωμένη” στάση, παρουσιάζοντας σταθερά τον αντίλογο που
αρθρώνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια που αυτό το ιδιότυπο κυνήγι μαγισσών λάμβανε
χώρα, αλλά και παραθέτοντας διεθνή στοιχεία σχετικά με τη μετάδοση του ιού
HIV20, χωρίς ωστόσο να αποφεύγει τον χαρακτηρισμό των οροθετικών γυναικών με
μία «υγειονομική βόμβα»21, έκφραση που κυριάρχησε κατά την εκτύλιξη των
γεγονότων (iii) ενώ, τέλος, το zougla.gr και το newsit.gr κρατούν μία αμφίθυμη
στάση, αφενός συντασσόμενοι με την κεντρική πολιτική που ασκήθηκε εκείνο το
διάστημα και αντιμετωπίζοντας τις οροθετικές γυναίκες τις περισσότερες φορές ως

δημοσιεύματα τα οποία στήριζαν τις επιλογές του τότε υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδου, και
έπλεκαν το εγκώμιό του. Χαρακτηριστικά παραθέτουμε εδώ τρία αποσπάσματα από δημοσίευματα
του εν λόγω ιστότοπου: 1) "Στο φουλ οι μηχανές του Υπ. Υγείας παρά τις εκλογές" (30/04/2012):
http://www.newsbomb.gr/ekloges-2012/pasok/story/131785/sto-foyl-oi-mihanes-toy-yp-ygeias-paratis-ekloges : «[...] Έτσι, στην Αριστοτέλους, η δουλειά συνεχίζεται με τους γνωστούς πυρετώδεις
ρυθμούς, άσχετα από την προεκλογική περίοδο. Και παράγει αποτελέσματα. Είναι ενδεικτικό ότι
σήμερα απέδωσε η πολλή δουλειά που έχει κάνει το υπουργείο όλο τον τελευταίο καιρό ώστε να
προστατευθεί η Δημόσια Υγεία από τη διάδοση λοιμωδών νοσημάτων, με τον εντοπισμό των HIV
οροθετικών ιερόδουλων. Πρόκειται για το επιστέγασμα ιδιαίτερα μεγάλης δουλειάς υποδομής που
έχει γίνει από την πλευρά του υπουργείου Υγείας επί μήνες, η οποία απέδωσε απτά αποτελέσματα -με
τον εντοπισμό τεσσάρων ιερόδουλων- τώρα που υπήρξε ανταπόκριση και από το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.
[...]Όλα αυτά, την ώρα που άλλος στη θέση του θα «ξεχνούσε» το υπουργείο και θα αφοσιωνόταν
στους ψηφοφόρους του στη Β' Αθηνών. Όμως, ο Λοβέρδος τα καταφέρνει όλα. Δεν παραμέλησε τους
ψηφοφόρους της Β' Αθηνών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν επέτρεψε να διακυβευτούν τα θέματα της
Δημόσιας Υγείας».
2) "Λοβέρδος: Να ποινικοποιηθεί το σεξ χωρίς προφύλαξη με ιερόδουλες" (02/05/2012):
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/132139/loverdos-na-poinikopoiithei-to-sex-horis-profylaxime-ierodoyles : «Δήλωση – βόμβα του υπουργού Υγείας, ο οποίος ζητά να ποινικοποιηθεί στο σεξ
χωρίς προφυλακτικό με τις ιερόδουλες.
Με σκληρή γλώσσα απέναντι στους άνδρες που επισκέφθηκαν οίκους ανοχής χωρίς να
χρησιμοποιήσουν προφύλαξη, μίλησε ο υπουργός Υγείας και υποψήφιος βουλευτής Β' Αθηνών με το
ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέας Λοβέρδος. […] Ο υπουργός Υγείας δε δίστασε να βρεθεί απέναντι στους πολίτες
λίγα μόνο 24ωρα πριν από τις κρίσιμες εκλογές».
3) Σε αυτό το δημοσίευμα παρατηρούμε αφενός την αναγνώριση των διαστάσεων που αποδίδονται
στο «κοινωνικό πρόβλημα» (βλ. «τεράστιο» και «υγειονομική βόμβα»), αφετέρου την επιδοκιμασία
της κρατικής πολιτικής (βλ. «αντιμετωπίζεται»): "Ανθεί η πορνεία και στη Θεσσαλονίκη"
(11/05/2012):
http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/160403 : «Μπορεί στην Αθήνα η υγειονομική
βόμβα που έσκασε στην Αθήνα [sic] με τις οροθετικές ιερόδουλες να αντιμετωπίζεται, δείχνοντας μια
πτυχή ενός... τεράστιου κοινωνικού προβλήματος, ωστόσο πεζοδρομιακή πορνεία υπάρχει και στη
Θεσσαλονίκη και μάλιστα ανεξέλεγκτη».
20
Ενδεικτικά βλ. "Οι πιθανότητες μόλυνσης από HIV σε διάφορες επικίνδυνες συμπεριφορές":
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231194047 (02/05/2012).
21
Ενδεικτικά βλ. "Ποινική ευθύνη και σε όσους ζητούν απροφύλακτες σχέσεις με ιερόδουλες, είπε ο
υπ. Υγείας": http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231193941 (02/05/2012).
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θύτες22, και αφετέρου καταγράφοντας ορισμένες θεσμικές αντιδράσεις23 και
παρουσιάζοντας τις οροθετικές γυναίκες ως θύματα24.
Στα κεφάλαια της ανάλυσης λόγου χρησιμοποιήθηκαν τα αποσπάσματα των
υπό μελέτη δημοσιευμάτων που κρίθηκαν απαραίτητα για την εξέταση του υπό
διερεύνηση γεγονότος. Ταυτόχρονα, η ανάλυση δεν εξαντλείται στις υπό παράθεση
φράσεις, καθώς αναγνωρίζει το γεγονός ότι «οι λόγοι που αποτυπώνονται σε ένα
κείμενο δεν εξαντλούνται σε “αυτό που λέει”, αλλά συμπεριλαμβάνουν και αυτό που
δεν λέει ή υπαινίσσεται» (Χαλκιά, 2011: 107). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
αναλύονται οι συνδηλώσεις συγκεκριμένων φράσεων, τα μεταφορικά σχήματα που
χρησιμοποιούνται και οι νοηματοδοτήσεις που αποκτούν συγκεκριμένες λέξεις μέσα
στο συγκείμενο που εμφανίζονται. Για παράδειγμα, η χρήση της φράσης «ελληνική
οικογένεια», από τον υπουργό Υγείας, λειτουργεί επιβεβαιωτικά προς το στερεότυπο
της αποτελούμενης από δύο ετεροφυλόφιλα άτομα ελληνικής καταγωγής, πυρηνικής
οικογένειας, ενώ, ταυτόχρονα, δίχως να το αναφέρει ρητά, αποκλείει τις κοινωνικές
σχέσεις που δεν εμπίπτουν σε αυτό το σχήμα, καθιστώντας τες αόρατες. Τέλος, κατά
την παράθεση των αποσπασμάτων διατηρήθηκαν τόσο η ορθογραφία και η σύνταξη,
όσο και η μορφολογία και οι επισημάνσεις που αυτά διέθεταν.

3. 3. Το άμεσο συγκείμενο
Στα πλαίσια αυτής της ενότητας θα χαρτογραφήσουμε το κοινωνικοπολιτικό
σκηνικό πριν τη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών. Επιλέγουμε να εντάξουμε
την εν λόγω ενότητα στα πλαίσια του μεθοδολογικού κεφαλαίου καθώς δεν
εκκινούμε από ένα ολοποιητικό σχήμα, ούτε επιθυμούμε να συμβάλλουμε σε ένα
τέτοιο. Αντίθετα, η έρευνά μας είναι εντοπισμένη σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Στα πλαίσια αυτής της τοποθέτησης περιγράφουμε αδρομερώς τις
συνθήκες μέσα στις οποίες εμφανίστηκε το υπό μελέτη παράδειγμα.
22

Ενδεικτικά βλ. "«Βόμβες» του AIDS 12 ιερόδουλες":
http://www.zougla.gr/zouglaport/topika/article/vomves-tou-aids-12-ierodoules (01/05/2012).
23
Ενδεικτικά βλ. "Αντιδράσεις του Συλλόγου Οροθετικών":
http://www.zougla.gr/greece/article/antidrasis-tou-silogou-oro8etikon (30/04/2012).
24
Ενδεικτικά βλ. "Εκείνες στο «απόσπασμα», εκείνοι άφαντοι":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137627&catid=4 (04/05/2012) και
"Διασύρθηκαν χωρίς να έχουν AIDS όλες οι ιερόδουλες":
http://www.zougla.gr/greece/article/apokalipsi-o-epanaliptikos-elegxos-edikse-oti-den-ixan-oles-iierodoules-aids (22/05/2012).
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Έτσι, ενώ, ο ρόλος του τότε υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδου,
αναδεικνύεται πρωταγωνιστικός, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι σκοπός μας είναι
η σκιαγράφηση του γενικότερου κοινωνικοπολιτικού πεδίου, ώστε να καταστεί
σαφές πως τέτοιου είδους πολιτικές αποφάσεις δεν είναι προϊόντα μεμονωμένων
προσώπων, αλλά αποτελέσματα κοινωνικών συσχετισμών.
Η τοποθέτηση της έρευνας στο γενικότερο πλαίσιο θα μπορέσει να γίνει
περισσότερο κατανοητή αν ανοίξουμε λίγο τον φακό εστίασής μας και ρίξουμε μία
σύντομη ματιά στο γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο εκείνης
της περιόδου. Από τα μέσα του 2010 ξεκινά η επονομαζόμενη ελληνική οικονομική
κρίση ή κρίση χρέους. Τα πρώτα της χαρακτηριστικά μπορούμε να τα εντοπίσουμε
στη διάδοση ενός λόγου –τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην Ευρώπη–
αναφορικά με την αδυναμία του ελληνικού κράτους να εκπληρώσει τα
δημοσιονομικά του καθήκοντα έναντι των δανειστών του, ενώ παράλληλα αρχίζει να
κάνει την εμφάνισή του και ένας λόγος γύρω από την πιθανότητα της χρεοκοπίας.
Έχοντας ήδη θεωρήσει την κρίση –με τις όποιες θρησκευτικές και ιατρικές
συνδηλώσεις φέρει ο όρος– ως μια κατάσταση εξαίρεσης, υποστηρίζουμε ότι η
δημιουργία «εσωτερικών» εχθρών αποτελεί μια διαδικασία ζωτικής σημασίας για την
πειθάρχηση των εθνικών υποκειμένων γύρω από μια εθνική αφήγηση.
Μερικούς μήνες πριν από τον εντοπισμό της πρώτης οροθετικής γυναίκας,
στα μέσα Δεκεμβρίου του 2011, ο τότε υπουργός Υγείας και βουλευτής του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ανδρέας Λοβέρδος, είχε πρώτος προσπαθήσει να συνδέσει την παράνομη
γυναικεία μετανάστευση με την αδήλωτη παράνομη πορνεία και τη διάδοση του
AIDS. Πιο συγκεκριμένα, η αφήγησή του αναφορικά με την μετάδοση του ιού HIV
ήταν η εξής: «γίνεται από την παράνομη μετανάστρια στον Έλληνα πελάτη, στην
ελληνική οικογένεια»25, τονίζοντας ότι «εγείρεται θέμα δημόσιας υγείας» και
προτείνοντας ως λύση το «[ν]α φύγουν από τη χώρα οι γυναίκες φορείς!»26. Μέσα
από την εκφορά αυτού του λόγου, και την αναπαραγωγή του από τα Μ.Μ.Ε.,
παρατηρούμε τη συνύφανση αναπαραστάσεων που ενυπάρχουν στο κοινωνικό σώμα,
όπως αυτές που ταυτίζουν τους μετανάστες με το μιαρό ή/και το εγκληματικό.
Συνεπώς, βλέπουμε τη συνάρθρωση του έθνους με το φύλο (μετανάστρια – έλληνας),
25

“Απελάσεις για τις παράνομες πόρνες με AIDS”, του Πέτρου Κατσάκου:
http://www.protothema.gr/greece/article/165813/apelaseis-gia-tis-paranomes-pornes-me-aids/
(16/12/2011).
26
ό.π..
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του έθνους και του φύλου με την ασθένεια (καθαροί έλληνες – βρώμικες
μετανάστριες), δημιουργώντας, με αυτό τον τρόπο, ένα υβρίδιο ρατσιστικού και
σεξιστικού λόγου.
Ένα άλλο ψήγμα λόγου, από τον ίδιο πολιτικό με μεγάλη συνάφεια με αυτή
την αφήγηση, προκύπτει στις αρχές της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τον
Οκτώβριο του 2010, ο τότε υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, έρχεται
αντιμέτωπος με ένα έλλειμμα στα ταμεία των νοσοκομείων της τάξεως των 400
εκατ. ευρώ. Αναζητώντας τους υπαίτιους για αυτό το έλλειμμα, καταλήγει να
κατηγορεί τους μετανάστες, «που δεν βρίσκονται νόμιμα στη χώρα και καταφεύγουν
στο σύστημα υγείας δια των εφημεριών και νοσηλεύονται επί πολλές ημέρες»27, και
στους οποίους «δίδεται φαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να πληρώνουν ευρώ»28.
Κατά «προσέγγιση», όπως ο ίδιος δηλώνει, και χωρίς να διαθέτει κάποια σχετική
έρευνα στα χέρια του, υπολόγισε το κόστος νοσηλείας των μεταναστών σε 150 εκατ.
ευρώ. Ίσως, θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η σχετική δήλωση του υπουργού
Υγείας ήρθε ως απάντηση στην ερώτηση που του απηύθυνε ο βουλευτής του
ΛΑ.ΟΣ., και μετέπειτα βουλευτής της Ν.Δ., Άδωνις Γεωργιάδης, στην οποία
υποστήριζε ότι «συμφέρει να πας στο νοσοκομείο και να πεις ότι είσαι Αφγανός και
Πακιστανός, ενώ αν πεις ότι είσαι Έλληνας πρέπει να πληρώσεις» (ό.π.). Βλέπουμε,
δηλαδή, τη συμπόρευση του λόγου του υπουργού Υγείας με τον ρατσιστικό λόγο του
δημοφιλούς βουλευτή της ακροδεξιάς.
Η συντηρητικοποίηση της πολιτικής ατζέντας συνιστά ένα γεγονός που
ενισχύεται κατά την εκτύλιξη της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, κυρίως μέσα
από την παραγωγή και διάχυση ενός λόγου που αναπαριστά την κρίση ως εθνική.
Καθιστώντας τη, δηλαδή, ένα εθνικό ζήτημα γύρω από το οποίο οφείλουν να
συσπειρωθούν όλα τα υποκείμενα που αναγνωρίζονται ως έλληνες και ελληνίδες,
υποδεικνύοντας, παράλληλα, τα υποκείμενα που όχι μόνο δεν φαίνεται να εμπίπτουν
σε αυτή την κατηγορία, αλλά, αντίθετα, παρουσιάζονται να την απειλούν. Επομένως,
μέσω της θέασης της κρίσης ως εθνικής και των επιπτώσεων που αυτή συνεπάγεται,
επιτυγχάνεται η νομιμοποίηση της (αντι)μεταναστευτικής πολιτικής που φαίνεται να
ασκεί το ελληνικό κράτος την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2012.

27
28

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=213571 (14/10/2010).
ό.π.
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Έχοντας, ολοκληρώσει τη σκιαγράφηση του θεωρητικού, ερευνητικού και
μεθοδολογικού χάρτη στον οποίο τοποθετείται η έρευνά μας, και πριν περάσουμε
στην ανάλυση παραθεμάτων από τα υπό διερεύνηση δημοσιεύματα, θα
επιχειρήσουμε να εντάξουμε το παράδειγμα της διαπόμπευσης των οροθετικών
γυναικών σε μία γενεαλογία αντίστοιχων ιστορικών υποδειγμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΘΝΟΣ, ΦΥΛΟ, ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ: μια ιστορία αποκλεισμών.
Τρία ιστορικά παραδείγματα μιας συναρμογής.

Στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου επιχειρούμε μια ιστορική επισκόπηση, μέσα από
το κριτικό φεμινιστικό πρίσμα, δύο ερευνών που αναφέρονται σε τρεις περιπτώσεις
δημόσιας διαπόμπευσης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων σε διαφορετικά
πολιτισμικά πλαίσια και διαφορετικούς ιστορικούς χρόνους. Η μελέτη αυτή εστιάζει
στους κυρίαρχους λόγους που παρήχθησαν και συνέβαλαν στον στιγματισμό των
συγκεκριμένων υποκειμένων, οδηγώντας στην κατασκευή των σωμάτων τους είτε ως
«μολυσματικών» είτε ως «δαιμονισμένων» είτε ως «ανεπιθύμητων» ή/και
«αντικοινωνικών». Τα αποτελέσματα των εν λόγω πρακτικών ήταν άλλες φορές ο
εξευτελισμός και ο εγκλεισμός των παρείσακτων σωμάτων και ζωών, ενώ άλλες
φορές τα παραπάνω συνοδεύονταν επίσης από βασανισμούς και εκτελέσεις.
Ο λόγος που εστιάζουμε εξίσου σε αυτά τα παραδείγματα, παρά τις διαφορές
τους, έγκειται στο ότι θεωρούμε ότι οι εν λόγω πρακτικές είχαν και έχουν έναν κοινό
στόχο: τη δημιουργία ορισμένων ταυτοτήτων που να εξυπηρετούν τις εκάστοτε
σχέσεις εξουσίας και την ταυτόχρονη καταστροφή όσων ταυτοτήτων δεν εμπίπτουν
σ’ αυτές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου οι μέθοδοι που επιστρατεύονται μπορεί
να ποικίλουν ως ένα σημείο, συγκλίνουν, όμως, στο βαθμό που όλες τους
μεταχειρίζονται το λόγο [discourse]. Έτσι, επιλέξαμε να ανασυστήσουμε από το
παρελθόν τρεις διαφορετικές, φαινομενικά, ερμηνείες παρείσακτων σωμάτων εντός
των κοινωνικο-ιστορικο-πολιτικών τους πλαισίων και να επιχειρήσουμε τη σύνδεσή
τους βάσει τριών κεντρικών κατηγοριών ανάλυσης: του φύλου, της τάξης και του
έθνους.
Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο συνδέει τις τρεις διαφορετικές ιστορίες που
‘αφηγούμαστε’ εδώ είναι ο κοινός λόγος περί μιαρότητας και μόλυνσης. Και στις
τρεις περιπτώσεις τα ανεπιθύμητα σώματα εννοιολογούνται ως «μολυσματικά», ως
επικίνδυνα για το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η
ιατρικοποίηση του λόγου που επιθυμεί να κατασκευάσει και να καταστρέψει
κοινωνικές ταυτότητες αποτελεί ένα νήμα που διατρέχει την ανάλυσή μας. Θεωρούμε
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ότι ξεχωρίζοντας τα συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα και επιλέγοντας να τα
παρουσιάσουμε ως συμπληρωματικά το ένα του άλλου, καταλήγουμε να
‘αφηγούμαστε’ μια διαφορετική ιστορία. Την “νομιμοποίηση” για να πράξουμε προς
αυτή την κατεύθυνση την αντλούμε από τον Έντουαρτ Καρρ (1983: 122), σύμφωνα
με τον οποίο:
«[η] ιστορία είναι [...] μια διαδικασία επιλογής με κριτήριο την ιστορική
σημασία. [...] Όπως μέσα από ένα απέραντο ωκεανό γεγονότων, ο ιστορικός
επιλέγει αυτά που έχουν σημασία για το σκοπό του, έτσι και από την πληθώρα
αλληλουχιών αιτίας και αποτελέσματος εξάγει εκείνες και μόνον εκείνες που
είναι ιστορικά σημαντικές».

Η επισκόπηση ξεκινά, παραπέμποντας στο έργο της Federici (2011) «Ο
Κάλιμπαν και η Μάγισσα», όπου βλέπουμε μια σύνθετη ανάλυση του κυνηγιού των
μαγισσών του 16ου και 17ου αιώνα, με κύριους άξονες ανάλυσης το φύλο και την
τάξη. Στη δεύτερη ενότητα εστιάζουμε στην ανάλυση της Douglas (1991) η οποία
αναφέρεται σε δύο ιστορικά παραδείγματα, την κατηγορία για άσκηση μαγείας και
την κατηγορία για πάθηση από το νόσημα της λέπρας, όπου μέσα από την μελέτη
των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών αναδύεται η πολιτική σημασία των
κατηγοριών αυτών. Παρατηρούμε, δηλαδή, την πολιτική μεταχείριση και λειτουργία
αυτών των

κατηγοριών στο εκάστοτε σύστημα εξουσίας, στο εκάστοτε

κοινωνικοοικονομικό συγκείμενο στο οποίο λαμβάνουν χώρα. Η Douglas, πέρα από
την απόρριψη οποιασδήποτε μυστικοποιημένης αλήθειας στο εσωτερικό των
κατηγοριών αυτών, προχωρά και στην αναγνώριση του ρόλου τους ως εργαλείου
αντίστασης απέναντι στην κυρίαρχη εξουσία Και τα δύο αυτά ερευνητικά
εγχειρήματα συγκεκριμένων ιστορικών περιπτώσεων διαφωτίζουν το θέμα της
παρούσας έρευνας εντοπίζοντάς το και σε ένα ιστορικό πλαίσιο.
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4. 1. Το κυνήγι μαγισσών στην Ευρώπη του 16ου & 17ου αιώνα
«Στον πυρήνα του καπιταλισμού δεν υπάρχει μόνο η αλληλεξάρτηση μισθωτής
εργασίας και σκλαβιάς, αλλά και η διαλεκτική της συσσώρευσης και καταστροφής της
εργασιακής δύναμης, για την οποία οι γυναίκες έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα
με τα σώματα, τη δουλειά και τη ζωή τους.»
Silvia Federici29
Στο έργο της «Ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα» η Federici (2011) καταπιάνεται με το
κυνήγι των μαγισσών στην Ευρώπη του 16ου και του 17ου αιώνα, αλλά και στις
αποικίες του Νέου Κόσμου, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά σε αυτό που
ο Marx (1978) ονόμασε ως «πρωταρχική συσσώρευση» και ο Foucault ως «τον
Μεγάλο Εγκλεισμό». Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, ο όρος «πρωταρχική
συσσώρευση» χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα από τα στάδια της διαδικασίας
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, όπως εμφανίστηκε στη Δ. Ευρώπη τον 16ο
αιώνα. Με την πρωταρχική συσσώρευση έλαβε χώρα ο διαχωρισμός των παραγωγών
από τα μέσα παραγωγής, η δημιουργία της ταυτότητας του εργάτη και η ανάπτυξη
ενός νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων, των καπιταλιστικών. Η βίαιη, δηλαδή,
εκδίωξη των καλλιεργητών από τις κοινές γαίες της φεουδαρχικής Ευρώπης, οι
οποίες στη συνέχεια περιφράχτηκαν και έγιναν αντικείμενο ατομικής ιδιοκτησίας,
θεωρείται από τον Marx ως η «καταγωγική» διαδικασία που οδήγησε στην εδραίωση
του καπιταλιστικού συστήματος. Ενώ με τον όρο «Μεγάλο Εγκλεισμό» εννοούμε την
είσοδο

μεγάλων

μερίδων

του

πληθυσμού

στα

νεοϊδρυθέντα

άσυλα

της

30

νεωτερικότητας (ψυχιατρεία, φυλακές, νοσοκομεία, άσυλα εργασίας , σχολεία,
εργοστάσια κτλ) προκειμένου να επιτευχθεί η πειθάρχηση στο, και η “αξιοποίησή”
τους από το νεοϊδρυθέν κοινωνικοοικονομικό σύστημα.
Η Federici υποστηρίζει πως η πρωταρχική συσσώρευση δεν συνέβη άπαξ στις
αρχές της νεωτερικότητας, αλλά πως αποτελεί μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται
κάθε φορά που ο καπιταλισμός βρίσκεται σε κρίση, κάνοντας έτσι και μια σύνδεση
με το σήμερα (2011: 148). Επισημαίνει την σημασία που είχε το κυνήγι των
μαγισσών ως μέθοδος τρομοκρατίας των ευρωπαίων αγροτών για την ευκολότερη
εγκαθίδρυση των καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων, αλλά και για τον έμφυλο
καταμερισμό της εργασίας: τον αποκλεισμό, δηλαδή, των γυναικών από τις έμμισθες
29

(Federici, 2011: 38).

30

(Federici, 2011: 125).
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εργασιακές σχέσεις και την κατασκευή της νέας κοινωνικής τους θέσης στην
αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού (2011: 100).
Η Federici (2011: 245-268) μελετώντας το ιστορικό πλαίσιο (μετάβαση στον
καπιταλισμό), το φύλο των κατηγορούμενων ως μαγισσών (80% γυναίκες), την
κοινωνική τους τάξη (στην πλειοψηφία τους οι κατηγορούμενες ήταν φτωχές
αγρότισσες, ή και μαίες), την κοινωνική τάξη των κατήγορων (συχνά οι εργοδότες ή
οι γαιοκτήμονές τους), τις κατηγορίες που τους απαγγέλλονταν (σεξουαλική
διαστροφή και βρεφοκτονία, γενικότερη δαιμονοποίηση αντισυλληπτικών μεθόδων)
καταλήγει να ορίζει την επίθεση αυτή στα σώματα και τις ζωές των ευρωπαίων
γυναικών ως σύγκρουση δύο κόσμων: του παλιού, στον οποίο οι γυναίκες είχαν
πρόσβαση στην κοινή γη και περιουσία (ό.π.: 139), κατείχαν την εμπειρική γνώση να
θεραπεύουν μέσω της χρήσης βοτάνων, αλλά και τον έλεγχο της σεξουαλικότητάς
τους και της αναπαραγωγής, με τον νέο, σύμφωνα με τον οποίο η θέση της γυναίκας
είναι απαξιωμένη και βρίσκεται μακριά από την παραγωγή, στον χώρο του οίκου,
ενώ μοναδικός της στόχος, πλέον, τίθεται η αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού,
σε τέτοιο βαθμό που κάθε προσπάθεια ελέγχου των γεννήσεων από τη μεριά των
γυναικών να θεωρείται απειλητική για το έθνος-κράτος και να διώκεται.
Χαρακτηριστικά η Federici (ό.π.: 35) αναφέρει: «το σώμα για τις γυναίκες στην
καπιταλιστική κοινωνία έχει γίνει ό,τι το εργοστάσιο για τους άρρενες μισθωτούς
εργάτες: το κύριο πεδίο της εκμετάλλευσής τους και της αντίστασης, καθώς το
γυναικείο σώμα έγινε αντικείμενο οικειοποίησης από το κράτος και τους άνδρες και
υποχρεώθηκε να λειτουργεί ως μέσο αναπαραγωγής και συσσώρευσης της
εργασίας».
Έτσι, φαίνεται να αναδύεται μια ακόμα περίφραξη -πέρα από εκείνη των
κοινών γαιών- αυτή των σωμάτων των γυναικών: «τα οποία [...] “απελευθερώθηκαν”
από κάθε κώλυμα που τα εμπόδιζε να λειτουργήσουν ως μηχανές παραγωγής εργατών»
(ό.π.: 249, η έμφαση δική της). Μέσα από την ανάλυση της Federici, παρατηρούμε
να ξεδιπλώνεται μια εκστρατεία εκφοβισμού των υποκειμένων με σκοπό την
πειθάρχησή τους σε ένα νέο στόχο, αυτόν της αύξησης του πλούτου του έθνους, κάτι
που εκείνη την περίοδο παρατηρούμε ότι ταυτίζεται με τη διαχείριση και την αύξηση
του πληθυσμού. Στο βαθμό που η ανάλυσή της επικεντρώνεται στην παραγωγική
διάσταση της εξουσίας, στην δυνατότητα, δηλαδή, της εξουσίας να παράγει
υποκείμενα που, κυριευμένα από το φόβο, πειθαρχούν στις επιταγές της, μας θυμίζει
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την ανάλυση του Foucault. Ωστόσο, η Federici στέκεται εξίσου και στην
κατασταλτική διάσταση: στα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις που χαρακτήριζαν το
κυνήγι των μαγισσών και που αποτέλεσαν το καλούπι της νέας κοινωνικής
ταυτότητας στο οποίο έπρεπε να προσαρμοστούν τα νεωτερικά υποκείμενα,
υποστηρίζοντας –δανειζόμενη τα λόγια της Μαρία Μης- ότι: «η ίδια η βία [...]
γίνεται η πλέον παραγωγική δύναμη» (2011:36).
Παρατηρώντας τον νέο έμφυλο καταμερισμό της εργασίας που διαμορφώνεται
κατά την εδραίωση του καπιταλισμού, βλέπουμε ότι ο νέος ρόλος των γυναικών είναι
αισθητά αποδυναμωμένος σε σχέση με το παρελθόν, και προσανατολίζεται στην
αναπαραγωγή του εργατικού δυναμικού ενώ εστιάζοντας στο είδος των κατηγοριών
που απευθύνονταν στις υποτιθέμενες μάγισσες, παρατηρούμε την ποινικοποίηση του
ελέγχου των γεννήσεων, την αναδόμηση της σεξουαλικής ζωής -η οποία είναι πλέον
εξ’ ολοκλήρου προσανατολισμένη προς την αναπαραγωγή- αλλά και το «νέο είδος
θηλυκότητας: [τ]η[ν] ιδανική γυναίκα και σύζυγο – παθητική, υπάκουη, οικονόμα,
λιγόλογη, αφοσιωμένη στη δουλειά και αγνή» (ό.π.: 146-147). Αυτό το νέο είδος
θηλυκότητας, απομακρυσμένο από τις έμμισθες εργασιακές σχέσεις, όπως έχουμε πει
και παραπάνω, κατορθώνει να αποσιωπά και να μυστικοποιεί την οικονομική
σημασία της αναπαραγωγής του εργατικού δυναμικού με αποτέλεσμα την
φυσικοποίηση του ρόλου του.
Ο στόχος, σύμφωνα με τη Federici (ό.π.: 271), του κυνηγιού των μαγισσών που
μας ανασυστήνει, ήταν το ξερίζωμα ενός ολόκληρου τρόπου ζωής που απειλούσε την
πολιτική και οικονομική εξουσία των ευρωπαϊκών ελίτ. Οι δίκες των μαγισσών
έφτασαν στο τέλος τους όταν πλέον ο στόχος αυτός είχε επιτευχθεί, όταν, δηλαδή,
είχε επέλθει η σταθεροποίηση της ηγεμονίας των αρχουσών τάξεων. Παράλληλα,
είχε επιτευχθεί και η απαραίτητη κοινωνική πειθαρχία, αλλά και η κατασκευή νέων
τύπων ιεραρχίας και σημασιοδότησης των σχέσεων εξουσίας, ανασυγκροτώντας
ουσιαστικά τις κοινωνικές σχέσεις.

4. 2. Η διαχείριση της λέπρας τον 12ο αιώνα
«Ιχνηλατώντας τα οφέλη όσων απήγγελναν κατηγορίες και τις απώλειες
όσων υπόκεινταν σε αυτές, μπορούμε να ανακαλύψουμε το κοινωνικό πλαίσιο
εντός του οποίου η εξαπόλυση τέτοιων λιβέλων φάνταζε εύλογη.»
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Mary Douglas31

Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται από ένα άρθρο της Douglas στο οποίο επιχειρεί
να συνδέσει δύο διαφορετικά ιστορικά παραδείγματα κοινωνικού αποκλεισμού
(μαγεία και λέπρα) σε μια προσπάθεια σύγκλισης ανθρωπολογικών και ιστορικών
μελετών, με σκοπό μια σύνθετη πολιτισμική ανάλυση. Αποπειράται να ασκήσει
κριτική στην ιστορία της ιατρικής, ενώ, παράλληλα, προτείνει το άνοιγμα ενός
διαλόγου ανάμεσα στην τελευταία και την πολιτισμική θεωρία. Μέσα από την
ανάλυσή της παρατηρούμε τον τρόπο με τον οποίο ασθένειες -όπως η λέπρα- ή
εγκλήματα –όπως η άσκηση της μαγείας– δεν έχουν ένα σταθερό περιεχόμενο στο
χώρο και στο χρόνο, αλλά αντίθετα αποτελούν χρήσιμες μεταφορές στα χέρια των
μελών της εκάστοτε υπό διερεύνηση κοινωνίας, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο
ανταγωνισμός για εξουσία ανάμεσα τους.
Η Douglas υποστηρίζει ότι η ανακριβής ιατρική γνώση της εποχής επέτρεψε την
χρησιμοποίηση της κατηγορίας για μετάδοση μολύνσεων ως μεθόδου κοινωνικού
αποκλεισμού με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνταν οι κατηγορίες για πρόκληση
κακού μέσω της μαγείας. Μέσα από την παράλληλη ανάλυση των κοινωνικών και
οικονομικών συνθηκών που επικρατούν την εκάστοτε περίοδο, επιχειρείται η
παρουσίαση της πολιτικής χρήσης της μαγείας και της λέπρας.
Στα πλαίσια αυτής της ενότητας, ωστόσο, θα επικεντρώσουμε αποκλειστικά στη
διαχείριση της λέπρας στη συγκριτική ανάλυση δύο τρόπων αντιμετώπισης της
ασθένειας της λέπρας σε δύο διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια κατά τη διάρκεια του
12ου αιώνα. Μέσα από την ανάλυση αυτή επιχειρεί να δείξει τη διαφορετική
μεταχείριση των ομάδων που έπασχαν από λέπρα σε σχέση με την ιατρική γνώση που
υπήρχε γι’ αυτήν, αλλά και τη χρησιμοποίηση της γνώσης αυτής από τα κυρίαρχα
πλέγματα εξουσίας.
Έτσι, από τη μία έχουμε τη Δύση, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από τη Γαλλία
και την Αγγλία, στην οποία επικρατεί ο Χριστιανισμός, και από την άλλη έχουμε την
Ανατολή με το βασίλειο της Ιερουσαλήμ (Latin Kingdom of Jerusalem). Τον 12ο
αιώνα παρατηρείται στη Βόρεια Ευρώπη μια επιδημία λέπρας που είχε ως
31

(Douglas, 1991: 734, μετάφραση δική μας).
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αποτέλεσμα τον εγκλεισμό μεγάλων ομάδων του πληθυσμού σε λεπροκομεία.
Ωστόσο, το κατά πόσο η επιδημία αυτή αφορούσε πράγματι αποκλειστικά λεπρούς
θεωρείται αμφίβολο, καθώς πρώτον, το βακτήριο του Χάνσεν τείνει να μην
αναπτύσσεται στα πολύ ψυχρά κλίματα και δεύτερον και κυριότερο, οι σκελετοί που
βρέθηκαν στα νεκροταφεία των λεπρών δεν έφεραν τις απαραίτητες παραμορφώσεις
ή τα χαρακτηριστικά σημάδια που αφήνει η νόσος στα οστά. Επίσης, οι ιατρικές
περιγραφές της ασθένειας που διασώζονται από εκείνη την περίοδο δεν είναι ακριβείς
και φαίνεται να περιλαμβάνουν και άλλων ειδών δερματικές παθήσεις (όπως έκζεμα,
ψωρίαση, καρκίνοι του δέρματος κτλ). Αντίθετα, στην Ανατολή η ιατρική περιγραφή
της «ελεφαντίασης» –όπως ονόμαζαν τη λέπρα– είναι εξαιρετικά ακριβής και
ανταποκρίνεται στα συμπτώματα της νόσου του Χάνσεν.
Η διάγνωση λέπρας σε ένα άτομο στη Δύση του 12ου αιώνα σήμαινε, πέρα από
συνέπεια αμαρτωλού βίου, και την απώλεια όλων των πολιτικών του δικαιωμάτων,
καθώς και τον εγκλεισμό του σε λεπροκομείο. Στην Ιερουσαλήμ της ίδιας περιόδου,
όμως, τα δικαιώματα των λεπρών ήταν διαφυλαγμένα, υπήρχε τάγμα λεπρών
ιπποτών, τα λεπροκομεία διοικούνταν από τους ίδιους τους ασθενείς, ενώ ακόμα και η
ανακήρυξη ενός λεπρού σε βασιλιά αποτελεί ιστορικό γεγονός. Επίσης, δεν υπήρχε
καμία σύνδεση ανάμεσα στην αρρώστια και την αμαρτία ή την ανηθικότητα. Ποιοί
είναι, όμως, οι λόγοι που οδηγούν τα δύο βασίλεια σε τόσο διαφορετική αντιμετώπιση
όσων θεωρείται ότι πάσχουν από λέπρα;
Η Douglas θεωρεί ότι η τόσο διαφορετική αντιμετώπιση των λεπρών από τα δύο
βασίλεια έχει να κάνει αφενός με την ελλιπή ιατρική γνώση της Δύσης και αφετέρου
με την διαφορετική πολιτική οργάνωση των δύο κοινωνιών. Η Δύση χαρακτηρίζεται
από ένα ιεραρχικά δομημένο σύστημα εξουσίας, όπου την συγκεκριμένη περίοδο
μάλιστα, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, οι βασιλιάδες επιχειρούν να συγκεντρώσουν
την εξουσία στο πρόσωπό τους. Στην Ιερουσαλήμ, από την άλλη, παρατηρούμε μια
περισσότερο οριζόντια δομή αναφορικά με την άσκηση της εξουσίας. Οι δέκα
οικογένειες ευγενών μοιράζονται την εξουσία με τον βασιλιά σαν να ήταν ίσοι. Αυτή
η περισσότερο ισότιμη αντιμετώπιση των μελών της κοινωνίας γίνεται κατανοητή αν
λάβουμε υπόψη μας την γεωπολιτική θέση του Ανατολικού βασιλείου. Πρόκειται για
μια νησίδα χριστιανισμού μέσα σε ένα πέλαγος μουσουλμανικών βασιλείων. Οι
απαγορεύσεις, οι κυρώσεις και οι μολύνσεις δεν θα μπορούσαν να στοχεύουν τα μέλη
της κοινότητας, αφού η συνοχή τους έπρεπε να είναι διασφαλισμένη. Προς αυτή την
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κατεύθυνση, άλλωστε, θεωρεί η Douglas ότι αποσκοπούσε ο νόμος που απαγόρευε τις
σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα σε χριστιανούς και μη χριστιανούς.
Σε τι χρησίμευε, όμως, ο στιγματισμός και ο εγκλεισμός όλων αυτών των δήθεν
λεπρών στην Βόρεια Ευρώπη; Η Douglas απαντά ως εξής: «Το πιο πιθανό είναι ότι
προσπαθούσαν να θεραπεύσουν μια πραγματική κοινωνική μάστιγα μέσω της
απομόνωσης μιας φανταστικής ασθένειας» (ό.π.: 733). Η φανταστική, λοιπόν,
ασθένεια (η επιδημία της λέπρας) αποτέλεσε ένα πολιτικό όπλο για το καθεστώς της
Δύσης, επιτρέποντάς της να εκδιώξει τους μη κατόχους γης και τους αιρετικούς από
την κοινωνία της. Το σώμα του λεπρού αποτέλεσε, έτσι, μια χρήσιμη μεταφορά για
την κοινωνική αταξία επενδεδυμένο με σημασίες όπως αυτές της μιαρότητας, της
αμαρτίας και της επικινδυνότητας της μετάδοσης της ασθένειας, επέτρεψε στους
ισχυρούς να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τους πολυπληθείς πληθυσμούς των
πλάνητων, των επαιτών και των αστέγων που περιτριγύριζαν εκείνη την εποχή στη
Δύση.
Σε αυτό της το άρθρο η Douglas επιχειρεί να ασκήσει μια κριτική στην
κοινωνιολογία, στην ιστορία της ιατρικής και παράλληλα να αντιπροτείνει τον δρόμο
της διεπιστημονικότητας. Η κριτική της στην κοινωνιολογία, απηχεί τις θέσεις του
Foucault και εντοπίζεται στο ότι συνήθως αδυνατεί να διακρίνει πως οι ιστορίες του
ορισμού μιας ασθένειας δεν αποτελούν μονάχα ένα όπλο ενάντια στους αδύναμους
και όσους δεν κατέχουν εξουσία, αλλά ότι παράλληλα μια κοινότητα συγκροτεί τον
εαυτό της μέσω του ανταγωνισμού για την άσκηση της εξουσίας ανάμεσα στα μέλη
της (ό.π.: 734). Η κριτική της Douglas στην ιστορία της ιατρικής στοχεύει στον
λεγόμενο «ιατρικό υλισμό» (ό.π.: 725), στην απροθυμία, δηλαδή, των φοιτητών της
ιατρικής να συλλάβουν μια ασθένεια ως κατηγορία [accusation] που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί εις βάρος κάποιων ανθρώπων, πολλώ δε μάλλον την απροθυμία τους
να αντιληφθούν μια κοινωνική επιδημιολογία των κατηγοριών.
Επομένως, κλείνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο παράδειγμα των
μαγισσών, με το οποίο καταπιάνεται η Federici, η δαιμονοποίηση των γυναικών που
αντιστέκονταν στο νέο καπιταλιστικό σύστημα συνέστησε αποτέλεσμα μιας
ενορχηστρωμένης εκστρατείας βίαιης καταστολής τους και παραγωγής συκοφαντικών
λόγων με σκοπό τον εκφοβισμό των υποκειμένων ενώ στο παράδειγμα της
διαφορετικής διαχείρισης ενός πάσχοντος από λέπρα πληθυσμού, η εννοιολόγηση της
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ασθένειας βλέπουμε ότι γίνεται βάσει πολιτικών κριτηρίων, εργαλειοποιώντας
ουσιαστικά τον, κατά τα άλλα “αντικειμενικό”, ρόλο της ιατρικής. Αντίστοιχα, στο
παράδειγμα των οροθετικών ή/και εκδιδόμενων γυναικών, μπορούμε να ισχυριστούμε
ότι η νομιμοποίηση της διαπόμπευσης και του εγκλεισμού τους προήλθε κατά μεγάλο
βαθμό από την παραγωγή εθνικιστικών, ρατσιστικών και σεξιστικών λόγων κατά το
διάστημα στο οποίο εκτυλίσσεται η “ελληνική” οικονομική κρίση.
Έτσι, από μία άποψη θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι λεπροί της
σύγχρονης κοινωνίας είναι οι οροθετικοί στον ιό HIV. Στο έργο της «Η νόσος ως
μεταφορά» η Sontag μελετά τις διάφορες σημασίες που αποδίδονται σε ασθένειες
όπως η φυματίωση και ο καρκίνος και στη συνέχεια τη χρήση των ασθενειών αυτών
ως επίθετα. Μελετά, δηλαδή, το πως η νόσος λαμβάνει ένα ηθικολογικό νόημα –όπως
είδαμε και στο προηγούμενο παράδειγμα με τους θεωρούμενους ως λεπρούς στη
Βόρεια Ευρώπη, το να νοσεί κάποιος από λέπρα σήμαινε ότι αυτός ο κάποιος ήταν
αμαρτωλός ή και διεφθαρμένος. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και σήμερα για όσους
πάσχουν από καρκίνο: θεωρείται ως μια είδους τιμωρία, μια αδυναμία, μια διαφθορά
που οδηγεί στη σήψη. Στη συνέχεια η Sontag (1993: 62-65) παρατηρεί ότι η νόσος
παίρνει τη μορφή επιθέτου ώστε να χαρακτηρίσει κι άλλα πράγματα, καταλήγοντας
στην εννοιολογική ταύτιση που δημιουργείται ανάμεσα σε ό, τι θεωρείται αηδιαστικό
ή άσχημο με το νοσηρό. «Ένα πρόσωπο που μολύνει είναι πάντοτε κακό, όπως
παρατήρησε η Douglas» (Σονταγκ 1993: 143, η έμφαση δική μας).
Το παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνει τη διαδρομή μας στο θεωρητικό μέρος της
παρούσας έρευνας. Η ιστορική αναδρομή που προηγήθηκε είχε ως στόχο αφενός την
ανάδειξη της σημασίας που κατέχουν οι λόγοι στην επινόηση, την κατασκευή και την
καταστροφή κοινωνικών ταυτοτήτων μέσα από την παρουσίαση τριών ιστορικών
παραδειγμάτων και την ανάδειξη των σημείων συνάντησής τους και αφετέρου το
πέρασμα στο κομμάτι της ανάλυσης λόγου που αφορά το γεγονός της διαπόμπευσης
των οροθετικών ή/και εκδιδόμενων γυναικών την άνοιξη του 2012.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΘΝΟΣ

Στο πρώτο κεφάλαιο της ανάλυσης λόγου των υπό εξέταση δημοσιευμάτων
επικεντρώνουμε στην κατηγορία του έθνους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε να
εμφανίζεται συχνά στο δημόσιο λόγο ο έλεγχος των μεταναστευτικών ροών ως ένα
κρίσιμο πολιτικό διακύβευμα. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποιες στιγμές που λειτουργούν
ως πυκνωτές της παραγωγής λόγου γύρω από τη μετανάστευση, αναδεικνύοντας τη
διαχείριση του μεταναστευτικού πληθυσμού σε μείζον ζήτημα της πολιτικής
ατζέντας. Μια από αυτές τις στιγμές ήταν και η περίοδος λίγο πριν, αλλά και μετά τη
διενέργεια των πανελλαδικών βουλευτικών εκλογών του Μαΐου του 2012. Εκείνη
την περίοδο, οι υπουργοί Υγείας και Προστασίας του Πολίτη φάνηκαν
αποφασισμένοι να δώσουν μια “λύση” στο “πρόβλημα”, σε συνεργασία ως ένα
βαθμό και με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην ανάλυσή μας θεωρούμε ότι η μεταναστευτική πολιτική του ελληνικού
κράτους ασκήθηκε σε δύο κυρίως επίπεδα. Αφενός ομογενοποιώντας τον
μεταναστευτικό πληθυσμό υπό την υποτιμητική κατηγορία «λαθρομετανάστες»,
αφετέρου επιχειρώντας τον έμφυλο καταμερισμό του. Κοινό τόπο της έμφυλης
άσκησης εξουσίας συνιστούν οι λόγοι που αναπαριστούν τους/τις μετανάστες/στριες
ως παράνομους/ες, βρώμικους/ες, μολυσματικούς/ες και εν τέλει επικίνδυνους/ες για
το κοινωνικό σύνολο. Η διαχείριση του πληθυσμού ασκήθηκε σε δύο άξονες. Ο
πρώτος αφορά στις γυναίκες, στις παράνομα εισελθείσες στην Ελλάδα γυναίκες, που
εργάζονται παράνομα στην πορνεία και είναι φορείς του ιού HIV, απειλώντας κατ’
αυτό τον τρόπο τη δημόσια υγεία. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τον ανδρικό
μεταναστευτικό πληθυσμό που έχει εισέλθει και εργάζεται παράνομα στην Ελλάδα, ο
οποίος αναπαρίσταται και αυτός ως επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία καθώς φέρει
νοσήματα τα οποία δεν ενδημούν “πλέον” στην Ευρώπη και διαβιεί υπό κακές
συνθήκες υγιεινής. Η “λύση” που προτείνεται είναι καθημερινοί έλεγχοι τόσο
υγειονομικής όσο και αστυνομικής φύσης στους μετανάστες και τις μετανάστριες,
πραγματοποιούμενοι μέσα από τη συνεργασία της αστυνομίας με ειδικά κλιμάκια του
Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). Απώτερος στόχος
αυτών των ελέγχων, όπως θα φανεί στην ανάπτυξη αυτού του κεφαλαίου, είναι η
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συγκέντρωση των παράνομων ή και ασθενών ατόμων και η απέλασή τους από τη
χώρα.
Παρότι και τα δύο αυτά παραδείγματα διαχείρισης πληθυσμιακών ομάδων
αντλούν από την ίδια μήτρα αναπαραστάσεων, στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου θα
επικεντρώσουμε κυρίως στη διάσταση της (παράνομης) μετανάστριας γυναίκας ως
φορέα της μόλυνσης και ως σώματος που οφείλει να αποπεμφθεί από τον εθνικό
κορμό μέσω της διαπόμπευσής του. Εντούτοις, για την βαθύτερη κατανόηση του
φαινομένου της διαπόμπευσης των οροθετικών θα σταθούμε σε ένα μικρότερο βαθμό
και στη διάσταση του αρσενικού (παράνομου) μετανάστη ως φορέα ασθενειών και
ως ενός περιττού σώματος, καθώς και οι δύο αυτές πρακτικές εντάσσονται στην
ευρύτερη προβληματική της μετανάστευσης, εφόσον αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα,
διαπλέκονται και τροφοδοτούν η μία την άλλη.
Η ανάλυσή μας χωρίζεται σε τρεις ενότητες με βάση την ιστορική
αλληλουχία που εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Ξεκινά από την ανάλυση των λόγων που
παρήχθησαν τον Ιούνιο του 2011 και οι οποίοι αναγνώριζαν σχετικά ασαφώς το
ζήτημα της διαχείρισης των «μολυσματικών» μεταναστών ως ευρωπαϊκό, θέτοντάς
το στα θεσμικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συνέχεια εστιάζει στην αναπαράστασή του προβλήματος ως καθαρά
εθνικού, συγκεκριμενοποιώντας τα χαρακτηριστικά των εχθρικών σωμάτων. Στα
πλαίσια αυτά, επιχειρούμε να χαρτογραφήσουμε τον τρόπο με τον οποίο
κατασκευάζεται

η

ταυτότητα

του

«Έλληνα»

ως

διάφορη

εκείνης

του

«λαθρομετανάστη» και της «λαθρομετανάστριας» μέσα από την άρθρωση ενός
λόγου (discourse) περί δημόσιας υγείας. Το πρόβλημα που αναδεικνύεται ως
μείζονος σημασίας για τη δημόσια υγεία είναι η μετάδοση του AIDS, τα κρούσματα
του οποίου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παρουσιάζουν αύξηση. Ως εχθρικά
σκιαγραφούνται τα σώματα των παράνομων μεταναστριών που εκδίδονται παράνομα
και φέρουν τον ιό HIV, “απειλώντας” να μολύνουν τους αρσενικούς τους πελάτες. Η
ανάγκη διαχείρισης αυτού του «μολυσματικού» πληθυσμού, από τη μεριά του
κράτους, κατοχυρώνεται νομικά μέσα από τη θεσμοθέτηση της υγειονομικής
διάταξης 39α. Η διάταξη αυτή δεν αφορά αποκλειστικά στους υγειονομικούς
ελέγχους, στους οποίους οφείλουν να υποβληθούν οι μετανάστριες που εργάζονται
σε οίκους ανοχής και ενδέχεται να είναι φορείς του ιού HIV, αλλά σε όλους τους
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μετανάστες (άνδρες και γυναίκες) που εργάζονται «σε θέσεις που επηρεάζουν τη
δημόσια υγεία». Η υγειονομική αυτή διάταξη αποτέλεσε το μέσο για τη διαχείριση
του ανεπιθύμητου μεταναστευτικού πληθυσμού, εγγράφοντας, δηλαδή, τους
μετανάστες στο συλλογικό φαντασιακό ως φέροντες «μεταδοτικές ασθένειες»,
επικίνδυνες για την «ελληνική» δημόσια υγεία, επιτεύχθηκε η νομιμοποίηση της
«απαραίτητης» διαχείρισής του. Η διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών συνιστά
την περισσότερο προβεβλημένη στιγμή αυτής της διαδικασίας.
Στην τρίτη ενότητα της ανάλυσής μας επικεντρωνόμαστε σε αυτούς τους
προβεβλημένους λόγους που συνόδευσαν τις πρώτες μέρες των επιχειρήσεων
εντοπισμού των εχθρικών μολυσματικών σωμάτων. Εστιάζουμε κυρίως στους
λόγους που στοχοποιούν τις οροθετικές γυναίκες, καθώς, όπως παρατηρούμε, η
ανάδειξη της μετάδοσης του AIDS σε ένα «τεράστιο πρόβλημα» συνδέεται με τις
«ανεξέλεγκτες διαστάσεις που έχει πάρει η μάστιγα της πορνείας στη χώρα μας».
Κλείνουμε το παρόν κεφάλαιο με την ανάλυση ενός τμήματος του λόγου που
αρθρώθηκε γύρω από το συνολικό μεταναστευτικό πληθυσμό της Αθήνας. Μέσα από
την αναπαράσταση των μεταναστών ως διάφορων των ελλήνων, επιτυγχάνεται η
συσπείρωση και η ανανέωση της εθνικής κοινότητας.

5. 1. Η κατασκευή του εχθρού στα πλαίσια ενός εθνικού αφηγήματος
Παρότι τις υλικές επιπτώσεις αυτού του εθνικού λόγου για την ύπαρξη ενός “εχθρού”
στα “σπλάχνα” της εθνικής κοινότητας, στην ακραία τους μορφή, τις βρίσκουμε τον
Μάιο του 2012, η αφετηρία του αφηγηματικού νήματος βρίσκεται στις δηλώσεις του
τότε υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Λοβέρδου, τον Ιούνιο
του 2011. Στα πλαίσια του συμβουλίου των υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο Ανδρέας Λοβέρδος θέτει το «θέμα των επιπτώσεων της μετανάστευσης
στη

δημόσια

υγεία»32.

Εκεί

φαίνεται

να

μίλησε

για

αυξημένο

αριθμό

«λαθρομεταναστών» που εισέρχονται στην Ελλάδα κουβαλώντας μαζί τους
«εξαφανισμένα» και επικίνδυνα νοσήματα. Πιο συγκεκριμένα:
Καθώς η πλειονότητά τους είναι από χώρες της Ασίας και της Αφρικής, με
εντελώς διαφορετικό επιδημιολογικό προφίλ από εκείνο των Ελλήνων και των
32

“Οι επιπτώσεις της λαθρομετανάστευσης στη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγείας της
Ελλάδας”: http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231112149 (06/06/2011).
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άλλων Ευρωπαίων, οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία είναι μεγάλοι, τόνισε ο
κ.Λοβέρδος. Και σημείωσε, ότι οι μετανάστες δύνανται να μεταφέρουν
νοσήματα που στην Ευρώπη πλέον θεωρούνται εξαφανισμένα, όπως η
πολιομυελίτιδα, η χολέρα, ο δάγκειος πυρετός, η ελονοσία, και να αυξήσουν τα
ποσοστά νοσημάτων, όπως η φυματίωση και η ηπατίτιδα, λόγω κακών
συνθηκών διαβίωσης.33

Βλέπουμε, επομένως, να δημιουργούνται δύο πόλοι: από τη μία η Ανατολή, στην
οποία ανήκουν οι μετανάστ(ρι)ες από τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής που
αποφασίζουν να μεταναστεύσουν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας και από την άλλη
η Δύση, όπως εκπροσωπείται από τους «Έλληνες» και τους «άλλους Ευρωπαίους».
Η βάση πάνω στην οποία επιχειρείται αυτός ο διαχωρισμός είναι τα νοσήματα που οι
πρώτοι μεταφέρουν μαζί τους κατά την είσοδό τους στην Ευρώπη. Νοσήματα που
εγκυμονούν μεγάλους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς «πλέον θεωρούνται
εξαφανισμένα». Με άλλα λόγια, μέσα από αυτό το παράθεμα παρατηρούμε ότι οι
μετανάστ(ρι)ες συνιστούν μια απειλή για την πρόοδο που έχει διαγράψει η Ευρώπη
δεν είναι απλώς «διαφορετικό» το «επιδημιολογικό προφίλ» των μεταναστών από
τους «Έλληνες» αρχικά, αλλά και από τους «Ευρωπαίους» εν γένει, αλλά ιεραρχείται
και ως κατώτερο από εκείνο των ανεπτυγμένων Ευρωπαίων, αφού οι τελευταίοι δεν
πάσχουν πλέον από αυτά τα νοσήματα.
Τα νοσήματα της φυματίωσης και της ηπατίτιδας, ωστόσο, συνεχίζουν να
ενδημούν στην “εξελιγμένη” Ευρώπη και οι «κακές συνθήκες διαβίωσης» των
μεταναστ(ρι)ών αυξάνουν τα ποσοστά αυτών των ασθενειών. Εφόσον δεν εξηγείται ο
λόγος που οι μετανάστ(ρι)ες διαβιούν υπό κακές συνθήκες (υγιεινής), με αποτέλεσμα
να νοσούν από φυματίωση και ηπατίτιδα, θα μπορούσε κάποια να υποθέσει ότι η μη
τήρηση των κανόνων υγιεινής αποτελεί μέρος του πολιτισμού τους και να
ισχυροποιηθεί έτσι η αντίληψη που τους θέλει λιγότερο ανεπτυγμένους σε σχέση με
τους πολιτισμένους Ευρωπαίους. Αν, βέβαια, κάποια αντιληφθεί το υπονοούμενο,
δηλαδή ότι οι κακές συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών οφείλονται στην φτώχεια
που αντιμετωπίζουν, το γεγονός ότι οι αιτίες ή οι ρίζες της φτώχειας τους δεν
προβληματοποιούνται, τους καθιστά τρόπον τινά υπαίτιους και υπεύθυνους για την
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει. Με αυτό τον τρόπο, οι όποιες ευθύνες φέρει
το ελληνικό κράτος αποσιωπούνται, ενώ αντίθετα οδηγούμαστε στη στοχοποίηση

33

ό.π..
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των μεταναστ(ρι)ών ως μολυσματικών σωμάτων, απειλητικών για το ευρωπαϊκό
(δυτικό) σώμα.
Η παραπάνω ταύτιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η
Ευρώπη από κοινού φτάνει στα όριά της όταν περάσουμε στην κοστολόγησή τους:
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, οι συνέπειες της λαθρομετανάστευσης στη
δημόσια υγεία ξεπερνούν τις δυνατότητες και τα μέσα που διαθέτει η χώρα
μας, ενώ το βάρος για το σύστημα υγείας είναι δυσβάσταχτο.34

Οι λέξεις «λαθρομετανάστευση» και «λαθρομετανάστης/στρια» αναφέρονται
στους/στις μετανάστες/στριες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής και παρότι
εμπίπτουν σε ένα ρατσιστικό λεξιλόγιο, καθώς κατατάσσουν και ιεραρχούν
ανθρώπους στις κατηγορίες του “παράνομου” και του “νόμιμου”, αποδίδοντας στον
πρώτο το υποτιμητικό στίγμα του λαθραίου, χρησιμοποιούνται συχνά, αλλά και
απροβλημάτιστα, στο δημόσιο διάλογο. Χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί η υπό
ανάλυση φράση, καθώς στο στόχαστρο μπαίνουν οι «λαθρομετανάστ(ρι)ες» ως
φέροντες

τα

«εξαφανισμένα»

νοσήματα.

Το

γεγονός

της

μη

κατοχής

νομιμοποιητικών εγγράφων που οδηγεί τους/τις μετανάστες/στριες στην παράνομη
εργασία και τη μη καταβολή φόρων κατέχει μια αρνητική φόρτιση στα ΜΜΕ και
αναφέρεται ως ένας σημαντικός παράγοντας ζημίας της ελληνικής οικονομίας, όπως
φαίνεται και στο παραπάνω παράθεμα μέσα από την επιστράτευση ενός λόγου
αναφορικά με «το δυσβάσταχτο βάρος» που συνιστούν για το σύστημα υγείας.
Σε όλο το εύρος των δημοσιευμάτων που μελετήσαμε παρατηρήσαμε ότι οι
λέξεις

«μετανάστ(ρι)ες»,

μετανάστες/στριες»

«λαθρομετανάστ(ρι)ες»

εναλλάσσονται

εννοώντας

και

σχεδόν

«παράνομοι/ες
πάντα

τους/τις

μετανάστες/στριες που διαμένουν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν στην κατοχή τους
νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής. Αυτή η σύγχυση των εννοιών με την
ταυτόχρονη χρήση του φορτισμένου με ρατσιστικό περιεχόμενο προθέματος λάθροοδηγεί στην ομογενοποίηση, τη συλλογική “ποινικοποίηση” του μεταναστευτικού
πληθυσμού ως επικίνδυνα μολυσματικού και την ανάδειξη του “μεταναστευτικού”
ως μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενός προβλήματος που χρήζει άμεσης
αντιμετώπισης. Ταυτόχρονα, μέσα από την “ποινικοποιημένη” αποκρυστάλλωση των
αναπαραστάσεων των μεταναστ(ρι)ών στο δημόσιο λόγο, επιτυγχάνεται η διάχυση

34

ό.π., η υπογράμμιση δική μας.
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ενός κλίματος πανικού, “νομιμοποιώντας”, ταυτόχρονα, και τις επιθέσεις που
λαμβάνουν χώρα εναντίον τους (κατεχόντων νομιμοποιητικών εγγράφων ή μη).
Πώς γίνεται τα απειλητικά νοσήματα να ενδημούν μονάχα στα σώματα των
μεταναστ(ρι)ών που διαβιούν παράνομα στην Ελλάδα, επιβαρύνοντας το εθνικό
σύστημα υγείας, και όχι εξίσου και σε εκείνα των υπολοίπων; Κι αν το σύστημα
υγείας δεν μπορεί να αναλάβει το οικονομικό (κυρίως) κόστος της περίθαλψής τους
ποια μπορεί να είναι η λύση; Σημείο τομής των ερωτημάτων αυτών συνιστά η
απόφαση για απέλασή τους που θα συναντήσουμε στην επόμενη υποενότητα αυτού
του κεφαλαίου: αφού κατοικώντας παράνομα στην Ελλάδα είναι “παράσιτα” –
μολύνοντας, αλλά και ζημιώνοντας το ελληνικό κράτος– η αποτελεσματικότερη (και
η περισσότερο συμφέρουσα) λύση είναι η αποπομπή τους. Κάτι τέτοιο, βέβαια,
συνίσταται χρήσιμο μονάχα στο επίπεδο του λόγου, αφού η μαζική μεταναστευτική
κινητικότητα συνεχώς αυξάνεται35 κι η καθολική αποπομπή των φερόμενων ως
παρασιτικών αυτών σωμάτων είναι αδύνατη. Έτσι, η συγκεκριμένη πρακτική λόγου
επιτυγχάνει να καταστήσει σαφή και νόμιμη μια διαχείριση των πληθυσμών που
περισσεύουν.
Σύμφωνα με την εισήγηση του έλληνα υπουργού Υγείας που μας μεταφέρει
το δημοσίευμα, το “βάρος” της ιατρικής περίθαλψης των μεταναστών το επωμίζεται
το ελληνικό (εθνικό) σύστημα υγείας («το συνολικό κόστος περίθαλψης των
μεταναστών το 2010 προσέγγισε τα 140.000.000 ευρώ»), γεγονός που δεν
αναγνωρίζεται όπως θα όφειλε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αφού «η βοήθεια που
λαμβάνει η χώρα είναι περισσότερο συμβολική. Για το πρώτο εξάμηνο του 2011
εγκρίθηκαν 10.000.000 ευρώ.»). Φαίνεται, δηλαδή, ότι οι μετανάστ(ρι)ες κοστίζουν
πολύ στο ελληνικό κράτος, γεγονός που η Ευρώπη υποτιμά, παραγνωρίζοντας το
γεγονός ότι την αφορά εξίσου:
Οι συνέπειες στη δημόσια υγεία, όπως είπε, δεν μπορούν να υποτιμηθούν και
δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Έως τώρα, η ελληνική πολιτεία έχει
κατορθώσει να κρατήσει το πρόβλημα υπό έλεγχο. Ωστόσο, επιδημιολογικά η
κατάσταση παραμένει επισφαλής. Οι επιδημίες δεν γνωρίζουν σύνορα. Τυχόν
επιδείνωση των συνθηκών στην Ελλάδα θα επηρεάσει αναπόδραστα και την
υπόλοιπη Ευρώπη, υπογράμμισε ο κ.Λοβέρδος.
Ο υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι το κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα απαιτεί
κοινή ευρωπαϊκή λύση. Η λύση αυτή πρέπει να είναι συνολική και μόνιμη, όχι
35

Βλ. την τελευταία έκθεση του ΟΗΕ
http://esa.un.org/unmigration/wallchart2013.htm
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αποσπασματική και πρόσκαιρη. Η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες του
ευρωπαϊκού νότου έχουν ανάγκη την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, είτε με νέα
θεσμικά και χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε με την τροποποίηση και διεύρυνση
των παλαιών, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την
πρόκληση. Με άλλα λόγια, τόνισε, έχουμε ανάγκη μία υγειονομική
FRONTEX, ικανή να θωρακίσει τον ευρωπαϊκό πληθυσμό.36

Σε αυτό το σημείο, φαίνεται να έρχεται ο «Ευρωπαίος» υπουργός Υγείας (Ανδρέας
Λοβέρδος) και να κρούει τον κοινό, ανάμεσα σε Ελλάδα και Ευρώπη, κώδωνα
κινδύνου. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «πρόκληση» που πρέπει να
αναγνωρίσει ως «κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα»: Η Ελλάδα αποτελεί μέλος (και
σύνορο) της Ευρώπης και μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει «κατορθώσει να κρατήσει το
πρόβλημα υπό έλεγχο», αλλά μία «επιδείνωση» της επιδημιολογικής της κατάστασης
θα επηρεάσει και την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ το ίδιο ισχύει και για όλες τις χώρες
του ευρωπαϊκού νότου (δηλαδή για όλες τις χώρες που συνιστούν σύνορα της
Ευρώπης). Βλέπουμε, δηλαδή, μέσα από το λόγο του υπουργού να αναπαρίσταται η
Ελλάδα ως ισάξιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχει στην προστασία
της, και δεν αποτελεί απλό αποδέκτη αυτής, ενώ παράλληλα θέτει και νέα ζητήματα
επί τάπητος, διεκδικώντας την έμπρακτη «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», αντίθετα από τις
κυρίαρχες αναπαραστάσεις που τη θέλουν ουραγό των ευρωπαϊκών εξελίξεων.
Πρωτοστάτης αυτής της διαδικασίας αναδεικνύεται ο ίδιος ο έλληνας υπουργός, ο
οποίος θέτει το πρόβλημα στις ευρωπαϊκές του διαστάσεις και με αυτό τον τρόπο
κατορθώνει να αποδώσει κύρος στο ελληνικό κράτος, το οποίο και εκπροσωπεί,
εμφανίζοντάς το ως ισότιμο εταίρο των ευρωπαϊκών κρατών.
Σ’ αυτή την αλληλεγγύη, που επικαλείται ο Λοβέρδος, εντοπίζεται και η λύση
του προβλήματος σύμφωνα με το παραπάνω παράθεμα. Κι ενώ ο υπουργός κάνει
λόγο για τροποποίηση ή αντικατάσταση των υπαρχόντων θεσμικών και
χρηματοδοτικών μέσων που έχει στη διάθεσή της η Ευρώπη, έννοιες σχετικά
ασαφείς, στο επόμενο και τελευταίο τμήμα αυτού του παραθέματος καταθέτει τη
δική του πρόταση, θεωρώντας ότι απορρέει από το ίδιο σχήμα σκέψης. Η περίοδος
λόγου στην οποία εντοπίζεται η πρόταση του υπουργού ξεκινά με τη φράση «με άλλα
λόγια», δηλώνοντάς μας, δηλαδή, ότι θα ακολουθήσει μια παράφραση των όσων
ελέχθησαν. Ωστόσο, εκείνο που διαβάζουμε είναι ότι υπάρχει μια ανάγκη
«θωράκισης του ευρωπαϊκού πληθυσμού», η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της
36

“Οι επιπτώσεις της λαθρομετανάστευσης στη δημόσια υγεία και τα συστήματα υγείας της
Ελλάδας”: http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231112149 (06/06/2011).
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δημιουργίας μιας «υγειονομικής FRONTEX». Ο ρόλος του νέου αυτού οργάνου που
εισηγείται ο υπουργός μπορούμε να εικάσουμε ότι θα είναι η διαχείριση των ξένωνβρώμικων, και επομένως, ανεπιθύμητων σωμάτων.
Εντάσσοντας στην ανάλυσή μας τα εργαλεία που μας προσφέρει η Martin
(2011) στην έρευνα της για την ταύτιση των αναπαραστάσεων της ανοσολογίας με
εκείνες του πολέμου, τόσο σε εκλαϊκευμένα όσο και σε επιστημονικά εγχειρίδια,
μπορούμε να μιλήσουμε για τη νέα FRONTEX ως μια υγειονομική γραμμή άμυνας
της Ευρώπης απέναντι στον εχθρό. Η έννοια του συνόρου, του ορίου εντός του
σώματος, αναπαρίσταται ως σχετικώς ρευστή, τα μέλη του, δηλαδή, απαρτίζουν μια
οργανική ολότητα, ενώ αντίθετα, το όριο μεταξύ του σώματος (δηλαδή του εαυτού)
και του εξωτερικού περιβάλλοντος (μη εαυτός) διαγράφεται ως απόλυτο και
άκαμπτο. Η φράση «οι επιδημίες δεν γνωρίζουν σύνορα» ενισχύει τη θεώρηση ότι η
Ελλάδα και η Ευρώπη συνιστούν ένα σώμα, με ρευστά όρια ανάμεσά τους, εφόσον η
πρώτη αποτελεί μέλος (όργανο) της δεύτερης. Επομένως, ο κίνδυνος που
αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο μέλος απειλεί την «υγεία» του οργανισμού συνολικά.
Ο “πόλεμος” που επίκειται είναι ανάμεσα στον εαυτό (Ευρώπη) και τον εχθρικό μη
εαυτό (νοσούντες μετανάστες), ενώ το ρόλο των ειδικών μάχιμων δυνάμεων του
ανοσοποιητικού συστήματος θα στελεχώσει η «υγειονομική FRONTEX».
Έτσι, σύμφωνα με αυτή την αφήγηση, πέρα από την πολιτική βούληση, η
Ελλάδα θα έπρεπε να μοιράζεται από κοινού με την Ευρώπη το οικονομικό βάρος
που επωμίζονται οι ελληνικές υπηρεσίες υγείας, ειδικά την περίοδο της οικονομικής
ύφεσης, της ύφεσης που βρίσκεται πάντα στο φόντο αυτής της εργασίας. Ειδικά
εφόσον η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στις απαραίτητες κινήσεις:
Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι πρώτη προτεραιότητα για την Ελλάδα, αυτήν
την περίοδο, είναι η αναδιοργάνωση του συστήματος και η δραστική
περιστολή των δαπανών, με μεγιστοποίηση της ωφέλειας και βελτίωση της
αποδοτικότητας μέσω κατάλληλων, έγκαιρων και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας
για όλους [sic].37

Στην εισήγησή του αυτή στο Συμβούλιο των υπουργών Υγείας της Ευρώπης, ο
έλληνας υπουργός φαίνεται να αναγνωρίζει και να συντάσσεται με την ανάγκη
“εξυγίανσης” του συστήματος υγείας, εννοώντας την περικοπή των κρατικών

37

ό.π..
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δαπανών, αλλά και την αναδιάρθρωση της λειτουργίας του, που ως στόχο βλέπουμε
ότι έχει την απόδοση των καλύτερων υπηρεσιών υγείας σε «όλους».
Φυσικά, αυτό το «σε όλους» αναφέρεται σε όλους τους έλληνες
φορολογούμενους πολίτες που έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και όχι σε όλους
όσους διαμένουν στο έδαφος της επικράτειας του ελληνικού κράτους. Έχοντας
διευκρινίσει πιο πάνω ότι το ελληνικό δημόσιο αδυνατεί να αναλάβει την περίθαλψη
“ξένων” κι ότι μια «υγειονομική FRONTEX» θα βοηθούσε στην επίλυση του
ζητήματος, ο τονισμός σε αυτό το σημείο της ανάγκης για «κατάλληλες, έγκαιρες και
ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους» επιβεβαιώνει την αναπαράσταση του κράτους
ως μιας εθνικής κοινότητας, ταυτίζοντας, δηλαδή, την ιδιότητα του πολίτη με την
αναπαράσταση της βιολογικής συνέχειας του έθνους.
Επικεντρώνοντας το λόγο του στην ανάγκη διαχείρισης των οικονομικών
ζητημάτων, ο Λοβέρδος επιτυγχάνει να επιτελέσει επαρκώς τον αρρενωπό ρόλο ενός
υπουργού που έχει κληθεί να αναλάβει την “προστασία” του “ευαίσθητου”
χαρτοφυλακίου της υγείας: μεταχειριζόμενος ένα λεξιλόγιο αναφορικά με την
αύξηση και την βελτίωση της ωφέλειας και της απόδοσης των υπηρεσιών υγείας και
αναγνωρίζοντας

ως

πρώτη

προτεραιότητα

τη

«δραστική»

μείωση

των

δημοσιονομικών δαπανών εμφανίζεται ως ένας ορθολογικός πολιτικός, θέτοντας το
ζήτημα στις ευρωπαϊκές του διαστάσεις εμφανίζεται ως επαρκώς αποφασιστικός και
διεκδικώντας το μοίρασμα του κόστους που ως τώρα φαίνεται να βαραίνει μόνο την
Ελλάδα με όλη την Ευρώπη εμφανίζεται ως δυναμικός.
Έτσι, η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα, ως μέλος αυτής, αναπαρίστανται ως
εδάφη τα οποία πρέπει να παραμείνουν “καθαρά”. Το ενδεχόμενο η Ελλάδα να
νοσήσει από «εξαφανισμένες» ασθένειες συνιστά κίνδυνο και για την Ευρώπη,
επομένως η “μάχη” με τον “εχθρό” οφείλει να είναι κοινή.
Έχουμε ήδη ορίσει τη βιοπολιτική ως την κρατική διαχείριση των
πληθυσμιακών ομάδων (Foucault, 2002: 293-324). Αυτή η διαχείριση δεν συνίσταται
μόνο στην καταστολή, αλλά έχει και μια παραγωγική διάσταση. Στην περίπτωσή μας
όταν κάποιος είναι παραγωγικός, καθαρός και έχει την ελληνική ιθαγένεια
απολαμβάνει προνόμια, τα οποία στερούνται όσοι δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια,
αλλά διαβιούν στο ίδιο έδαφος. Ακόμη, η καταστολή, στο παράδειγμα που συζητάμε,
γίνεται με τη χρήση ιατρικοποιημένων όρων και πατά πάνω σε προϋπάρχουσες
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ρατσιστικές αφηγήσεις περί βρώμικου, μολυσματικού, καθαρού, βάρβαρου κλπ, οι
οποίες αφηγήσεις ενισχύονται μέσω του νομικού οπλοστασίου του κράτους και
καθίστανται κεντρική (εθνική) κρατική πολιτική. Τη χάραξη αυτής της πολιτικής θα
εξετάσουμε στην επόμενη ενότητα.

5. 2. Ο εντοπισμός του εχθρού
Μερικούς μήνες μετά από την έκφραση της ανησυχίας του υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις επικίνδυνες (και εξαφανισμένες) νόσους που
φέρουν οι μετανάστ(ρι)ες στην Ευρώπη και την παρουσίαση της πρότασής του περί
δημιουργίας μιας υγειονομικής FRONTEX στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μπορούμε
να εντοπίσουμε νύξεις αναφορικά με ένα συγκεκριμενοποιημένο, πλέον, εχθρικό
σώμα για το ελληνικό κοινωνικό σύνολο.
Στις 21 Νοεμβρίου του 2011 ο τότε υπουργός Υγείας δίνει μια συνέντευξη
Τύπου λίγο πριν την έναρξη του 23ου πανελλήνιου συνεδρίου για το AIDS, στην
οποία επιθυμεί να ενημερώσει και να προειδοποιήσει για έναν απειλητικό κίνδυνο.
Με τον τίτλο «Λοβέρδος: “Κύριοι προσοχή στις παράνομες πόρνες. Το Aids
καραδοκεί”»38, το newsit.gr αναδημοσιεύει μέρος από ένα εκτενέστερο άρθρο,
δημοσιευμένο στον ιστότοπο iatropedia.gr39, το οποίο έχει ως εξής:
Αποκαλύψεις σοκ για τη διάδοση του Aids στη χώρα μας έκανε ο υπουργός
Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.
Άνδρες που πληρώνουν περισσότερα σε παράνομα εκδιδόμενες γυναίκες
προκειμένου να συνευρεθούν μαζί τους χωρίς προφυλακτικό, φαίνεται ότι είναι
η νέα τάση ακόμη και σε άνδρες υψηλού επιπέδου με αποτέλεσμα να
μεταδίδεται με ταχύτατους ρυθμούς ο ιός του Aids, αποκάλυψε σε συνέντευξη
Τύπου ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος. Ο κ.Λοβέρδος έκανε έκκληση
στους …κυρίους όπως είπε που προτιμούν την αδήλωτη πορνεία να είναι
ιδιαιτέρως προσεκτικοί...

Παρά το γεγονός ότι στην πλήρη έκτασή του το ρεπορτάζ, όπως βρίσκεται
αναρτημένο στο iatropedia.gr, αναφέρει ότι τα αυξημένα κρούσματα του AIDS (50%
για το 2011) αφορούν κυρίως τους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (σε ποσοστό
63%), παρατηρούμε ότι η επικέντρωση γίνεται στις «παράνομα εκδιδόμενες
γυναίκες». Ο υπουργός επιθυμεί να προειδοποιήσει (να απευθύνει «έκκληση»)
38

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=107578&catid=5 (21/11/2011).
Και πιο συγκεκριμένα σε αυτή τη διεύθυνση: http://www.iatropedia.gr/articles/read/576
(21/11/2011).
39
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(σ)τους «κυρίους» ότι η «νέα τάση» της σεξουαλικής συνεύρεσης με παράνομα
εκδιδόμενες γυναίκες χωρίς τη χρήση προφυλακτικού, έναντι μεγαλύτερου αντιτίμου,
οδηγεί στην ταχύτατη μετάδοση του ιού HIV.
Η προσφώνηση των ανδρών πελατών των σεξουαλικών υπηρεσιών ως
«κυρίων» από τον υπουργό φαίνεται να γίνεται στα πλαίσια ενός εξευγενισμένου/
πολιτισμένου διαλόγου ανάμεσα σε «άνδρες υψηλού επιπέδου», σε μια προσπάθεια
συνετισμού και προτροπής αυτών προς τη νόμιμη οδό. Εκεί, δηλαδή, όπου οι
εκδιδόμενες έχουν βιβλιάρια υγείας και η χρήση προφυλακτικού θεωρείται δεδομένη.
Αναγνωρίζοντας την αδυναμία του κράτους να ελέγξει το φαινόμενο, εφόσον «[ο]
Δήμος Αθηναίων σηκώνει “τα χέρια ψηλά”, αδυνατώντας να ελέγξει τα παράνομα
“σπίτια” που “ξεφυτρώνουν” σαν μανιτάρια, ενώ τα “λουκέτα” που βάζει κατά
καιρούς τον χρεώνουν με επιπλέον έξοδα» και ενώ «[ο] μοναδικός κρατικός φορέας
που μπορεί να τα ελέγξει είναι η αστυνομία»40, βλέπουμε τον υπουργό Υγείας να
στρέφεται στα ίδια τα υποκείμενα που κινδυνεύουν, να τα αναγνωρίζει ως ισάξιους
συνομιλητές του και να τους προτρέπει να προφυλαχθούν. Αντίθετα, στο δημοσίευμα
του newsit.gr τα αποσιωπητικά πριν τη λέξη «κυρίους» και η φράση «όπως είπε» που
ακολουθεί, δηλώνουν καταρχάς μια ασυμφωνία ανάμεσα στο λόγο που αρθρώνει ο
ιστότοπος και σε εκείνον του υπουργού. Φαίνεται ότι το δημοσίευμα “απλώς”
μεταφέρει τη λέξη που χρησιμοποιεί ο υπουργός, αλλά δεν τη συμμερίζεται, ίσως και
να υπονομεύει τη χρήση της. Οι άνδρες που «προτιμούν την αδήλωτη πορνεία» και
όχι τη νόμιμη, που επιδιώκουν τη σεξουαλική επαφή έναντι αμοιβής χωρίς τη χρήση
προφυλακτικού από τη μία δεν θεωρούνται επαρκώς ευγενικοί ώστε να
χαρακτηριστούν «κύριοι» και από την άλλη τοποθετούνται ως ανώτεροι σε μια
κλίμακα αγριάδας ή μαγκιάς.
Από

τα

αποσπάσματα

που

παραθέσαμε

παραπάνω

μπορούμε

να

συμπεράνουμε ότι η ανησυχία του κράτους (όπως αυτό εκπροσωπείται από τον
υπουργό Υγείας στην προκειμένη περίπτωση) για τη δημόσια υγεία στρέφεται από τα
«εξαφανισμένα» νοσήματα προς τα αυξημένα ποσοστά που καταγράφει το AIDS
στην Ελλάδα της κρίσης. Ως «[β]ασικοί πόλοι μετάδοσης του ιού σύμφωνα και με τα
όσα είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, [είναι] οι τοξικομανείς αλλά και η παράνομη
40

“Απελάσεις για τις παράνομες πόρνες με AIDS”, του Πέτρου Κατσάκου:
http://www.protothema.gr/greece/article/165813/apelaseis-gia-tis-paranomes-pornes-me-aids/
(16/12/2011).
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πορνεία»41, ενώ οι πρώτες κινήσεις που φαίνεται να λαμβάνουν χώρα είναι προς την
κατεύθυνση της “ευαισθητοποίησης” των εμπλεκομένων μέσω της έκκλησης που
απηύθυνε ο υπουργός, αλλά και της διάθεσης προφυλακτικών και 100.000 συρίγγων
δωρεάν.
Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα στο σχέδιο δράσης φαίνεται να
προστίθεται και η απέλαση όσων γυναικών εκδίδονται παράνομα. Κάτι τέτοιο
απορρέει από το συλλογισμό που υποστηρίζει ότι η μετάδοση του AIDS «γίνεται από
την παράνομη μετανάστρια στον Έλληνα πελάτη, στην ελληνική οικογένεια»42. Η
αφήγηση που ξεκινήσαμε να αναλύουμε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου και η οποία
είχε να κάνει με την απειλή για τη δημόσια υγεία που συνιστούν οι νοσούντες
μετανάστ(ρι)ες που εισέρχονται στην Ευρώπη διαμέσου της Ελλάδας, φαίνεται ότι
πλέον αρχίζει να παίρνει πιο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η αφηρημένη
περιγραφή του κινδύνου αποκρυσταλλώνεται πλέον στην «παράνομη μετανάστρια»
που πάσχει από AIDS, εκδίδεται και απειλεί την υγεία του Έλληνα πελάτη και της
οικογένειάς του.
Με την αναφορά στατιστικών στοιχείων όπως το ότι από τους 620 οίκους
ανοχής και studio που λειτουργούν μονάχα οι 7 έχουν άδεια, κι ότι από τα 20.000
εκδιδόμενα άτομα τα 1.200 είναι δηλωμένα, το κράτος αναγνωρίζει το ότι δεν
κατέχει τον έλεγχο στο εν λόγω ζήτημα, εκφράζει την έντονη ανησυχία του καθώς
κρίνει ότι «εγείρεται θέμα δημόσιας υγείας» και προτείνει «[ν]α φύγουν από τη χώρα
οι γυναίκες φορείς!»43.
Η θεσμοθέτηση της παραπάνω επιθυμίας του ελληνικού κράτους να
προφυλάξει το κοινωνικό σύνολο από τα μολυσματικά σώματα έρχεται λίγες μέρες
πριν την επίσημη προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών που έλαβαν χώρα το Μάιο
του 2012. Σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν οι υπουργοί Υγείας και
Προστασίας του Πολίτη, κ.κ. Λοβέρδος και Χρυσοχοΐδης αντίστοιχα, την 1η
Απριλίου του 2012 παρουσίασαν την υγειονομική διάταξη 39α. Πρόκειται
ουσιαστικά για ένα πιστοποιητικό υγείας που οφείλουν να έχουν οι μετανάστ(ρι)ες
41

“Λοβέρδος: Κύριοι προσοχή στις παράνομες πόρνες. Το Aids καραδοκεί”
http://www.iatropedia.gr/articles/read/576 (21/11/2011).
42
“Απελάσεις για τις παράνομες πόρνες με AIDS”, του Πέτρου Κατσάκου:
http://www.protothema.gr/greece/article/165813/apelaseis-gia-tis-paranomes-pornes-me-aids/
(16/12/2011).
43
ό.π..
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έτσι ώστε να μπορέσουν να εργαστούν. Κρίνουμε σκόπιμη την παράθεση και
ανάλυση των αξόνων που θα συστήσουν την εν λόγω υγειονομική διάταξη καθώς
αποτελεί τον κόμβο συνάρθρωσης των δύο αφηγήσεων περί μολυσματικότητας του
μεταναστευτικού πληθυσμού:
1) Θα ερευνηθούν και θα διαπιστωθούν ποιες είναι οι μολυσματικές ασθενείες
που μεταφέρουν κάποιοι από τους μετανάστες που εισέρχονται παράνομα στη
χώρα
2) Θα γίνονται υποχρεωτικοί έλεγχοι σε όλους του μετανάστες, και όχι
προαιρετικοί, όπως ήταν μέχρι τώρα
3) Θα δημιουργηθούν στα νοσοκομεία ειδικοί χωροί που θα φυλάσσονται από
την αστυνομία και στους οποίους θα μεταφέρονται όλοι οι μετανάστες που
αντιμετωπίζουν κάποια μολυσματική ασθένεια
4) Θα υπάρχουν σαφείς περιορισμοί στην απασχόληση έτσι ώστε να μην
εργάζονται μετανάστες σε θέσεις που επηρεάζουν τη δημόσια υγεία
5) Κλιμάκια αστυνομικών σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ θα ελέγχουν με
κινητές μονάδες λαθρομετανάστες
6) Θα δημιουργηθεί μια γραμμή επικοινωνίας όπου ο πολίτης θα μπορεί να
καλεί και να δίνει στοιχεία και πληροφορίες για διαμερίσματα οπού
στοιβάζονται δεκάδες αλλοδαποί κάτω από άθλιες συνθήκες ή χώροι όπου
μαζεύονται πολλοί μετανάστες και αποτελούν εστίες μόλυνσης.44

Μέσα από υποχρεωτικούς ελέγχους υγειονομικής φύσεως, τους οποίους θα
διεξάγει η αστυνομία σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., θα επιχειρηθεί η
καταγραφή των ασθενειών45 που μεταφέρουν «κάποιοι από τους μετανάστες που
εισέρχονται παράνομα στη χώρα». Με αυτό τον τρόπο διακρίνεται η διάθεση από τη
μεριά του κράτους να αποκτήσει τον έλεγχο στο πεδίο της διασταύρωσης της
δημόσιας υγείας με τη μετανάστευση, που ως τώρα φαινόταν να έχει χάσει. Οι
ασθενείς που θα εντοπίζονται θα τίθενται σε «καραντίνα», θα μεταφέρονται, δηλαδή,
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα νοσοκομεία, φυλασσόμενοι από την
αστυνομία. Παρατηρούμε, επομένως, το σχεδιασμό μιας ειδικού τύπου φύλαξης, η

44

“Πιστοποιητικό Υγείας για τους μετανάστες”, των Δημήτρη Πώποτα, Άριας Καλύβα, Παναγιώτα
Καρλατήρα:http://www.protothema.gr/greece/article/187226/pistopoihtiko-ygeias-gia-toysmetanastes/ (01/04/2012).
45
«Σύμφωνα με στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, η πλειονότητα των λαθρομεταναστών (84,44%) πάσχει
από την παρασιτική λοίμωξη της ελονοσίας. Ένας στους δύο (ποσοστό 47%) έχει φυματίωση, το πιο
κοινό για την Αφρική και την Ασία –αλλά όπως διαφαίνεται και για την Ευρώπη- αερομεταφερόμενο
αναπνευστικό νόσημα, και εξίσου υψηλό ποσοστό (35, 29%) είναι φορείς της ηπατίτιδας Β. Επίσης,
σε ποσοστό 60% οι λαθρομετανάστες διαγιγνώσκονται με τυφοειδή πυρετό, μια σοβαρή μολυσματική
νόσο που μεταδίδεται μέσω της λήψης τροφής και νερού.», από εδώ: “Υγειονομική «βόμβα» οι
λαθρομετανάστες”: http://www.protothema.gr/health-and-life/article/191579/ygeionomikh-bomba-oilathrometanastes-/ (20/04/2012).
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οποία θα περιλαμβάνει και τη νοσηλεία.46 Το ασθενές σώμα θα εντοπίζεται και θα
τίθεται εκτός του δημοσίου, ενώ ως απώτερος στόχος τίθεται η απέλασή του.
Η διαχείριση των περιττών και υπεράριθμων47 σωμάτων των μεταναστών θα
γίνει μέσα από το άνοιγμα παλαιών στρατοπέδων, αλλά και άλλων δημόσιων
εγκαταστάσεων. Στους χώρους αυτούς, οι μετανάστες θα «φιλοξενούνται»48 μέχρι
την απέλασή τους από την Ελλάδα και την επαναπροώθησή τους στις χώρες από τις
οποίες κατάγονται.
Παράλληλα, η απασχόλησή τους, στο μέλλον, θα περιορίζεται σε χώρους που
δεν απειλούν τη δημόσια υγεία. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η
δημόσια υγεία διακινδυνεύεται όταν μετανάστες, που ενδέχεται να νοσούν,
εργάζονται σε χωράφια μαζεύοντας φρούτα και λαχανικά, ή σε κουζίνες
εστιατορίων. Έτσι, μέσω αυτού του πιστοποιητικού υγείας θα αποτρέπεται η εργασία
τους σε επίφοβους, για τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων, χώρους.
Αξίζει επισήμανσης και το γεγονός ότι σε αυτό το έργο μπορούν να φανούν
αρωγοί και οι ίδιοι οι «πολίτες», καλώντας σε μια ειδική γραμμή επικοινωνίας και
καταδεικνύοντας σπίτια όπου ο μεγάλος αριθμός μεταναστών ενοίκων ή και οι
«άθλιες συνθήκες» διαβίωσής τους συνιστούν εστίες μόλυνσης. Χαρακτηριστικά, σε
άλλο δημοσίευμα, τα σπίτια των μεταναστών αποκαλούνται «γιάφκες»49, ταυτίζοντας
ευθέως τους μετανάστες με τρομοκράτες50, εντείνοντας τις συνδηλώσεις περί
παρανομίας. Η πρόσκληση των πολιτών να πληροφορήσουν τις αρχές για πιθανές

46

Σε αυτό το σημείο αναδεικνύεται μια αντίφαση: ενώ προηγουμένως έχει επισημανθεί ότι οι
μετανάστες ζημιώνουν το εθνικό σύστημα υγείας, κι αυτό συνιστά ένα επιχείρημα για την υποστήριξη
της απέλασής τους, εδώ παρατηρούμε τη διάθεση από την πλευρά του κράτους να αναλάβει τόσο την
περίθαλψη των ασθενών μεταναστ(ρι)ών, όσο και την ταυτόχρονη φρούρησή τους. Καθώς στα
αποσπάσματα που μελετήσαμε δεν βρήκαμε κάποιο περιστατικό όπου μετανάστης να τέθηκε σε
καραντίνα, επιλέγουμε να μην αναπτύξουμε αυτή την αντίφαση περαιτέρω και να μείνουμε
επικεντρωμένοι στο επίπεδο των λόγων και των κατασκευών που αυτοί οικοδομούν.
47
«Όπως είπαν οι υπουργοί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τους περίπου ένα εκατομμύριο
μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα, άλλοι με άδεια, οι περισσότεροι χωρίς άδεια, έχει δημιουργήσει
τεράστια προβλήματα και στο επίπεδο της υγείας και στο επίπεδο της ασφάλειας.», από εδώ:
“Ωρολογιακή
βόμβα
το
μεταναστευτικό”:
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/125214/orologiaki-vomva-to-metanasteytiko (01/04/2012).
48
“Ωρολογιακή
βόμβα
το
μεταναστευτικό”:
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/125214/orologiaki-vomva-to-metanasteytiko (01/04/2012).
49
“Ωρολογιακή
βόμβα
το
μεταναστευτικό”:
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/125214/orologiaki-vomva-to-metanasteytiko (01/04/2012).
50
Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας του Μπαμπινιώτη στο λήμμα «γιάφκα» αναφέρει:
«κρησφύγετο για τη συγκέντρωση υλικού και τον σχεδιασμό παράνομων πράξεων από τα μέλη
αντικαθεστωτικών ή τρομοκρατικών οργανώσεων: στη ~ των τρομοκρατών βρέθηκαν περίστροφα και
προκηρύξεις [ετυμ < ρωσ. javka]» (Μπαμπινιώτης, 2002: 415).
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εστίες μόλυνσης συνιστά μια επιτελεστική διαδικασία μύησής τους στην ρατσιστική
«μεταναστευτική» πολιτική που αναπτύσσεται. Η άσκηση αυτής της πολιτικής
γίνεται στο όνομα αυτών των καθαρών πολιτών που ανησυχούν για τους κινδύνους
που φέρνουν μαζί τους οι μετανάστες, ενώ η δική τους έμπρακτη συμμετοχή δηλώνει
την αποδοχή αυτής της πρακτικής και συμβάλλει στη νομιμοποίηση και
αναπαραγωγή της.
Η αιτιολόγηση της στοχοποίησης των μεταναστ(ρι)ών ως μολυσματικών
ακολουθεί την εξής λογική:
Οι μετανάστες ίσως έχουν μεταδοτικές ασθένειες (λόγω της χώρας
προέλευσης, ή της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, είτε γιατί είναι εκδιδόμενα
πρόσωπα, είτε επειδή μένουν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής).51

Βλέπουμε, επομένως, ότι η ταυτότητα του μετανάστη πιθανολογείται ως
μολυσματική. Εύλογα γεννιέται η απορία γιατί να μην συνιστούν απειλή για την
ελληνική κοινωνία και οι έλληνες υπήκοοι που πάσχουν από απειλητικές μεταδοτικές
ασθένειες, λόγω της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, του γεγονότος ότι εκδίδονται ή
επειδή διαμένουν υπό «απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής». Με αυτό τον τρόπο, ο
φόβος απέναντι στην ετερότητα καθίσταται δικαιολογημένος και η αποπομπή του
νομιμοποιημένη. Παράλληλα, η λέξη «ίσως» σχετικοποιεί το ότι οι μετανάστες έχουν
μεταδοτικές ασθένειες, αλλά μόνο λεκτικά, αφού στην πράξη ο μεταναστευτικός
πληθυσμός ομογενοποιείται και καθίσταται υπόλογος.
Ο δημόσιος διάλογος γύρω από το ζήτημα της μετανάστευσης εστιάζει συχνά
στην “έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής”, παρέχοντας έτσι το βήμα σε πολιτικούς
που ανήκουν στο χώρο της (ακρο)δεξιάς να ασκούν πολιτική μέσα από την έκφραση
ενός ρατσιστικού λόγου που θέλει τον αριθμό των μεταναστών να είναι μεγαλύτερος
από αυτόν που μπορεί να “αντέξει” ένα κράτος σαν το ελληνικό,52 έναν λόγο που
υποστηρίζει ότι η ανεργία των ελλήνων οφείλεται στην αθρόα εισροή μεταναστών, η
οποία απειλεί να μολύνει53 και να αλλοιώσει τόσο τον ελληνικό (ορθόδοξο)
51

“Ωρολογιακή
βόμβα
το
μεταναστευτικό”:
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/125214/orologiaki-vomva-to-metanasteytiko (01/04/2012).
52
«[Μ]όνο πέρυσι μπήκαν στη χώρα μας πάνω από 132.000 λαθρομετανάστες, ενώ το πρώτο
τετράμηνο του 2011, περί τις 9.000.» από εδώ: “Οι επιπτώσεις της λαθρομετανάστευσης στη δημόσια
υγεία
και
τα
συστήματα
υγείας
της
Ελλάδας”:
http://health.in.gr/news/healthpolicies/article/?aid=1231112149 (06/06/2011).
53
«Υγειονομική βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα,
υπευθυνότητα, ενάντια σε κάθε είδους λαϊκισμό, χαρακτήρισαν το μεταναστευτικό πρόβλημα, οι δύο
υπουργοί», από εδώ: “Υποχρεωτικά πιστοποιητικό υγείας για τους μετανάστες”, του Παύλου
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πολιτισμό, όσο και το ελληνικό γένος. Έχοντας περιγράψει το πολιτικό σκηνικό που
επικρατούσε πριν από τη διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών, μπορούμε να
υποστηρίξουμε σε αυτό το σημείο ότι η απόφαση των δύο υπουργών να ασχοληθούν
“σοβαρά” με τη διαχείριση του μεταναστευτικού πληθυσμού, και υπό αυτούς τους
όρους, εμπίπτει στο πλαίσιο της συντηρητικοποίησης της πολιτικής ατζέντας.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοινώνει ότι σκοπεύει να καταθέσει
σχετική τροπολογία έτσι ώστε να τεθούν σε λειτουργία 30 «κέντρα φιλοξενίας»
μεταναστών σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, ωστόσο οι τοπικές κοινωνίες
φαίνεται να μην είναι πάντα δεκτικές54. Ο υπουργός:
έδειξε κατανόηση για τους προβληματισμούς των τοπικών κοινωνιών […],
τόνισε όμως ότι το ζήτημα είναι εθνικό και οι αποφάσεις θα πρέπει να έχουν
ανάλογο χαρακτήρα.55

Σε αυτό το απόσπασμα λόγου βλέπουμε να τίθεται ρητά η εθνική διάσταση του
θέματος, η οποία επιτάσσει την ομόνοια του κοινωνικού σώματος ως εθνικού. Η
αντιμετώπιση

του

κινδύνου

που

συνιστούν

οι

μετανάστ(ρι)ες

λειτουργεί

συσπειρωτικά για το έθνος.
Τα σώματα των μεταναστών αναπαρίστανται με ένα καθολικό τρόπο ως
εξοβελιστέα. Καταρχάς νομικά, λόγω του ότι δεν κατέχουν τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής στη χώρα, γεγονός που έχει ορισμένες φορές ως
αποτέλεσμα την παράνομη εργασία τους (βλ. παράνομη πορνεία), αλλά και στο
επίπεδο του λόγου, όταν ταυτίζονται με τον σχεδιασμό και τη διάπραξη παράνομων
πράξεων (βλ. τρομοκράτες). Η αναπαράσταση που τους αναγνωρίζει ως “πολλούς”
(βλ. 1 εκατ.), ή έστω πολλούς για τα ελληνικά δεδομένα, καθιστά τα σώματά τους
περιττά. Στη συνέχεια, τα περιττά τους σώματα επενδύονται εκ νέου με τις σημασίες
της μολυσματικότητας –μέσω της σύνδεσής τους με τη μεταφορά επικίνδυνων και
«εξαφανισμένων» ασθενειών– και της πολιτισμικής μιαρότητας μέσα από την
Διονυσόπουλου:
http://www.zougla.gr/politiki/article/pistopitiko-igias-gia-tous-metanastes
(01/05/2012).
54
Ένα μεγάλο μέρος της αντίδρασης που σημειώθηκε ενίσχυε την αναπαράσταση των μεταναστών ως
“βρώμικων” και “απολίτιστων”, αφού σε πανό που αναρτούσαν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών
έγραφαν: «όχι στην υποβάθμιση». Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αμυγδαλέζα, βλ. “Διαμαρτυρία για
τη
δημιουργία
κέντρου
φιλοξενίας
μεταναστών”:
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/125814/diamartyria-gia-ti-dimioyrgia-kentroy-filoxeniasmetanaston (03/04/2012).
55
“Πιστοποιητικό υγείας θα αποτελεί προϋπόθεση εργασίας για τους μετανάστες”:
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231189295 (01/04/2012).
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ποινικοποίηση των συνθηκών διαβίωσής τους (βλ. ελέγχους σε σπίτια και σφράγισμα
αυτών), αλλά και μέσα από λόγους που αποδίδουν τις «άθλιες» και επικίνδυνες για
το κοινωνικό σύνολο, αυτές συνθήκες διαβίωσης.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι υπουργοί Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, λίγες
μέρες πριν την έλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες, εξαγγέλλουν την απόφασή τους
να “καθαρίσουν” το κέντρο της Αθήνας με ταχείς ρυθμούς. Τα μέσα που
επιστρατεύουν για την επίτευξη του σκοπού τους είναι το άνοιγμα «κέντρων
φιλοξενίας» μεταναστών τις επόμενες κιόλας μέρες, με στόχο τη συγκέντρωση και
φύλαξή τους μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απέλασης και η τοποθέτηση σε
καραντίνα όσων πάσχουν από κάποια λοιμώδη νόσο. Παρατηρούμε, επομένως, μια
προσπάθεια κατασκευής ενός “μολυσματικού εχθρού” στο εσωτερικό της χώρας.
Ενός εχθρικού σώματος τα χαρακτηριστικά του οποίου είναι η διαφορετική εθνική
ταυτότητα και η ασθένεια. Το σώμα αυτό οι αρμόδιες αρχές επιθυμούν να το
πολεμήσουν, έτσι ώστε να το αποβάλλουν. Στην επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε
τον λόγο που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του εντοπισμού και της διαπόμπευσης
του κατασκευασμένου «εσωτερικού» εχθρού.

5. 3. Ο εθνικός λόγος κατά τη διάρκεια της διαπόμπευσης του εχθρού
«Ρωσίδα καλλονή μοίραζε θάνατο στο κέντρο της Αθήνας.»56

Με τον τίτλο αυτό, το δεύτερο μεγαλύτερο σε επισκεψιμότητα ενημερωτικό site
στην Ελλάδα –το newsbomb.gr– μας πληροφορεί ότι στα τέλη Απριλίου του 2012,
«σοκαρισμένα [...] μέλη κλιμακίου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΛΠΝΟ) [sic]», κατά την διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν σε οίκο ανοχής
της Αθήνας, βρέθηκαν αντιμέτωπα με μια αλλοδαπή –ρωσικής υπηκοότητας–
εκδιδόμενη, πάσχουσα από τον ιό HIV. Το άρθρο μας ενημερώνει, επίσης, ότι η
γυναίκα, ηλικίας 21 ετών, που είχε εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα και εργαζόταν
χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μεταφέρθηκε σε Δημόσιο Νοσοκομείο, όπου
και παραμένει φρουρούμενη. Παράλληλα, εκφράζει ανησυχίες σχετικά με τους
56

http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/131217/rosida-kalloni-moiraze-thanato-sto-kentro-tisathinas (27/04/2012).
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ελάχιστους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε οίκους ανοχής, οι περισσότεροι από
τους οποίους, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, λειτουργούν παράνομα.
Επιλέγουμε αυτό το άρθρο εν είδει οροσήμου μιας αλληλουχίας γεγονότων,
τόσο εκείνων που προηγήθηκαν όσο και εκείνων που ακολούθησαν. Τις επόμενες
μέρες της ανάρτησης παρακολουθούμε αφενός την προφυλάκιση της οροθετικής
εκδιδόμενης υπό το βάρος της κατηγορίας της βαριάς σκοπούμενης σωματικής
βλάβης –παρότι η ίδια ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε ότι είναι φορέας του ιού HIV–
αφετέρου τη δημοσιοποίηση στοιχείων της ταυτότητάς της, αλλά και φωτογραφιών
της από μία πληθώρα μέσων μαζικής ενημέρωσης57. Η δημοσιοποίηση αυτή έγινε
μετά από συνεργασία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την εισαγγελία και την αστυνομία,
προβάλλοντας ως αιτιολογία την ενημέρωση των ανδρών που πιθανώς να
συνευρέθηκαν μαζί της, χωρίς τη χρήση προφυλακτικού, και την παραπομπή τους σε
τηλεφωνικές γραμμές, από τις οποίες θα μπορούσαν να ενημερωθούν για τα ειδικά
κέντρα όπου θα μπορούσαν να εξεταστούν και να διαπιστώσουν εάν είναι και οι ίδιοι
φορείς της νόσου58. Το “περιστατικό” αυτό, ωστόσο, δεν είναι μεμονωμένο. Το
επόμενο διάστημα παρακολουθούμε, μέσα από τα αλλεπάλληλα ρεπορτάζ των
Μ.Μ.Ε., τη σύλληψη, τη δημοσιοποίηση στοιχείων και φωτογραφιών και την
προφυλάκιση 32 οροθετικών γυναικών.59
Με τη σύλληψη της πρώτης γυναίκας που φαίνεται να “πληρεί” τις
προδιαγραφές που αναλύθηκαν παραπάνω, ο υπουργός Υγείας δήλωσε:
«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκα,[…] Είχα προειδοποιήσει στους πιο υψηλούς
τόνους ότι το AIDS αυξάνεται δραματικά στη χώρα μας και ότι ένα μέρος του
προβλήματος προκύπτει από τη λαθρομετανάστευση και την αδήλωτη
πορνεία.»60

Σε αυτή τη δήλωση εκφράζεται η δυσαρέσκεια για την επιβεβαίωση του αφηγήματος
που συνδέει την «λαθρομετανάστευση» με την παράνομη άσκηση της πορνείας και
57

Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες της εν λόγω γυναίκας μπορούν να βρεθούν ακόμα και σήμερα σε
πολλά sites στο διαδίκτυο, παρά τις καταγγελίες για παραβίαση του ιατρικού απορρήτου και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
58
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231193657 (30/04/2012).
59
Κατά την προεκλογική περίοδο πρώτο θέμα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων ήταν το ζήτημα των
οροθετικών γυναικών. Για μια αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο καλύφθηκε ο εντοπισμός τους και
η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και των στοιχείων τους από τα τηλεοπτικά μέσα βλ. το
ντοκυμαντέρ με τίτλο «Ερείπια (Ruins) – Οροθετικές γυναίκες. Το χρονικό μιας διαπόμπευσης» σε
σκηνοθεσία της Ζωής Μαυρουδή, το οποίο από 01/12/2013 διατίθεται ελεύθερα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=9zyEegBtC1Q .
60
"Ελέγχους σε όλους τους οίκους ανοχής ανήγγειλε ο Ανδρέας Λοβέρδος":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231193706 (30/04/2012).
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οι οποίες –σύμφωνα πάντα με το αφήγημα– ευθύνονται σε ένα βαθμό για την
«δραματική» αύξηση των ποσοστών των κρουσμάτων του AIDS. Παρά τις
προειδοποιήσεις το δυσάρεστο σενάριο επιβεβαιώθηκε και αυτό που μένει να γίνει
είναι ο έλεγχος όλων των οίκων ανοχής για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας:
«Έχω δώσει εντολή στο ΚΕΕΛΠΝΟ να συνεχίσει ακόμη πιο έντονα τους
ελέγχους κατ' εφαρμογήν της υγειονομικής διάταξης. Δε θα υπάρξει οίκος
ανοχής τα επόμενα 24ωρα που να μην έχει ελεγχθεί.»61

Με εντολή του υπουργού οι έλεγχοι οφείλουν να εντατικοποιηθούν τις επόμενες
μέρες στοχεύοντας σε όλους τους οίκους ανοχής, ενώ οι γιατροί του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
δηλώνουν ότι «θα εξεταστεί και το τελευταίο εκδιδόμενο άτομο»62. Παρατηρούμε,
έτσι, τη σύμπραξη της ιατρικής με την κρατική πολιτική, δημιουργώντας ένα
πολιτικό υβρίδιο που ως στόχο έχει την καθαρ(ι)ότητα της εθνικής κοινότητας.
Παράλληλα, με τη φράση «κατ’ εφαρμογήν της υγειονομικής διάταξης» τονίζεται το
γεγονός ότι το κράτος δεν λαμβάνει υπόψη του τις αντιδράσεις63 που εκφράστηκαν
εξ αρχής απέναντι σε αυτό το νομοθέτημα και πως είναι αποφασισμένο να
αντιμετωπίσει με πυγμή τον κίνδυνο συμπράττοντας με όσους είναι διατεθειμένοι να
βοηθήσουν.
Μετά τον εντοπισμό της πρώτης οροθετικής γυναίκας, με καταγωγή από τη
Ρωσία, η οποία εκδίδονταν παράνομα, οι έλεγχοι πράγματι εντατικοποιούνται και
τρεις μέρες μετά ο αριθμός των γυναικών που βρέθηκαν θετικές στον ιό HIV
αυξήθηκε κατά έντεκα (11), εντείνοντας το κλίμα του φόβου που καλλιεργούνταν το
προηγούμενο διάστημα. Χαρακτηριστικοί είναι και οι τίτλοι των δημοσιευμάτων την
1η Μαΐου του 2012, μερικοί εκ των οποίων έχουν ως εξής: «“Υγειονομική βόμβα” οι
μολυσμένες με AIDS πόρνες»64, «Μεγαλώνει η λίστα του φόβου στους οίκους
ανοχής»65, «Τρόμος και πανικός με τον ιό του AIDS στις “ροζ” πιάτσες»66.
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ό.π..
"«Υγειονομική βόμβα» οι μολυσμένες με AIDS πόρνες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194015 (01/05/2012).
63
Ενδεικτικά παραπέμπουμε σε δύο δημοσιεύματα που καταγράφουν τις αντιδράσεις που
εκφράστηκαν πριν την εν λόγω δήλωση του τότε υπουργού Υγείας. Αντιδράσεις Συλλόγου
Οροθετικών: "Αντιδράσεις του Συλλόγου Οροθετικών":
http://www.zougla.gr/greece/article/antidrasis-tou-silogou-oro8etikon (30/04/2012), και "Ελέγχους σε
όλους τους οίκους ανοχής ανήγγειλε ο Ανδρέας Λοβέρδος":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231193706 (30/04/2012).
62
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http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194015 (01/05/2012).
http://www.zougla.gr/greece/article/afksanete-i-lista-tou-fovou-stous-ikous-anoxis (01/05/2012).
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http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/131862/tromos-kai-panikos-me-ton-io-toy-aids-stis-roz65
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Παρά τις εξαγγελίες περί αλλοδαπών γυναικών φορέων του AIDS οι οποίες
απειλούν την ελληνική κοινωνία, από τις έντεκα (11) γυναίκες που συνελήφθησαν, οι
εννέα (9) έχουν ελληνική καταγωγή, η μία πολωνική και μία βουλγαρική. Το γεγονός
της μη εγκυρότητας του αφηγήματος δεν σχολιάζεται σχεδόν από κανένα site. Η
εθνικότητα των οροθετικών γυναικών που εκδίδονται φαίνεται να μην παίζει ρόλο,
εκείνο που προέχει είναι η προστασία της υγείας του ελληνικού πληθυσμού.
Σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Υγείας:
οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές θα ελέγξουν όλους τους οίκους ανοχής και
κάθε άλλο πιθανό υπαίθριο χώρο προκειμένου να αναχαιτίσουν την εξάπλωση
των λοιμωδών νοσημάτων, προσθέτοντας ωστόσο ότι εάν το τελευταίο έτος
που ο ίδιος δίνει τη μεγάλη αυτή μάχη για θέματα δημόσιας υγείας υπήρχε η
συνδρομή και άλλων αρχών αλλά και της κοινωνίας, η κατάσταση θα είχε
εξελιχθεί διαφορετικά.67

Σε αυτό το σημείο παρατηρούμε την επανεμφάνιση μιας εικονοποιίας πολέμου.
Πρέπει να δοθεί μια «μεγάλη μάχη» για τη δημόσια υγεία και την καθαρ(ι)ότητα του
έθνους, έτσι ώστε να «αναχαιτιστεί» ο εχθρός. Ως μοναδικός πολέμιος του κακού,
αναπαρίσταται ο υπουργός, ενώ όλοι οι άλλοι εμφανίζονται ως απαθείς, τους οποίους
τους καλεί να κατέβουν στη μάχη ενάντια στον κοινό εχθρό που επιτίθεται με όρους
εθνικής καθαρότητας και σεξουαλικής υγείας. Τη μάχη, σε αυτό το απόσπασμα
λόγου, φαίνεται πως μέχρι τώρα έδινε μόνος του ο υπουργός Υγείας, ενώ
υποστηρίζεται ότι αν είχαν συνδράμει «κι άλλες αρχές», πέραν της αστυνομίας και
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ο εχθρός της παράνομης πορνείας δεν θα είχε οδηγήσει στην
αύξηση των κρουσμάτων του ιού HIV.
Το AIDS φαίνεται να αναδεικνύεται σε νούμερο ένα κίνδυνο για τη δημόσια
υγεία, σε μια «απασφαλισμένη υγειονομική βόμβα, μέσα στην ελληνική κοινωνία»68,
την οποία οφείλει να εξουδετερώσει το κράτος. Τα χαρακτηριστικά των απειλητικών
σωμάτων που φέρουν τον ιό, και οφείλουν να εντοπιστούν, έχουν ως εξής:
Σύμφωνα με τον κ. Λιάπη [σ.σ. γιατρός του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ], το πρόβλημα είναι
τεράστιο και το απέδωσε κυρίως στους παράνομους οίκους ανοχής και τα
παράνομα εκδιδόμενα άτομα, στη χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, αλλά και
στους μετανάστες που έχουν έρθει από χώρες στις οποίες ενδημεί σε μεγάλα

piatses (01/05/2012).
67
"«Υγειονομική βόμβα» οι μολυσμένες με AIDS πόρνες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194015 (01/05/2012).
68
"«Υγειονομική βόμβα» οι μολυσμένες με AIDS πόρνες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194015 (01/05/2012).
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ποσοστά το AIDS.69

Εδώ διακρίνουμε μια μικρή τροποποίηση στα χαρακτηριστικά που φέρουν όσοι
απειλούν την “ομοιόσταση” του έθνους σε σχέση με εκείνα που παρουσιάσαμε στην
προηγούμενη ενότητα αυτού του κεφαλαίου. Ενώ προηγουμένως έμπαιναν στο
στόχαστρο οι μετανάστες ως οι πλέον επικίνδυνοι φορείς μολυσματικών ασθενειών,
τώρα στοχοποιούνται τα άτομα που είναι φορείς του ιού HIV. Τα άτομα αυτά
εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: η πρώτη αφορά στους/στις παράνομα εκδιδόμενους/ες
και τους/τις χρήστ(ρι)ες ενδοφλέβιων ναρκωτικών ανεξαρτήτως εθνικότητας, ενώ η
δεύτερη επικεντρώνει στους μετανάστες που προέρχονται από χώρες όπου τα
ποσοστά του ιού είναι ιδιαίτερα υψηλά. Το πρόβλημα, επομένως, αφορά άμεσα και
τον

ελληνικό

πληθυσμό,

καθιστώντας

το

έτσι

μεγαλύτερης

σημασίας.

Χαρακτηριστικά, σε δηλώσεις γιατρών του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. υποστηρίζεται ότι ο
αριθμός των γυναικών που έχουν συλληφθεί συνιστά μόνο τη «θρυαλλίδα του
προβλήματος»70.
Οι “καταστροφικές” εξελίξεις που “πυροδοτεί” ο εντοπισμός των οροθετικών
γυναικών τροφοδοτούν εκ νέου την υπόθεση ότι η αύξηση των κρουσμάτων του
AIDS οφείλεται στην πορνεία, η οποία με τη σειρά της οφείλεται στην αύξηση των
μεταναστριών που εισέρχονται στην Ελλάδα. Ενώ, παράλληλα, ενισχύεται με την
παράθεση στατιστικών αποτελεσμάτων:
Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει πάρει η μάστιγα της πορνείας στη χώρα μας.
Στην Ελλάδα του μνημονίου, των περικοπών και των μισθών εξαθλίωσης, η
πορνεία αυξήθηκε κατά 1.500% μέσα σε ένα χρόνο. Η αυξηση της πορνείας
συνδέεται με την εκρηξη της παράνομης μετανάστευσης καθώς αμέτρητα
νεαρά κορίτσια από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ αλλά και από χώρες
της Αφρικής καταφθάνουν στην Ελλάδα για να τις εκμεταλλευτούν
δουλέμποροι και σωματέμποροι οι οποίοι φυσικά θησαυρίζουν.71

Η δραματοποίηση της κατάστασης που περιγράφεται επιτυγχάνει να αναδείξει την
αύξηση της πορνείας σε ένα πρόβλημα που χρήζει λύσης. Πίσω από τη φράση που
τονίζει το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα αυτή η
εξέλιξη («Στην Ελλάδα του μνημονίου, των περικοπών και των μισθών
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"Μεγαλώνει
η
λίστα
του
φόβου
στους
οίκους
ανοχής":
http://www.zougla.gr/greece/article/afksanete-i-lista-tou-fovou-stous-ikous-anoxis (01/05/2012).
70
"1.500% αυξήθηκε η πορνεία σε ένα χρόνο στην Ελλάδα – 1δις ευρώ ο ετήσιος τζίρος":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137465&catid=3 (03/05/2012).
71
"1.500% αυξήθηκε η πορνεία σε ένα χρόνο στην Ελλάδα – 1δις ευρώ ο ετήσιος τζίρος":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137465&catid=3 (03/05/2012).
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εξαθλίωσης») λανθάνει το ερώτημα: πώς γίνεται ενώ κόβονται οι μισθοί να
αυξάνεται η πορνεία 1500% σε ένα χρόνο; Εφόσον στο απόσπασμα αυτό
υποστηρίζεται ότι η αύξηση της πορνείας σχετίζεται με «την έκρηξη της παράνομης
μετανάστευσης», και όχι παραδείγματος χάρη με την φτωχοποίηση των ελληνικών
οικογενειών που ενδέχεται να οδηγεί ορισμένες γυναίκες στην πορνεία, τότε
δημιουργείται μία αντίφαση. Πώς γίνεται η πορνεία να συνδέεται με την παράνομη
μετανάστευση προς την Ελλάδα και παράλληλα να έχει πάρει ανεξέλεγκτες
διαστάσεις σε ένα πλαίσιο περικοπών και μισθών εξαθλίωσης; Τα ερωτήματα μπορεί
να μην απαντώνται και η αντίφαση να μην λύνεται, εντούτοις, εκείνο που
επιτυγχάνεται είναι η ταύτιση της πορνείας με τον γυναικείο μεταναστευτικό
πληθυσμό. Η ταύτιση αυτή συνιστά απαραίτητο στάδιο της διαδικασίας
στιγματισμού των μεταναστριών ως ενός περιττού ή και μολυσματικού πληθυσμού,
αναπαραστάσεις που ενισχύουν τον λόγο που υποστηρίζει την αποπομπή τους από το
σώμα της ελληνικής κοινωνίας.
Παράλληλα,

παρατηρείται

μία

θυματοποίηση

των

γυναικών

που

παρουσιάζονται ως «νεαρά κορίτσια» που τα «εκμεταλλεύονται δουλέμποροι και
σωματέμποροι» θυματοποίηση η οποία αποτελεί μέρος του αμφίθυμου τρόπου με
τον οποίο αρθρώθηκε ο λόγος των Μ.Μ.Ε., όπου από τη μία μπορούμε να
εντοπίσουμε αναπαραστάσεις των εν λόγω γυναικών ως θυτών και από την άλλη ως
θυμάτων. Συνιστούν θύματα όταν η επικέντρωση αφορά στις συνθήκες στις οποίες
βρίσκονται τα υποκείμενα όταν εκδίδονται (βλ. εκμετάλλευση), ενώ όταν η
επικέντρωση αφορά στη μετάδοση ασθενειών οι γυναίκες αυτές γίνονται αντιληπτές
μονάχα ως θύτες. Αν μετατοπίσουμε τον φακό της εστίασής μας από τη
δημοσιογραφική στη νομική διάσταση του θέματος, θα παρατηρήσουμε την απουσία
της θυματοποίησης και την κυριαρχία της ευθύνης, αφού οι κατηγορίες που τους
απαγγέλλονται περιγράφονται με τον νομικό όρο «βαριά σκοπούμενη σωματική
βλάβη», αποδίδοντας έτσι σε εκείνες πρόθεση μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων κατά
τη διάρκεια των σεξουαλικών συνευρέσεων με τους αρσενικούς τους πελάτες.
Η αναπαράσταση των εργαζόμενων στην πορνεία γυναικών ως μεταναστριών
(ενίοτε και ως θυμάτων εκμετάλλευσης) συμβάλλει στην κατασκευή ενός ορίου
ανάμεσα στον ελληνικό και τον μεταναστευτικό πληθυσμό που κατοικούν στο
κέντρο της Αθήνας. Η ακραία έκφραση αυτού του ορίου αποδίδεται με τον όρο
«γκέτο»:

80

«Η υγειονομική βόμβα του AIDS δεν βρίσκεται πλέον μέσα στο γκέτο των
αλλοδαπών όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος, ξέφυγε από το γκέτο τώρα.
Προσωπικά αλλά και όλες οι αρμόδιες αρχές προσπαθήσαμε πολύ γι’ αυτό, για
να μην ξεφύγει. Γι’ αυτό φώναζα τους τελευταίους μήνες: μην πηγαίνετε με
παράνομα εκδιδόμενες αλλοδαπές…» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός
Υγείας, κ. Ανδρέας Λοβέρδος, στη διάρκεια συνέντευξής του στον
ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΤ RADIO.72

Ο όρος «γκέτο» κρίνουμε ότι δεν μπορεί να εκφράσει τις συνθήκες απομόνωσης που
βιώνουν οι μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας αφού, σύμφωνα με τον Castel (2011:
278), «έχει εισαχθεί από τις ΗΠΑ, [και] χαρακτηρίζει εθνοτικά ομοιογενείς ζώνες,
που έχουν εγκαταλειφθεί στον εαυτό τους και ζουν με οιονεί αυτάρκεια». Εφόσον,
στο κοινωνικοϊστορικό συγκείμενο που μελετούμε οι μετανάστες, στους οποίους
απευθύνεται αυτό το απόσπασμα λόγου, κατοικούν κυρίως σε γειτονιές του κέντρου
της πόλης δίχως κάποια ξεκάθαρα ή ακόμα και ασαφή χωροταξικά όρια από τους
έλληνες κατοίκους αυτών, θεωρούμε ότι η χρήση της λέξης «γκέτο» γίνεται έτσι
ώστε να τονιστεί η διαφορετικότητα των μεταναστών από το γηγενή πληθυσμό και η
μη επαφή των δύο στο δημόσιο πεδίο. Ταυτόχρονα, με αυτό τον όρο επιτυγχάνεται η
εγκληματοποίηση των μεταναστών και η αναπαράστασή τους ως επικίνδυνων είτε
λόγω της ενασχόλησής τους με την παράνομη οικονομία είτε λόγω της
μολυσματικότητάς τους. Το AIDS, σε αυτό το παράθεμα, φαίνεται να ενδημεί στο
«γκέτο των αλλοδαπών», κάτι που οφείλει να θεωρηθεί ως «πρόβλημα» και να
απασχολήσει το κράτος και την υπόλοιπη κοινωνία μόνο στην περίπτωση που
«ξεφύγει» από αυτό και αναμειχθεί «με τη δρώσα ελληνική κοινωνία»73. Ως «δρώσα
ελληνική» εννοείται η ενεργητική, αποτελούμενη από έλληνες πολίτες, κοινωνία, το
κομμάτι, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, που είναι “καθαρό”, “υγιές”,
“παραγωγικό” και το οποίο δεν “παρασιτεί” εις βάρος του ελληνικού κράτους.
Οι “φωνές” του υπουργού το τελευταίο διάστημα στόχευαν προς την
κατεύθυνση της προστασίας των ελλήνων από τον ιό μέσω της αποτροπής της
ερωτικής τους συναναστροφής με «παράνομα εκδιδόμενες αλλοδαπές». Τόσο ο ίδιος
όσο και οι αρμόδιες αρχές προσπαθούσαν να αποτρέψουν την “έξοδο” του AIDS
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"«Υγειονομική βόμβα» οι μολυσμένες με AIDS πόρνες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194015 (01/05/2012).
73
"Τρόμος AIDS για 3.000 άνδρες": http://www.zougla.gr/greece/article/tromos-aids-gia-3000-andres
(03/05/2012).
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στην ελληνική κοινωνία, χωρίς παράλληλα να εκφράζουν κάποια ανησυχία για τους
μετανάστες και τις μετανάστριες φορείς του ιού HIV.
Έτσι, φαίνεται ότι το αόρατο σύνορο που χωρίζει τον “άρρωστο” πληθυσμό
των μεταναστών από εκείνο των “υγιών” ελλήνων “έσπασε” καθιστώντας το
ιστορικό κέντρο της Αθήνας έκθετο:
στο έλεος των νοσημάτων τα οποία φέρουν νόμιμοι και παράνομοι μετανάστες
οι οποίοι μπαίνουν στην Ελλάδα από χώρες που δεν υφίστανται υγειονομικοί
έλεγχοι του πληθυσμού.74

Αυτό το απόσπασμα λόγου μας επαναφέρει στη γενικότερη θέαση του
μεταναστευτικού ως ενός ζητήματος που χρήζει άμεσης λύσης. Οι μετανάστες
αναπαρίστανται ως οι “κυρίαρχοι” του ιστορικού κέντρου της πόλης, γεγονός που,
σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει ως τώρα, δεν μπορεί να είναι αποδεκτό και
οφείλει να αντιμετωπιστεί. Οι όροι της “κυριαρχίας” τους είναι ιατρικοί καθώς
αποτελούν τα υποκείμενα-φορείς των νοσημάτων, στο «έλεος» (υπό την κυριαρχία,
δηλαδή) των οποίων βρίσκεται η Αθήνα. Έτσι, οι μετανάστες ως φορείς μόλυνσης
βγαίνουν από το «γκέτο» και “καταλαμβάνουν” το κέντρο της πόλης, απειλώντας να
σκορπίσουν τις «ξεχασμένες» ασθένειες από τις οποίες νοσούν και τις οποίες
μεταφέρουν κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα, μαζί με «τις συνήθειές τους»75. Οι
συνήθειες των μεταναστών παρουσιάζονται ως εξίσου μολυσματικές με τις ασθένειες
από τις οποίες πάσχουν, ασθένειες τις οποίες δεν είχαν διαγνώσει πριν την
αποχώρησή τους από τις χώρες καταγωγής τους, καθώς οι τελευταίες δεν είναι
αρκετά “εξελιγμένες” έτσι ώστε να προχωρούν σε «υγειονομικούς ελέγχους του
πληθυσμού» (βλ. «δεν υφίστανται»). Η βιοπολιτική συνθήκη της καταγραφής των
νοσημάτων του πληθυσμού εκλαμβάνεται ως στοιχείο προόδου ενός εθνικού
κράτους, συνεπώς η Ελλάδα επανεγγράφεται στο μπλοκ των “πολιτισμένων” λαών,
ενώ οι μετανάστες, προερχόμενοι από κράτη που δεν έχουν ενσωματώσει παρόμοιες
τεχνολογίες εξουσίας, ανήκουν σε εκείνο των “απολίτιστων”.
Έτσι, για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, έλαβαν χώρα και έλεγχοι
σε «οκτώ πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να εντοπιστούν
74

"Υγειονομική
«βόμβα»
οι
λαθρομετανάστες":
http://www.protothema.gr/health-andlife/article/191579/ygeionomikh-bomba-oi-lathrometanastes-/ (20/04/2012).
75
Βλ. «Έκτός από τις συνήθειές τους, οι μετανάστες μεταφέρουν στην Ελλάδα ξεχασμένες ασθένειες
όπως η φυματίωση και η χολέρα αλλά και η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός», στο "Υγειονομική
«βόμβα»
οι
λαθρομετανάστες":
http://www.protothema.gr/health-andlife/article/191579/ygeionomikh-bomba-oi-lathrometanastes-/ (20/04/2012).
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λαθρομετανάστες, των οποίων οι συνθήκες διαβίωσης αποτελούν απειλή για τη
δημόσια υγεία»76. Εντούτοις, τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων ήταν ο
εντοπισμός διακοσίων αλλοδαπών σε έντεκα διαμερίσματα και η σύλληψη τριάντα
εννέα εξ αυτών που δεν είχαν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής
στη χώρα.
Διακηρυγμένος στόχος των ερευνών ήταν η:
Άμεση καταγραφή και σφράγιση διαμερισμάτων όπου κατοικούν κατά δεκάδες
οι παράνομοι μετανάστες, χωρίς τις πρέπουσες συνθήκες υγιεινής […]Ο
υπουργός διευκρίνησε ότι όλοι οι παράνομοι θα φύγουν σταδιακά από την
Ελλάδα, ενώ σχολιάζοντας τη στάση περιφερειαρχών που αρνούνται τα κέντρα
φιλοξενίας, τόνισε ότι «το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αν δεν το
αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί, θα υποστούμε τις συνέπειες».77

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να διακρίνουμε μια στιγμή σύζευξης της βιοπολιτικής
με την κατασταλτική διάσταση της εξουσίας. Εφόσον δεν βρήκαμε καμία αναφορά
στα υπό μελέτη δημοσιεύματα για εντοπισμό μεταναστών που πάσχουν από κάποιο
επικίνδυνο λοιμώδες νόσημα στους ελέγχους που έλαβαν χώρα στα διαμερίσματα
που κατοικούν, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω
ελέγχων οδήγησαν στη σύλληψη μεταναστ(ρι)ών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα
παραμονής στη χώρα, οδηγούμαστε στη διαπίστωση ότι ο λόγος περί διασφάλισης
της δημόσιας υγείας αποτέλεσε ένα πρόσχημα έτσι ώστε να επιτευχθεί η σύζευξη της
βιοεξουσίας με τη ρατσιστική πολιτική. Η επιθυμητή “μεταναστευτική” πολιτική
ασκείται με τις αστυνομικές επιχειρήσεις του “Ξένιου Δία” στην Αττική και ο
απολογισμός αυτών το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του (04/08/2012– 04/02/2013)
είναι ο έλεγχος 525 σπιτιών όπου διέμεναν μετανάστ(ρι)ες, η προσαγωγή 77.526
μεταναστ(ρι)ών, η σύλληψη 4.435 εξ’ αυτών «που δεν πληρούσαν τις νόμιμες
προϋποθέσεις παραμονής στη χώρα» και η απέλαση 126 «αλλοδαπών γυναικών» που
εργάζονταν παράνομα σε οίκους ανοχής.78
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"«Υγειονομική βόμβα» οι μολυσμένες με AIDS πόρνες" [Ελλάδα]:
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194015 (01/05/2012).
77
Προεκλογική επιχείρηση «σκούπα»: http://www.zougla.gr/politiki/article/proeklogiki-epixirisiskoupa (01/05/2012).
78
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=24518&Itemid=1058&
lang= (06/02/2013). Οι αστυνομικές επιχειρήσεις στην Αττική με την ονομασία «Ξένιος Δίας»
συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά. Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα αυτών βρίσκουμε στις 11
Νοεμβρίου του 2013 και ο αριθμός των συλληφθέντων μεταναστών ανέρχεται στους 5.530 (βλ.

83

Η

στοχοποίηση

των

μεταναστ(ρι)ών

εδραιώνεται
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έλλειψη

νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη χώρα, η διαχείριση των σωμάτων τους,
εντούτοις, επιτυγχάνεται μέσω της ιατρικοποίησης του δημόσιου λόγου. Οι
μετανάστες και οι μετανάστριες στιγματίζονται ως μολυσματικοί/ές για το κοινωνικό
σύνολο και με αυτό τον τρόπο νομιμοποιείται η βίαιη και, στην περίπτωση των
οροθετικών γυναικών, θεαματική αποπομπή τους από το κοινωνικό σώμα. Σκοπός
είναι η πλήρης απομάκρυνση του κατασκευασμένου «εσωτερικού» εχθρού, έτσι
ώστε να επέλθει η ισορροπία.
Η νέα τεχνολογία της εξουσίας που φέρει το όνομα βιοπολιτική/ βιοεξουσία
στοχεύει «στη συνολική ισορροπία, σε μια οιονεί ομοιόσταση: στην ασφάλεια του
συνόλου ως προς τους εκ των έσω κινδύνους» (Foucault, 2002: 306). Με άλλα λόγια,
το ίδιο το σώμα οφείλει να προστατεύει τον εαυτό του, οφείλει να είναι σταθερό
(όμοιο- στάση), ενώ εξοστρακίζοντας το διαφορετικό επιδιώκει να διατηρήσει την
ομοιογένειά (όμοιο- γένος) του. Το κράτος (υπουργεία Υγείας και Προστασίας του
Πολίτη, αστυνομία, ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. κλπ) παίρνει τη θέση του στην πρώτη γραμμή
άμυνας του οργανισμού και επιτίθεται στους εισβολείς που απειλούν την ασφάλεια
του εαυτού.
Για τον Foucault (2002: 317) ο πόλεμος:
«θα εμφανιστεί, στα τέλη του 19ου αιώνα, ως ένας τρόπος ενίσχυσης της ιδίας
φυλής με την εξόντωση του αντιπάλου (σύμφωνα με τη θεματική της επιλογής
και της πάλης για την επιβίωση), και πολύ περισσότερο ως ένας τρόπος
ανανέωσής της. Όσο πιο πολλοί από μας πεθάνουν, τόσο πιο καθαρή θα είναι η
φυλή στην οποία ανήκουμε».

Παρατηρούμε, επομένως, τον πόλεμο λειτουργεί υπέρ μιας «φυλής» (βλ. εθνική
κοινότητα)79 με δύο τρόπους: καταρχάς η ανάγκη της από κοινού αντιμετώπισης ενός

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang='..'&perform=view&id=34177&Itemid
=1204&lang=)
79
Η λέξη «φυλή» χρησιμοποιείται εδώ καθώς προκύπτει στο λόγο του Foucault. Η χρήση του όρου
έχει εγκαταλειφθεί από την ανθρωπολογία λόγω των ρατσιστικών συνδηλώσεων που φέρει από την
εποχή της αποικιοκρατίας και της πρωτοκαθεδρίας της εξελικτικής θεωρίας. Χαρακτηριστικά ο
Godelier (1988: 193) παραθέτει μια φράση του Elliot Skinner –ανθρωπολόγου και πρέσβη των Η.Π.Α.
στη Δημοκρατία του Άνω Βόλτα– σύμφωνα με την οποία «πολλές από τις λεγόμενες “φυλετικές”
ομάδες αποτελούν δημιουργήματα της αποικιακής περιόδου». Πιο συγκεκριμένα, ο Godelier (1988:
191) αναφέρει ότι ο όρος «φυλή» έχει δύο χρήσεις: αναφέρεται τόσο σε έναν τύπο κοινωνίας όσο και
σε ένα στάδιο εξέλιξης, «ο δεσμός ανάμεσα στις δυο χρήσεις του όρου [...] είναι εμφανέστατος αφού
σύμφωνα με την εξελικτική άποψη, κάθε εξελικτικό στάδιο χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο τύπο
κοινωνικής οργάνωσης». Ο όρος «φυλετική κοινωνία» έχει αντικατασταθεί από τον όρο «segmentary
society», τον οποίο στα ελληνικά μπορούμε να αποδώσουμε περιφραστικά ως «κοινωνία χωρισμένη
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εχθρού συσπειρώνει τα μέλη στο εσωτερικό της, ενώ όσο περισσότερες είναι οι
απώλειες μετά το πέρας του πολέμου, τόσο πιο καθαρή θα είναι η «φυλή»,
οδηγώντας με αυτό τον τρόπο στην ανανέωσή της. Έτσι, λαμβάνοντας τις έννοιες του
πολέμου, της φυλής και των απωλειών μεταφορικά, οι διαδικασίες που έλαβαν χώρα
το Μάιο και τον Ιούνιο του 2012 μπορούν να κατανοηθούν και ως συμβολή στη
συσπείρωση και ανανέωση της εθνικής κοινότητας.
Από τη μία, μέσω της δημιουργίας του διπόλου υγιές έθνος – μολυσματικός
εχθρός, επιτυγχάνεται η πύκνωση των σχέσεων που συγκροτούν την εθνική
ταυτότητα. Προς την κατεύθυνση της συσπείρωσης της ελληνικής κοινωνίας
συμβάλλει και η φράση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η οποία προειδοποιεί
ότι αν δεν «αντιμετωπίσουμε [το θέμα] όλοι μαζί, θα υποστούμε τις συνέπειες». Ο
μεταναστευτικός πληθυσμός αναπαρίσταται ως ένα «πολύ σοβαρό θέμα», η έκβαση
του οποίου «μας» αφορά όλους.
Από την άλλη, η αναπαράσταση της αποπομπής των παρασιτικών και
μολυσματικών σωμάτων, που προσέφεραν τα Μ.Μ.Ε., οδηγεί στη δημιουργία μιας
αίσθησης ασφάλειας ύστερα από την αποφασιστική “εκκαθάριση” του εχθρικού
σώματος που έχει εισβάλει. Το εθνικό σώμα καθίσταται πλέον πιο καθαρό και
περισσότερο ενισχυμένο από πριν.

σε τομείς», αλλά και από τους όρους «εθνοτική ομάδα» [ethnic group] ή ακόμα και «κοινωνική
ομάδα».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε εκτενώς στον τρόπο με τον οποίο
σχηματίστηκε η αφήγηση αναφορικά με τη μολυσματικότητα των μεταναστών που
διαμένουν στην Ελλάδα. Η αφήγηση αυτή ενσαρκώθηκε ξανά μερικούς μήνες μετά
με τη σύλληψη και προφυλάκιση 32 οροθετικών ή και εκδιδόμενων γυναικών. Σε
αυτή την αφήγηση επικεντρώνουμε στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου και
εστιάζουμε

τον

κοινωνιολογικό

μας

φακό

αρχικά

στην

κατηγορία

της

σεξουαλικότητας και στον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικές εννοιολογήσεις αυτής
οδηγούν και σε αντίστοιχες θέσεις υποκειμενοποίησης, καθιστώντας έτσι ορισμένα
υποκείμενα περισσότερο σημαντικά από άλλα (Φουκό, 1991: 75-76), και στη
συνέχεια της οικογένειας, ως μιας αναγνωρίσιμης και σημαντικής κοινωνικής σχέσης
στο ελληνικό συγκείμενο.

6. 1. Σεξουαλικότητα
Αναγνωρίζοντας ότι το φύλο (gender) δεν συνιστά μια ενιαία, αναλλοίωτη
και οικουμενική κατηγορία τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο, στο παρόν
κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το πώς η σεξουαλικότητα λειτουργεί
στο συγκεκριμένο παράδειγμα ως ένας από τους τρόπους διαχωρισμού και
ιεράρχησης του κοινωνικού φύλου, αλλά και των κοινωνικών σχέσεων γενικότερα.

6. 1. 1. Υγειονομική βόμβα
Ο βασικός νοηματικός άξονας γύρω από τον οποίο αρθρώνονται οι εν λόγω
κατηγοριοποιήσεις των υποκειμένων είναι ένας λόγος (discourse) περί προστασίας
της δημόσιας υγείας. Κύριοι εκπρόσωποι αυτού του λόγου είναι οι τότε υπουργοί
Υγείας και Προστασίας του Πολίτη, οι κ.κ. Ανδρέας Λοβέρδος και Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης αντίστοιχα, οι οποίοι απέδωσαν στις οροθετικές γυναίκες που
συνελήφθησαν εκείνες τις μέρες το στίγμα της «απασφαλισμένης υγειονομικής
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βόμβας»80 και του «κινδύνου για την δημόσια υγεία»81. Αυτό που παρατηρείται είναι
μια εργαλειοποίηση του λόγου περί δημόσιας υγείας. Καθίσταται, δηλαδή, το αγαθό
της δημόσιας υγείας ένα εργαλείο άσκησης ελέγχου στα χέρια της πολιτικής
εξουσίας. Θεωρούμε ότι στο παράδειγμα της διαπόμπευσης των οροθετικών ή/και
εκδιδόμενων γυναικών η εργαλειοποίηση αυτή συνιστά παράγωγο αφενός των
κοινωνικών, ιστορικών, πολιτικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αφετέρου των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων που
κυριαρχούσαν πριν τις εθνικές εκλογές του 2012.
Με τη χρήση της φράσης «υγειονομική βόμβα» που «έχει ήδη εκραγεί»82 και
η οποία απειλεί να καταστρέψει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας δημιουργείται
μια γλαφυρή εικόνα, ιδιαίτερα γνωστή στη Δύση: οι εκδιδόμενες μετανάστριες
φορείς του ιού HIV αναπαρίστανται ως τρομοκράτες που επιθυμούν να θυσιαστούν,
ανατινάσσοντας τους εαυτούς τους και «σκορπώντας» το θάνατο σε όσους
βρίσκονται γύρω τους. Η οροθετικότητα των γυναικών συνιστά, σε αυτό το
μεταφορικό αφήγημα που αναπαριστούμε εδώ, το “όπλο” μέσω του οποίου θα
επιτεθούν στην ελληνική κοινωνία, χτυπώντας τη στην “καρδιά” της (βλ. ελληνική
οικογένεια), αλλά προκαλώντας, ταυτόχρονα, κακό και στον ίδιο τους τον εαυτό. Η
διαφορετικότητα του Άλλου, του ξένου, της μετανάστριας συνιστά απειλή για την
ασφάλεια της δυτικής κοινωνίας, απειλή την οποία οφείλει να αντιμετωπίσει
αποφασιστικά.
Επιπλέον, παρατηρείται μια ακόμη μεταφορά. Η οροθετικότητα, ως ασθένεια
μεταδοτική και εγκιβωτισμένη στα σώματα των εκδιδόμενων γυναικών, με τον τρόπο
που αναπαραστάθηκε στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης στο υπό διερεύνηση
διάστημα, φαίνεται να επιτίθεται στο έθνος-κράτος, απειλώντας να καταστρέψει τη
γραμμή άμυνάς του. Ταυτόχρονα, η ελληνική μετάφραση του αρκτικόλεξου HIV
είναι: Ιός Ανθρώπινης Ανοσοεπάρκειας. Ο ιός HIV μπορεί να προκαλέσει τη νόσο
του AIDS (Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοεπάρκειας), μια νόσο που προσβάλει το
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"Τρόμος AIDS για 3.000 άνδρες": http://www.zougla.gr/greece/article/tromos-aids-gia-3000-andres
(03/05/2012), "«Υγειονομική βόμβα» οι μολυσμένες με AIDS πόρνες" [Ελλάδα]:
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194015 (01/05/2012).
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"Χρυσοχοΐδης στο Facebook: «Νομιμότατη η δημοσίευση των στοιχείων των ιερόδουλων κι ας
κόπτωνται οι Φαρισαίοι»": http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137290&catid=3
(02/05/2012).
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"Τρόμος AIDS για 3.000 άνδρες": http://www.zougla.gr/greece/article/tromos-aids-gia-3000-andres
(03/05/2012).
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ανοσοποιητικό σύστημα, παρεμποδίζοντας τη λειτουργία του. Επομένως, ο ιός HIV
εκλαμβάνεται ως ένας κίνδυνος για τη λειτουργία της άμυνας του έθνους-κράτους.
Ταυτίζοντας, εν προκειμένω, το έθνος κράτος με τον ανθρώπινο οργανισμό (βλ.
Martin, 2011) και τις οροθετικές γυναίκες με τον ιό τον οποίο φέρουν, δημιουργείται
η εικόνα των μολυσματικών οροθετικών γυναικών ως του εχθρού που απειλεί την
ακεραιότητα, αλλά και την “εθνοφυλετική” καθαρότητα του κράτους. Καθώς οι εν
λόγω γυναίκες κατοικούν στα πλαίσια του ελληνικού έθνους-κράτους, συνιστούν
έναν «εσωτερικό» εχθρό και, κατ’ αυτό τον τρόπο, η τρωτότητά τους συνιστά μια
ένδειξη της τρωτότητας του έθνους-κράτους (Μayer, 2000 Yuval-Davis, 1993).
Στο όνομα, επομένως, της προστασίας του έθνους κράτους και της
διαφύλαξης της δημόσιας υγείας παρατηρείται η κατασκευή τουλάχιστον δύο ειδών
σωμάτων: τα σώματα των ελλήνων, τα σώματα δηλαδή που έχουν σημασία για το
ελληνικό κράτος, η ζωή των οποίων χρήζει προστασίας από αυτό και τα σώματα των
γυναικών φορέων του ιού HIV, τα αποκειμενοποιημένα σώματα, τα σώματα που
συνιστούν βάρος για το ελληνικό δημόσιο και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, τα
σώματα που αναγνωρίζονται και περιττά και εξοβελιστέα (Butler, 2004).
Περνώντας

στο

λόγο

των

δημόσιων

αξιωματούχων,

όπως

αυτός

αναπαράχθηκε από τα υπό έρευνα ειδησεογραφικά sites, θα σταθούμε στη δήλωση
του κ. Χρυσοχοΐδη, μέσα από ανάρτησή του στο facebook, στην οποία προσπάθησε
να τοποθετήσει το ζήτημα στη βάση της σύγκρουσης ανάμεσα σε δύο είδη
δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα:
Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των ιερόδουλων με aids ήρθαν στην
δημοσιότητα, μετά από εντολή των δικαστικών αρχών, διότι θεωρούνται
κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Οι αντιδράσεις για την καταπάτηση των
δικαιωμάτων των γυναικών αυτών είναι κατά τη γνώμη μου υπερβολικές. Διότι
αγνοούν ότι εδώ υπάρχει σύγκρουση δύο δικαιωμάτων. Από τη μια πλευρά, του
δικαιώματος στην προσωπικότητα της ιερόδουλης και από την άλλη πλευρά,
του υπέρτερου δικαιώματος στην προστασία της δημόσιας υγείας. Η
δημοσίευση είναι νομιμότατη και ας κόπτωνται οι Φαρισαίοι. Η φωτογραφία
εξυπηρετεί την άμεση αναγνώριση καθώς προφανώς και οι πελάτες δεν
θυμούνται ονόματα, ούτε οι ιερόδουλες συστήνονται. Εξάλλου, μπορεί να
εκδίδονται σε πολλούς οίκους ανοχής ή στο δρόμο. Επιπλέον δεν πρέπει να
ξεχνάμε πως στην περίπτωση του aids υπάρχει το λεγόμενο παράθυρο των 72
ωρών που εφόσον κάποιος που υποψιάζεται ή φοβάται ότι έχει μολυνθεί,
μπορεί να μπει σε ειδική αγωγή και να αποφύγει τη μόλυνση. Τι μετράει
περισσότερο επομένως στη ζυγαριά στάθμισης των συμφερόντων και των
δικαιωμάτων από την πλευρά της οργανωμένης Πολιτείας; Το δικαίωμα στην
υπόληψη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή το δικαίωμα στη
διάσωση της ζωής έστω και ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει μολυνθεί εν
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αγνοία του από τη νόσο. Ποια είναι η ευθύνη ενός ανήλικου που πηγαίνει για
την πρώτη του "εμπειρία" με ένα από αυτά τα κορίτσια; Τι θα πούμε στην
οικογένειά του; Ότι φταίει και πρέπει να πληρώσει γι' αυτό; Πιστεύω βαθιά,
πως τα κοινωνικά προβλήματα δεν έχουν ιδεολογικό πρόσημο και είναι λάθος
να τα κατηγοριοποιούμε με αυτούς τους όρους. Είναι καιρός να καταλάβουμε
όλοι μας ότι τα διαπιστευτήρια της προοδευτικότητας μετρούνται στην
πραγματική ζωή και στα πραγματικά προβλήματα όχι στις θεωρητικές
διακηρύξεις.83

Στο απόσπασμα αυτό μπορούμε να διακρίνουμε την κατάταξη των οροθετικών
γυναικών στην κατηγορία του κινδύνου για τη δημόσια υγεία. Ο υπουργός
Προστασίας του Πολίτη φαίνεται να θεωρεί τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών και
των στοιχείων της ταυτότητας των οροθετικών γυναικών δικαιολογημένη και
νομιμοποιημένη. Όντας βέβαιος ότι εκδιδόμενες και πελάτες συνήθως δεν
ανταλλάσσουν στοιχεία, επιχειρηματολογεί υπέρ της δημοσιοποίησης στο όνομα της
«διάσωσης της ζωής έστω και ενός ανθρώπου» που είχε σεξουαλική επαφή «εν
αγνοία του» με οροθετικό άτομο μέσα στο φάσμα των 72 ωρών και επομένως μπορεί
να λάβει αντιρετροϊκή αγωγή.
Με αυτό τον τρόπο, παρατηρούμε την κατασκευή ενός διπόλου: από τη μία
βρίσκονται οι οροθετικές γυναίκες που αποτελούν υγειονομική απειλή για το
κοινωνικό σύνολο και από την άλλη το απειλούμενο κοινωνικό σύνολο. Επομένως, η
υγεία των εκδιδόμενων οροθετικών τίθεται, στο λόγο του υπουργού, εκτός εκείνης
που ονομάζει «δημόσια υγεία», την οποία φαίνεται, μάλιστα, και να απειλεί. Οι
γυναίκες αυτές δεν αναπαρίστανται ως φορείς του ιού που χρήζουν θεραπείας, αλλά
μόνο ως μολύνουσες, ως επικίνδυνες να (επι)μολύνουν την κοινωνία.
Στη συνέχεια, ο υπουργός προχωρά στην επιλογή του πόλου τον οποίο θα
προστατέψει ως αντιπρόσωπος του κράτους, ιεραρχώντας με αυτό τον τρόπο το
δίπολο: οι φέρουσες τον ιό HIV δεν απολαμβάνουν καμία προστασία από την πλευρά
του κράτους, αλλά αντίθετα διώκονται μέσα από την ποινικοποίηση της
οροθετικότητάς τους και της απουσίας οποιασδήποτε ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης ενώ μόνο το (πρόσφατα κατασκευασμένο ως) απειλούμενο κοινωνικό
σώμα ανακηρύσσεται ως άξιο διάσωσης.
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"Χρυσοχοΐδης στο Facebook: «Νομιμότατη η δημοσίευση των στοιχείων των ιερόδουλων κι ας
κόπτωνται
οι
Φαρισαίοι»"
[Ελλάδα]:
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137290&catid=3 (02/05/2012).
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Αφανές υποκείμενο, ζωτικής, ωστόσο, σημασίας για την κατασκευή αυτού
του διπόλου, θεωρείται το κράτος. Ο ρόλος του κράτους συνίσταται στο διαχωρισμό
του κοινωνικού συνόλου84 στους δύο πόλους του σχήματος που περιγράψαμε. Έτσι,
το κράτος εμφανίζεται να βρίσκεται εκτός της σύγκρουσης/αντιπαράθεσης, παρόλ’
αυτά αποτελεί τον τρίτο πόλο του ‘παιχνιδιού’.
Παρότι, στο απόσπασμα αυτό ο υπουργός, μιλώντας για τις οροθετικές
γυναίκες, αναφέρεται ήδη σε υποψήφια θύματα του AIDS, φροντίζει να καταστήσει
τη συνθήκη αυτή αόρατη και να αναγνωρίσει ως άξια διάσωσης μονάχα τη ζωή όσων
πιθανώς να κόλλησαν τον ιό διά της σεξουαλικής επαφής με αυτές τις γυναίκες. Ένα
κριτήριο για την επιλογή του ποιος αξίζει διάσωσης πιθανώς να κρύβεται στην
φράση: «δικαίωμα στη διάσωση της ζωής έστω και ενός ανθρώπου που μπορεί να
έχει μολυνθεί εν αγνοία του από τη νόσο» (η έμφαση δική μας). Αναρωτώμενες γιατί
οι οροθετικές γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα στη διάσωση ή και στην προστασία των
προσωπικών τους δεδομένων και της προσωπικότητάς τους πιθανώς να καταλήξουμε
στο συμπέρασμα ότι εκείνες μολύνθηκαν, αλλά και μολύνουν, εν γνώσει τους και
επομένως δεν τους αξίζει να σωθούν. Ενώ, από την άλλη, οι πελάτες τους
αναπαρίστανται μέσα απ’ το λόγο του υπουργού ως ανυποψίαστοι για τους πιθανούς
κινδύνους μιας σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις και άρα αυτοί αξίζει να
σωθούν.
Από τα παραπάνω μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια διάσταση της
παραγωγικής εξουσίας του λόγου σύμφωνα με την οποία ορισμένα σώματα
κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να είναι ορατά στο δημόσιο, η ζωή τους να
κρίνεται άξια να βιωθεί και να διασωθεί, σε βαθμό τέτοιο που να επιτρέπει την
καταπάτηση δικαιωμάτων που ανήκουν σε αλλά σώματα τα οποία, πλέον, χάνουν την
υλικότητά τους και καθίστανται αναλώσιμα.
Φέρνοντας ο υπουργός στο προσκήνιο τη «ζυγαριά στάθμισης των
συμφερόντων

και

των

δικαιωμάτων»

επικροτεί

ένα

είδος

κοινωνικού

84

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν θεωρούμε την ελληνική –αλλά και την
εκάστοτε– κοινωνία ως ένα a priori ομοιογενές σύνολο, το οποίο μέσα από τα λόγια του υπουργού
φαίνεται να διασπάται. Αντίθετα, υποστηρίζουμε πως η σύνθεση που έχει κάθε φορά αυτό το σύνολο
καθορίζεται από κοινωνικούς, ιστορικούς και πολιτικούς λόγους, τους οποίους και επιχειρούμε να
σκιαγραφήσουμε στο παράδειγμα της διαπόμπευσης των οροθετικών γυναικών.
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κανιβαλισμού85. Υποστηρίζοντας πως η διαπόμπευση των συλληφθεισών συμβάλλει
στη «διάσωση της ζωής έστω και ενός ανθρώπου που μπορεί να έχει μολυνθεί εν
αγνοία του από τη νόσο», μας υποδηλώνει πως οι ζωές αυτών των γυναικών
θυσιάζονται στο όνομα της διάσωσης κάποιων άλλων, περισσότερο σημαντικών για
την «οργανωμένη Πολιτεία». Μάλιστα, η δήλωσή του αυτή συνοδεύεται και από μια
προσπάθεια

αποϊδεολογικοποίησης

και

αποπολιτικοποίησης

του

ζητήματος,

επιχειρώντας να αποδώσει στον εαυτό του διαπιστευτήρια προοδευτικότητας.
Ο υπουργός τοποθετείται, επίσης, στα πλαίσια του εκφερόμενου λόγου του,
σε μοναδικό κήρυκα της αλήθειας, χρησιμοποιώντας ένα χριστιανικό σχήμα.
Κατηγορώντας τους αντιπάλους του, που υποστηρίζουν ότι είναι παράνομη η
δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών των εκδιδόμενων γυναικών, για
φαρισαϊσμό (βλ. υποκρισία), επιτυγχάνεται η αναγνώριση εκείνου ως του μοναδικού
φορέα της αλήθειας. Παραπέμποντας σ’ αυτή την ευρέως γνωστή αλληγορία, η οποία
ενδεχομένως να μη χρησιμοποιείται πάντα με μια θρησκευτική φόρτιση –αλλά αντλεί
το νόημά της από το συγκείμενο της ζωής του Χριστού και τα Ευαγγέλια–
επιτυγχάνεται μια σύνδεση του λόγου του κ. Χρυσοχοΐδη με τις ομάδες που ανήκουν
στο συντηρητικό κομμάτι της κοινωνίας.
Ακόμη, μέσω της επιλογής του τίτλου από τα ειδησεογραφικά μέσα
μπορούμε να αντιληφθούμε το ρόλο των ΜΜΕ σε σχέση με την αποκρυστάλλωση
των δια-λογικών σχημάτων που φαίνεται να παράγονται σε άλλους ‘τόπους’ και να
συμπυκνώνουν νοήματα που διατρέχουν την εκάστοτε υπό διερεύνηση κοινωνία. Πιο
συγκεκριμένα, η επιλογή του ιστότοπου newsit.gr να συμπεριλάβει στον τίτλο του
(βλ. «Χρυσοχοΐδης στο Facebook: “Νομιμότατη η δημοσίευση των στοιχείων των
ιερόδουλων κι ας κόπτωνται οι Φαρισαίοι”») τη φράση αυτή του υπουργού
85

Αναγνωρίζοντας την ευρεία χρήση του όρου κοινωνικός κανιβαλισμός και τις διαφορετικές
συνδηλώσεις αυτού, επιθυμούμε να διασαφηνίσουμε τον τρόπο που επιλέγουμε να τον
χρησιμοποιήσουμε. Καταρχάς, αρνούμαστε τον συσχετισμό με την εξελικτική θεωρία που, στο όνομα
της αποικιοκρατίας, υποστήριζε την ανωτερότητα της λευκής φυλής εις βάρος των ιθαγενών,
κατηγορώντας τους τελευταίους ότι στους κόλπους των ομάδων τους επιδίδονταν σε κανιβαλιστικές
τελετουργίες. Χρησιμοποιούμε τον όρο καθώς στις συνθήκες της κρίσης παρατηρούμε ανά
διαστήματα την ανάδειξη ορισμένων κατηγοριών υποκειμένων ως περισσότερο ή λιγότερο ενόχων για
τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει η οικονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους. Μέσα από
αυτή την πρακτική πολώνεται η κοινωνία, αποπροσανατολίζοντάς τη από τα δυσχερή οικονομικά
μέτρα που λαμβάνονται τα τελευταία τρία χρόνια. Η πόλωση αυτή οδηγεί τμήματα της κοινωνίας στο
να στρέφονται ενάντια σε άλλα, επιδιώκοντας την παραδειγματική τους τιμωρία με τέτοιο τρόπο που
κάποιος ενδεχομένως να υπέθετε ότι η τιμωρία των μεν θα σήμαινε και ευνοϊκότερες συνθήκες
διαβίωσης για τους δε. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα μιας τέτοιας διαμάχης είναι η πόλωση
ανάμεσα στους υπαλλήλους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

91

επιτυγχάνει αφενός να συμπαραταχθεί και να αναδείξει την πόλωση που συντηρεί
και ενισχύει ο υπουργός ανάμεσα στον ίδιο και τους επικριτές του, αφετέρου να
ενισχύσει την κυρίαρχη συντηρητική αφήγηση.
Στη κυρίαρχη συντηρητική αφήγηση εμπίπτει και η πεποίθηση ότι τα ανήλικα
άτομα δεν θεωρούνται πλήρως υπεύθυνα για τις πράξεις τους και ότι έχουν ανάγκη
από ‘πατρική’ καθοδήγηση. Στο υπό διερεύνηση απόσπασμα η πεποίθηση αυτή
έρχεται στο προσκήνιο με το παράδειγμα που φέρνει ο υπουργός αναφορικά με τον
ανήλικο που επισκέπτεται κάποιον οίκο ανοχής για την πρώτη του σεξουαλική
εμπειρία και την ευθύνη της πολιτείας να τον προστατέψει. Επιλέγουμε να σταθούμε
σε αυτό καθώς κρίνουμε ότι αντικατοπτρίζει τη γενικότερη οπτική του υπουργού: το
κοινωνικό σύνολο φέρει τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στα ανήλικα άτομα, δεν
θεωρείται δηλαδή ολοκληρωμένο άτομο, ικανό να πάρει υπεύθυνες αποφάσεις, αλλά
αντίθετα βρίσκεται υπό την κηδεμονία και προστασία του πατέρα / αρχηγού της
οικογένειας, δηλαδή του κράτους. Οι οροθετικές –από την άλλη πλευρά– είναι και
ενήλικες και κακόβουλες, δηλαδή μπορούν να πάρουν αλλά και παίρνουν αποφάσεις
που βλάπτουν τους υπόλοιπους. Γι αυτό χρήζουν διαφορετικής μεταχείρισης από το
κράτος-πατέρα. Οι οροθετικές γυναίκες, έτσι, ως φέρουσες τον ιό HIV, επωμίζονται
ολόκληρο το βάρος της ευθύνης μιας (επικίνδυνης) σεξουαλικής πράξης, ενώ η
«προστασία των προσωπικών τους δεδομένων» ή «της προσωπικότητάς τους»
κρίνεται ως ζήτημα δευτερεύουσας σημασίας, ή, ακόμα καλύτερα, ως αντικρουόμενο
με την προστασία της δημόσιας υγείας.
Η έρευνα στα δημοσιεύματα των πέντε πρώτων σε επισκεψιμότητα
ειδησεογραφικών sites στην Ελλάδα μας δείχνει τη σύμπλευση Μ.Μ.Ε. και κρατικών
αξιωματούχων. Αυτό αποδεικνύεται από την ύπαρξη τίτλων όπως αυτόν που επέλεξε
το zougla.gr: “«Βόμβες» του AIDS 12 ιερόδουλες”86 ή χρησιμοποιώντας εκφράσεις
όπως αυτή που βρίσκουμε στο newsit.gr: «Πρόκειται στην ουσία για κινούμενες
υγειονομικές βόμβες καθώς δεν εκδίδονται μόνο σε παράνομους οίκους ανοχής αλλά
σε δρόμους και σε κακόφημα ξενοδοχεία.».87 Ο κίνδυνος της διάδοσης του AIDS που
πλανάται πάνω από την Αθήνα προσωποποιείται και αφορά στις οροθετικές
γυναίκες. Τα υπό έρευνα δημοσιεύματα χρωματίζουν τα δελτία Τύπου που τους
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http://www.zougla.gr/zouglaport/topika/article/vomves-tou-aids-12-ierodoules (01/05/2012).
"1.500% αυξήθηκε η πορνεία σε ένα χρόνο στην Ελλάδα – 1δις ευρώ ο ετήσιος τζίρος":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137465&catid=3 (03/05/2012).
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αποστέλλονται ανάλογα με τα πολιτικά τους συμφέροντα, καταλήγοντας να
ενισχύουν τους ρατσιστικούς και σεξιστικούς λόγους που συγκροτούν τις κυρίαρχες
αφηγήσεις, οι υλικές συνέπειες των οποίων εντοπίζονται στο στιγματισμό και τη
διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών.
Ο διαχωρισμός του κοινωνικού συνόλου στις εκδιδόμενες που απειλούν να
μολύνουν την κοινωνία με την ασθένειά τους και σε όλους τους υπόλοιπους που
απειλούνται από αυτές, τον οποίο εισάγουν οι δύο υπουργοί που αναφέραμε,
σημαίνει την έναρξη ενός ιδιότυπου κυνηγιού γυναικών με σκοπό την ανακάλυψη
και τιμωρία των γυναικών που φέρουν το μίασμα. O ρόλος των ΜΜΕ συνίσταται
στην μετατροπή αυτού του κυνηγιού σε θέαμα. Έτσι, ερχόμαστε αντιμέτωπες με
άρθρα που φέρουν τον τίτλο: “«Καθαρές» οι ιερόδουλες στο νομό Έβρου”88 και με
άλλα που μας ενημερώνουν ότι «[ό]σο θα συνεχίζονται οι έλεγχοι τόσο θα αυξάνεται
και η μαύρη λίστα με τις μολυσμένες ιερόδουλες». 89
Η βίαιη αυτή εκτόπιση αναπαρίσταται από τα υπό έρευνα ΜΜΕ ως
απαραίτητη και επιθυμητή. Η διαδικασία μέσω της οποίας δαιμονοποιούνται οι
οροθετικές γυναίκες και αποκτούν μια πρωτοφανή ορατότητα φορτισμένη, ωστόσο,
με αρνητικές συνδηλώσεις, περνά μέσα από την κατασκευή ενός, ακόμη, διπόλου
στο εσωτερικό της κατηγορίας «γυναίκα». Τα χαρακτηριστικά αυτού του διπόλου θα
εξετάσουμε στην επόμενη ενότητα.

6. 1. 2. Επιθετική και κανονιστική σεξουαλικότητα
Στο παράδειγμα της διαπόμπευσης των οροθετικών γυναικών και στον τρόπο που
αυτό καλύφθηκε από τα εγχώρια μέσα μαζικής επικοινωνίας θεωρούμε ότι μπορούμε
να παρατηρήσουμε να κατασκευάζεται στο εσωτερικό της κατηγορίας «γυναίκα» ένα
δίπολο: από τη μία βρίσκονται οι οροθετικές γυναίκες στις οποίες αποδίδεται μια
επιθετική και επικίνδυνη σεξουαλικότητα και από την άλλη οι Ελληνίδες γυναίκες με
την κανονιστική σεξουαλικότητα, οι μητέρες και οι σύζυγοι των ανδρών εκείνων που
επισκέπτονται εκδιδόμενες γυναίκες.
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http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132281/kathares-oi-ierodoyles-sto-nomo-evroy
(03/05/2012).
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"O εφιάλτης στο δρόμο με το ...Aids – Στοιχεία σοκ: «Οι οίκοι ανοχής ήταν γεμάτοι παιδιά»!"
[Ελλάδα]: http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137188&catid=3 (02/05/2012).
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Πιο συγκεκριμένα, για τον πρώτο πόλο:
Το πρόβλημα με τον ανεξέλεγκτο αγοραίο έρωτα στην Αθήνα, δεν είναι κάτι
καινούριο. Αποτελεί κοινό μυστικό για όσους περιπλανούνται τις βραδινές
ώρες στο κέντρο, ότι όλα όσα προβάλλονται τις τελευταίες μέρες, αποτελούν
μια συνηθισμένη νυχτερινή καθημερινότητα. Ιερόδουλες «ψωνίζουν» χύμα
στους δρόμους τους πελάτες τους, τάζουν έρωτα με ελάχιστα χρήματα. Για
όσους δε, διαθέτουν κάτι παραπάνω, δεν είναι απαραίτητο το προφυλακτικό.90

«Ιερόδουλες “ψωνίζουν” χύμα στους δρόμους τους πελάτες τους». Η σύνταξη που
έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε για την αγοραπωλησία οποιουδήποτε
προϊόντος ή υπηρεσίας είναι η αντίθετη από αυτή που μας παρουσιάζει το
newsbomb.gr, δηλαδή ο πελάτης ψωνίζει μια υπηρεσία («χύμα στους δρόμους») και
όχι το αντίστροφο. Από τη διαφορετική αυτή σύνταξη μπορούμε να παρατηρήσουμε
ότι η ενεργητική στάση που χαρακτηρίζει τον πελάτη αποδίδεται πλέον στις
εκδιδόμενες, θυματοποιώντας τους πιθανούς τους πελάτες αφού οι γυναίκες αυτές
τους «τάζουν έρωτα με ελάχιστα χρήματα», παραπλανώντας τους, δηλαδή, σε μια
άδικη για τους ίδιους συναλλαγή, παρά το ελάχιστο των χρημάτων, γεγονός που
αποτελεί «κοινό μυστικό για όσους περιπλανούνται τις βραδινές ώρες στο κέντρο».
Παράλληλα, η μη χρήση προφυλακτικού, με μεγαλύτερο οικονομικό αντάλλαγμα,
παρουσιάζεται και αυτή ως απορρέουσα από τη βούληση των εκδιδόμενων, κάτι που
μπορούμε να διαβάσουμε και σε άλλο δημοσίευμα του newsbomb.gr:
Όπως αναφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν καλά την περιοχή οι ιερόδουλες
στην περίπτωση που ο πελάτης βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη δεν έχουν
κανένα απολύτως πρόβλημα να κάνουν σεξ μαζί τους χωρίς προφυλακτικό,
προκειμένου ο πελάτης να απολαύσει λίγη έξτρα ηδονή.91

Το εν λόγω δημοσίευμα, βασιζόμενο σε μαρτυρίες «ανθρώπων που γνωρίζουν καλά
την περιοχή», ενισχύει την ήδη κατασκευασμένη εικόνα των εκδιδόμενων ως
γυναικών που έχουν μια επιθετική σεξουαλικότητα η οποία στήνει παγίδες, τρόπον
τινά και θέτει σε κίνδυνο τους “ανυποψίαστους” υποψήφιους πελάτες τους. Παρότι
αναγνωρίζεται ότι η συναλλαγή αυτή προκύπτει ύστερα από πρόταση του πελάτη
(βλ. «προκειμένου [...] να απολαύσει λίγη έξτρα ηδονή»), εκείνο που τονίζεται είναι
το μεγάλο χρηματικό ποσό που θα καταβάλλει (βλ. «βαθιά το χέρι στην τσέπη»),
90

"Θερίζει το AIDS στα «κόκκινα» φανάρια":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132260/therizei-to-aids-sta-kokkina-fanaria (02/05/2012).
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"Πλήρωναν παραπάνω τις ιερόδουλες για να κάνουν σεξ χωρίς προφυλακτικό":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132991/plironan-parapano-tis-ierodoyles-gia-na-kanoyn-sexhoris-profylaktiko (06/05/2012) (η έμφαση δική τους).

94

πιθανώς υπέρογκο για το μέγεθος («λίγη») της ηδονής που θα λάβει από τη μη χρήση
προφυλακτικού. Με αυτό τον τρόπο, οι εκδιδόμενες αναπαρίστανται ως οι
“κερδισμένες” από αυτή την ανταλλαγή και οι πελάτες ως οι “ριγμένοι”.
Τα αποσπάσματα που επιλέξαμε να παρουσιάσουμε από τον ιστότοπο του
newsbomb.gr φαίνεται πως εντάσσονται και επιβεβαιώνουν ένα ακόμα στερεότυπο
πέρα από εκείνο της υπεύθυνης «ιερόδουλης» και του ανυποψίαστου πελάτη, που
περιγράψαμε παραπάνω. Μιλάμε για το στερεότυπο που αναπαριστά την εκδιδόμενη
ως femme fatale, ως γυναίκα-αράχνη, στον ιστό της οποίας πιάνονται οι “αθώοι”
αρσενικοί πελάτες της. Είναι οι ίδιες που «δεν έχουν πρόβλημα» να μην
χρησιμοποιήσουν προφυλακτικό στη διάρκεια του πληρωμένου σεξ, αν όχι εκείνες
που το επιδιώκουν με σκοπό το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Με την εμπέδωση
αυτού του σχήματος μπορούν να γίνουν αποδεκτές ακόμη πιο ακραίες εκφράσεις,
όπως αυτές:
Χθες, άλλα πέντε τέτοια κρούσματα ήρθαν να επιβεβαιώσουν το φόβο ότι θα
αυξηθούν με τρομακτική πρόοδο οι γυναίκες που σκορπούσαν την ηδονή
“αγκαλιά” με το θάνατο.92
Προφυλακιστέες κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι 16 ιερόδουλες φορείς
του IHV [sic] οι οποίες «σκορπούσαν» το θάνατο στις πιάτσες του έρωτα.93

Ή τίτλοι δημοσιευμάτων όπως αυτός:
Άλλα 5 νέα κρούσματα με ιερόδουλες που σκορπούσαν το AIDS – Πάνω από
315 παράνομοι οίκοι ανοχής μόνο στο κέντρο της Αθήνας.94

Μέσω της αποδοχής και της νομιμοποίησης της διαπόμπευσης των οροθετικών
γυναικών επιχειρείται η ενοχοποίηση των εκδιδόμενων. Με τη χρήση του ρήματος
«σκορπούσαν» αποδίδεται πρόθεση στη δράση τους. Η επιμονή στη χρήση της λέξης
«σκορπούσαν», τόσο στις 03/05/2012 όσο και στις 04/05/2012, στο συγκεκριμένο
ιστότοπο, είναι δηλωτική μιας αύξησης στο έγκλημα που αποδίδεται στις γυναίκες
92

"Από το πεζοδρόμιο, το AIDS γίνεται εφιάλτης για χιλιάδες οικογένειες":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132312/apo-to-pezodromio--to-aids-ginetai-efialtis-giahiliades-oikogeneies (03/05/2012).
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"Προφυλακιστέες οι 16 ιερόδουλες φορείς του Aids":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132621/profylakistees-oi-16-ierodoyles-foreis-toy-aids
(04/05/2012).
94
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137312&catid=4 (02/05/2012).
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αυτές. Επομένως, το αφήγημα που λανθάνει στα παραπάνω δημοσιεύματα ακολουθεί
την εξής δομή: οι εκδιδόμενες οφείλουν να διαπομπευθούν και να προφυλακιστούν
διότι γνώριζαν ότι είναι φορείς του ιού HIV και συνειδητά είχαν μια «επικίνδυνη
σεξουαλική συμπεριφορά»95, δηλαδή, έρχονταν σε σεξουαλική επαφή χωρίς
προφύλαξη με άνδρες που πλήρωναν παραπάνω για τις ψεύτικες, σε αυτό το πλαίσιο,
υποσχέσεις για έρωτα, αφού εκείνες ανταπέδιδαν και με το παραπάνω, εν τέλει, αλλά
στο είδος «θάνατος».
Τα παραπάνω ενισχύονται και από τη δημιουργία ενός κλίματος έκτακτης ανάγκης,
το οποίο συνοδεύεται από την καλλιέργεια τρόμου και πανικού:
[τίτλος] Με τον εφιάλτη του AIDS ζουν 1600 άντρες:
“Κατακλυσμός” τηλεφωνημάτων στο ΚΕΕΛΠΝΟ - Οι περισσότερες από τις
εκδιδόμενες δεν έχουν εξεταστεί ποτέ - Υγειονομική βόμβα για τη δημόσια
υγεία η αδήλωστη πορνεία σε συνδυασμό με τη χρήση ναρκωτικών.
[…]“Πιάτσες” θανάτου αποδεικνύονται τα σημεία με τα… κόκκινα φανάρια
της Αθήνας. Οι 12 οροθετικές ιερόδουλες, που όπως εντόπισε το ΚΕΕΛΠΝΟ,
πρόσφεραν εκτός από σεξ και τον… ιό HIV στους άνδρες που τις
επισκέπτονταν, εκτιμάται ότι αποτελούν τους πρώτους μόνο κρίκους στη μακρά
μολυσματική αλυσίδα της ασθένειας του AIDS, που αρχίζει τώρα να
ξετυλίγεται.96

Σε αυτό το απόσπασμα λόγου, η θέση που υποστηρίζει την εμπρόθετη δράση των
γυναικών ενισχύεται. Οι τόποι στους οποίους εργάζονται οι εκδιδόμενες γυναίκες
(πιάτσες) αποκαλούνται «πιάτσες θανάτου», ενώ στις υπηρεσίες που παρέχουν οι εν
λόγω γυναίκες (σεξ) φαίνεται να προστίθεται και η «προσφορά» του ιού HIV.
Ταυτόχρονα, υφαίνεται μια δραματουργική ατμόσφαιρα που θυμίζει εκείνη των
ταινιών θρίλερ. Εν πρώτοις, μέσω των κεντρικών υποτίτλων του δημοσιεύματος: το
τηλεφωνικό κέντρο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. έχει «κατακλυστεί». Συνεπώς, “έχουμε” να
“κάνουμε” με ένα “πραγματικό” κίνδυνο, ειδικά εφόσον «οι περισσότερες από τις
εκδιδόμενες δεν έχουν εξεταστεί ποτέ», οπότε το άγνωστο για την ιατρική τους
κατάσταση εντείνει αυτό το κλίμα φόβου. Επιπλέον, μέσω του παραλληλισμού
αυτών των γυναικών με τους πρώτους «κρίκους» μιας «μολυσματικής αλυσίδας» και
του χαρακτηρισμού τους ως «υγειονομικής βόμβας» επιτυγχάνεται η αναπαράσταση
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«Ο γιατρός τόνισε ότι οποιοσδήποτε είχε επικίνδυνη σεξουαλική συμπεριφορά, πρέπει να κάνει
εξέταση για AIDS στις μονάδες ειδικών λοιμώξεων, τα νοσοκομεία και τις μονάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ.»,
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http://www.zougla.gr/greece/article/afksanete-i-lista-tou-fovou-stous-ikous-anoxis (01/05/2012).
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Με τον εφιάλτη του AIDS ζουν 1600 άντρες":
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του προβλήματος ως μείζονος και άκρως ανησυχητικού: “ποιός ξέρει, τελικά, πόσοι
είναι οι φορείς του ιού HIV στην Ελλάδα;”
Μέσα από την ανάδειξη αυτών των περιστατικών σε πρώτο θέμα των ημερών
και μέσα από τη χρήση του συγκεκριμένου λόγου επιτυγχάνονται δύο πράγματα.
Πρώτον, οι άγνωστες διαστάσεις που φαίνεται να κρύβει η «μολυσματική αλυσίδα»
των οροθετικών γυναικών χρήζουν άμεσης λύσης. Οι ένοχες έχουν, άλλωστε, ήδη
βρεθεί. Έτσι, κηρύσσεται κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο νόμος (περί
προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσωπικών δεδομένων) χάνει την ισχύ
του. Παράλληλα, αυτού του είδους ο λόγος λειαίνει το έδαφος για την αποδοχή
παράνομων πράξεων από τη μεριά του κράτους, γεγονός που αποσπά την προσοχή
από τα κρίσιμα οικονομικά και πολιτικά ζητήματα που διακυβεύονται εν όψει των
επερχόμενων πρόωρων εκλογών. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και ορισμένα
δημοσιεύματα, κυρίως στο χώρο του newsbomb.gr, τα οποία επιχειρούν να
παρουσιάσουν ως τυχαία την σύμπτωση των συγκεκριμένων ελέγχων για οροθετικές
γυναίκες με τις πρόωρες εκλογές:
Κατά σύμπτωση οι έλεγχοι εντατικοποιήθηκαν, λίγες μόλις μέρες πριν από τις
εκλογές, εγείροντας ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβαινε στον κόσμο της
νύχτας το προηγούμενο διάστημα.97

Ο στόχος αυτών των ελέγχων, που τίθεται ως αυτονόητος σε αυτό το πλαίσιο
λόγου, είναι η προστασία του κοινωνικού συνόλου. Κομμάτι αυτού του συνόλου
αποτελεί και ο δεύτερος πόλος της αναπαριστάμενης γυναικείας σεξουαλικότητας,
που ερευνούμε σε αυτό το κεφάλαιο, και ο οποίος αφορά τις συζύγους ή συντρόφους
των ανδρών πελατών σεξουαλικών υπηρεσιών. Στο υπό μελέτη παράδειγμα, έχουμε
δύο κυρίαρχες εννοιολογήσεις της θηλυκότητας: τη μολυσμένη πόρνη και τη σύζυγο/
σύντροφο του πελάτη. Η πρώτη αποτελεί την πρωταγωνίστρια αυτού του εν εξελίξει
δράματος, ενώ η δεύτερη έρχεται στο προσκήνιο διαμεσολαβημένα, από τις
αναπαραστάσεις των τηλεφωνημάτων στις ειδικές γραμμές του ΚΕΕΛΠΝΟ τις
ημέρες που τα στοιχεία των συλληφθεισών οροθετικών γυναικών δίνονται στη
δημοσιότητα και οι τελευταίες προφυλακίζονται:
Την ίδια ώρα, το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε δεχθεί 4.700 κλήσεις από άνδρες και
ανήλικους που έχουν έρθει σε σεξουαλική επαφή, ακόμη και χωρίς
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Θερίζει το AIDS στα «κόκκινα» φανάρια":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132260/therizei-to-aids-sta-kokkina-fanaria (02/05/2012).
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προφυλάξεις, με κάποιες από τις οροθετικές ιερόδουλες, από γυναίκες που με
την ιδιότητα της συζύγου ή της συντρόφου ζητούν με αγωνία να
πληροφορηθούν για το πού μπορούν να εξεταστούν, αλλά και από μητέρες
ανηλίκων.98

Η παρουσία της συμπληρωματικής θηλυκότητας των γυναικών που αναπαρίστανται
να επιτελούν οι εκδιδόμενες, καθίσταται εφικτή μέσα από την επίκληση μιας
ιδιότητας: της συζύγου ή της συντρόφου. Ενώ, οι άνδρες πελάτες και οι οροθετικές
γυναίκες με τις οποίες φαίνεται να συνευρέθηκαν ερωτικά έναντι αμοιβής, αποτελούν
τα κύρια πρόσωπα αυτού του δράματος, η φιγούρα της συζύγου γίνεται αντιληπτή
διά της απουσίας της, ή μάλλον διά της παρουσίας του συζύγου ή των παιδιών της.
Η Χαλκιά (2007: 153-210) μελετώντας τους λόγους των γυναικών, που έχουν
υποβληθεί σε δύο ή και παραπάνω εκτρώσεις, γύρω από τους τρόπους αντισύλληψης
που χρησιμοποιούν, την περίοδο που το δημογραφικό αναπαρίσταντο ως μείζον
εθνικό πρόβλημα (δεκαετία 1990), παρατηρεί ότι η άρνησή τους να λάβουν «μη
φυσικά» μέτρα αντισύλληψης (συγκεκριμένα σε αυτό το σημείο αναφερόμαστε στο
προφυλακτικό) νοηματοδοτείται από τις ίδιες ως ένδειξη της εμπιστοσύνης που
τρέφουν στους συντρόφους του. Υποστηρίζει, μάλιστα, ότι αυτή η πράξη
προτάσσεται από τις γυναίκες της έρευνας ως επιλογή και ως έκφραση της
αυτενέργειάς τους. Παράλληλα, σε αυτό το σημείο αποτυπώνονται και εθνικιστικές
αφηγήσεις,

καθώς

η

εμπιστοσύνη

που

τρέφουν

οι

ελληνίδες

στους

συντρόφους/συζύγους τους, μέσα από τη μη χρήση προφυλακτικού, συνιστά
συγκροτητικό στοιχείο όχι μόνο της κυρίαρχης έμφυλης ταυτότητας που επιτελούν
(ετεροσεξουαλικές γυναίκες σε σταθερή, μονογαμική σχέση με άνδρες), αλλά και της
κυρίαρχης εθνικής ταυτότητας (ελληνίδες). Έτσι, η «αγωνία» των γυναικών, που
καταγράφεται στο απόσπασμα αυτό, δηλώνει την απώλεια αυτής της εμπιστοσύνης
των ελληνίδων γυναικών που έδειχναν στους συντρόφους ή και συζύγους τους.
Από το απόσπασμα αυτό φαίνεται πως στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τηλεφωνούν και
γυναίκες με την ιδιότητα της μητέρας ανηλίκων (αγοριών), επιθυμώντας προφανώς
να ενημερωθούν σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης του ιού HIV. Αυτή η επιτέλεση
της θηλυκότητας που μεριμνά για τη φροντίδα της οικογένειας λειτουργεί
επιβεβαιωτικά της κυρίαρχης αναπαράστασης της ελληνίδας μητέρας και συζύγου.
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"Ιερόδουλη με Aids στον Άγιο Παντελεήμονα":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194964 (04/05/2012).
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Αυτή η διάσταση της ανωτερότητας που απολαμβάνουν οι ελληνίδες σύζυγοι
που επιτελούν την αναπαραγωγική σεξουαλικότητα σε σχέση με την τιμωρία που
υφίστανται οι οροθετικές γυναίκες που επιτελούν την επιθετική σεξουαλικότητα,
εμφανίζεται και στο εσωτερικό της πληθυσμιακής ομάδας που συγκροτούν οι
προφυλακισμένες οροθετικές. Η προστασία της κανονιστικής θηλυκότητας
δημιουργεί

έναν

εσωτερικό

διχασμό

στην

ομάδα

αυτή:

οι

ζωές

των

προφυλακισμένων οροθετικών γυναικών που στα σπλάχνα τους κυοφορούν ένα
μελλοντικό μέλος της εθνικής κοινότητας φαίνεται να αποκτούν περισσότερη
σημασία από τις υπόλοιπες. Έτσι, μόλις διαπιστώθηκε η προχωρημένη εγκυμοσύνη
(6 μηνών) μιας γυναίκας εκ των συλληφθεισών, αποφασίστηκε η χορήγηση σε αυτήν
αντιρετροϊκής αγωγής.99 Καθώς στα δημοσιεύματα που μελετήσαμε δεν γίνεται
αναφορά σε κανένα σημείο περί χορήγησης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στις
κρατούμενες οροθετικές γυναίκες, θεωρούμε ότι η εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα
λειτουργεί επιβεβαιωτικά προς την κανονιστική, αναπαραγωγική σεξουαλικότητα.
Ως άξια προστασίας, επομένως, από το κράτος αναγνωρίζεται η γυναίκα που θα
συμβάλλει στην αναπαραγωγή του έθνους.
Παράλληλα, μία ακόμη διάσταση της ανισότητας που χαρακτηρίζει τις
συμπληρωματικές αυτές σεξουαλικότητες είναι η ταξική θέση. Οι μεν εκδιδόμενες,
ως εργαζόμενες στη βιομηχανία του σεξ εντάσσονται στην εργατική τάξη και οι δε
σύζυγοι των «κουστουμάτων»100 ανδρών πελατών, εμπίπτουν στην ταξική θέση του
συζύγου τους: δηλαδή στην μεσαία ή και ανώτερη τάξη.
Παρότι και οι δύο κατηγορίες υποκειμένων που αναλύθηκαν στην παρούσα
ενότητα εμπίπτουν στην κατηγορία της «γυναίκας», και στις περισσότερες των
περιπτώσεων στην «ελληνίδα γυναίκα», παρατηρούμε ότι οι παράγοντες της
σεξουαλικότητας και της τάξης συντελούν σε δύο διαφορετικές, ιεραρχικά
δομημένες θέσεις υποκειμενοποίησης: την επιθετική σεξουαλικότητα, η οποία
εξοστρακίζεται, και την κανονιστική σεξουαλικότητα, η οποία περιφρουρείται.
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"Έγκυος έξι μηνών η μια από τις οροθετικές ιερόδουλες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194863 (04/05/2012).
100
"Νέα στοιχεία σοκ: Υπ. Υγείας: 85 ιερόδουλες με AIDS σε 1.180 αιμοληψίες":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137520&catid=4 (03/05/2012). Το προφίλ
των ελλήνων ανδρών πελατών σεξουαλικών υπηρεσιών αναλύεται εκτενέστερα στο έβδομο κεφάλαιο
της παρούσας εργασίας, όπου σε ένα μικρότερο βαθμό εντάσσεται και η αιτιολόγηση της κατάταξής
του στη μεσαία ή και ανώτερη κοινωνική τάξη.
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6. 1. 3.

Η ταύτιση με τον ετεροφυλόφιλο ανυποψίαστο Έλληνα πελάτη

(αναπαραγωγική σεξουαλικότητα)
Έχοντας αναλύσει τις γυναικείες θέσεις υποκειμενοποίησης που προκύπτουν από τα
δημοσιεύματα των εν λόγω ΜΜΕ θα περάσουμε στην παρουσίαση της κυρίαρχης
ανδρικής σεξουαλικότητας. Καταρχάς, το πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να
εξάγουμε είναι ότι παρά το γεγονός πως το κυρίαρχο πρότυπο σχέσης που επικρατεί
είναι εκείνο της «“σταθερής”, “σοβαρής” σχέσης και γενικότερα μιας αντίληψης για
την οικειότητα (intimacy), τη συγγένεια και τη σεξουαλικότητα, η οποία στηρίζεται
στο πυρηνικό, έγγαμο και ετεροφυλόφιλο πρότυπο» (Γιαννακόπουλος, 2012: 174),
με εμφανέστερο χαρακτηριστικό τη μονογαμία, παρατηρούμε ότι η σεξουαλική
συνεύρεση του συντρόφου/συζύγου με κάποια εκδιδόμενη γυναίκα δεν γίνεται
ευρέως αναγνωρίσιμη ως «απιστία» –όπως πιθανώς να αναμέναμε. Αυτό γίνεται
εμφανές στο σημείο που η κριτική η οποία ασκείται στους πιθανούς πελάτες των
οροθετικών γυναικών γίνεται στα πλαίσια της ανεπαρκούς προφύλαξης από τον ιό
HIV και τα άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Ο υπουργός Υγείας, αλλά
και οι συντάκτες των δημοσιευμάτων που μελετήσαμε, κατηγορούν τους πελάτες ως
«γαϊδούρια», καθώς «δε σκέφτηκαν, όχι τη δική τους υγεία, αλλά της γυναίκας ή των
παιδιών τους».101
Παρόλη αυτή την κριτική, αλλά και τις δηλώσεις του υπουργού περί
«ποινικοποίησης της “απροφύλακτης” επαφής ανδρών ή γυναικών με παράνομα
εκδιδόμενες ή εκδιδόμενους»102, παρατηρούμε μια τάση θυματοποίησης των
αρσενικών πελατών των εκδιδόμενων γυναικών και μια προσπάθεια το αναγνωστικό
κοινό να ταυτιστεί μαζί τους και να τους συμπαθήσει. Στη συνέχεια παραθέτουμε
δύο εκτενή αποσπάσματα από το newsbomb.gr, λίγες μέρες μετά τη σύλληψη της
πρώτης οροθετικής εκδιδόμενης που εντόπισε το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., τα οποία
περιγράφουν την αγωνία τριών νεαρών που συνευρέθηκαν μαζί της ερωτικά χωρίς να
λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις103:
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"Εκείνες
στο
«απόσπασμα»,
εκείνοι
άφαντοι":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137627&catid=4 (04/05/2012).
102
"Αδίκημα το χωρίς προφυλάξεις σεξ με εκδιδόμενες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194302 (02/05/2012) και "Θερίζει το AIDS στα
«κόκκινα» φανάρια": http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132260/therizei-to-aids-sta-kokkinafanaria (02/05/2012).
103
Όπου Α. το όνομα της οροθετικής γυναίκας, το οποίο επιλέξαμε να σβήσουμε.
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Α)

Εφιαλτικές ώρες έζησαν δύο έφηβοι, οι οποίοι είχαν συνευρεθεί ερωτικά με τη
Ρωσίδα ιερόδουλη, η οποία είναι φορέας του Aids.
Οι δύο νεαροί φέρεται ότι σώθηκαν, καθώς την τελευταία στιγμή έσπευσαν στις
Αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να τους χορηγηθεί το αντίδοτο.
Ο εφιάλτης για τους δύο εφήβους ξεκίνησε όταν έπειτα από εισαγγελική
διάταξη δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία στη δημοσιότητα τα στοιχεία
της οροθετικής ιερόδουλης.
Οι δύο έφηβοι, οι οποίοι είχαν περάσει από το κρεβάτι της Α. δεν μπορούσαν
να φανταστούν ότι είχαν παίξει τη ζωή τους κορώνα-γράμματα.
Αμέσως, σύμφωνα με το 24wro.blogspot.com, απευθύνθηκαν στις Αρμόδιες
Αρχές και τους δόθηκε το φάρμακο για τον ιό, καθώς δεν είχαν περάσει 48
ώρες από την ερωτική πράξη. 104

B)

“Έχω τρελαθεί. Τα βράδια δεν μπορώ να κοιμηθώ”.
Αυτά είναι τα λόγια ενός 21χρονου αγοριού, ο οποίος είχε μοιραστεί λίγες
στιγμές απόλαυσης με τη Ρωσίδα ιερόδουλη, η οποία είναι φορέας του Aids.
Ωστόσο, ο νεαρός ήταν ανάμεσα στα άτομα που πέρασαν από το κρεβάτι της
Α., χωρίς να χρησιμοποιήσουν προφυλάξεις.
Ο νεαρός, σε κατάσταση σοκ μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τον εφιάλτη
που ζει από τη στιγμή που δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας τα στοιχεία
ταυτότητας και η φωτογραφία της οροθετικής ιερόδουλης.
[...] «Ντρέπομαι να πάω να κάνω εξετάσεις»
Για μία αληθινή τρέλα που βιώνει έκανε λόγο ο νεαρός, μιλώντας στην
εκπομπή. «Το διάβασα στο ίντερνετ και ταράχθηκα. Είχα μπει στο ίντερνετ
και είδα τις φωτογραφίες της και μόλις συνειδητοποίησα ότι είναι μία γυναίκα
με την οποία έχω πάει κι εγώ τρελάθηκα.» εξομολογείται φανερό ανήσυχος για
την υγεία του ο 21χρονος.
«Είμαι πολύ ταραγμένος. Ανησυχώ για μένα γιατί όποιος άνθρωπος το
μάθαινε αυτό δεν θα ήξερε τι να κάνει. Ειδικά στην ηλικία μου. Ανησυχώ... Δεν
ξέρω πού να μιλήσω. Ντρέπομαι πάρα πολύ να πάω να κάνω εξετάσεις, να πάω
σε γιατρό ή να μιλήσω κάπου. Έχω τρελαθεί. Τα βράδια δεν μπορώ να
κοιμηθώ.... » ανέφερε κλείνοντας.
Το τραγικό λάθος...
Οι στιγμές απόλαυσης μετατράπηκαν σε έναν αληθινό εφιάλτη για τον 21χρονο
νεαρό. Η ερωτική πράξη έγινε χωρίς τις κατάλληλες προφυλάξεις, με
αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή ο 21χρονος να βρίσκεται μπροστά σε μία
κόλαση.105

Στο πρώτο απόσπασμα βλέπουμε να υφαίνεται η πλοκή ενός δράματος.
Πρωταγωνιστές είναι δύο έφηβοι που επέλεξαν να επισκεφθούν έναν οίκο ανοχής και
να συνευρεθούν σεξουαλικά με μια εκδιδόμενη γυναίκα106. Η αρχή, αλλά και η
104

Θρίλερ με δύο έφηβους «πελάτες» της Ρωσίδας με το AIDS":
http://www.newsbomb.gr/blogs/story/131952/thriler-me-dyo-efivoys-pelates-tis-rosidas-me-to-aids
(01/05/2012) (η έμφαση δική τους).
105
"Μαρτυρία 21χρονου που συνεβρέθηκε με τη Ρωσίδα φορέα του AIDS" [Κοινωνία]:
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132014/martyria-%E2%80%93-sok-21hronoy-poysyneyrethike-me-ti-rosida-forea-toy-aids (01/05/2012) (η έμφαση δική τους).
106
Ας σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η ηλικία της συλληφθείσας οροθετικής γυναίκας στην
οποία αναφέρεται το δημοσίευμα, τον Απρίλιο του 2012, ήταν 21 ετών, βλ. "Ρωσίδα καλλονή μοίραζε
θάνατο στο κέντρο της Αθήνας": http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/131217/rosida-kallonimoiraze-thanato-sto-kentro-tis-athinas (27/04/2012).
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(τρόπον τινά) λήξη του δράματος, συνίσταται στη δημοσιοποίηση των στοιχείων και
των φωτογραφιών της εκδιδόμενης γυναίκας «48 ώρες μετά». Ο «εφιάλτης» των δύο
εφήβων ξεκίνησε τη στιγμή που τα στοιχεία αυτά έπεσαν στην αντίληψή τους.
«Αμέσως» απευθύνθηκαν στους ειδικούς, τους «χορηγήθηκε το αντίδοτο», «το
φάρμακο για τον ιό» [sic] κι έτσι «σώθηκαν». Εφόσον το φάρμακο για την
καταπολέμηση του ιού HIV δεν έχει ακόμη εφευρεθεί, υποθέτουμε ότι το εν λόγω
δημοσίευμα αναφέρεται στην αντιρετροϊκή αγωγή που χορηγείται σε άτομα που
είχαν κάποιου είδους σεξουαλική επαφή με οροθετικά άτομα μέσα στο τελευταίο
48ωρο. Με την ανάρτηση αυτή επιτυγχάνεται η ηθική νομιμοποίηση της παραβίασης
των προσωπικών δεδομένων της οροθετικής γυναίκας: οι δύο έφηβοι σώθηκαν
επειδή αναρτήθηκαν οι φωτογραφίες και τα στοιχεία της. Η φράση «δεν μπορούσαν
να φανταστούν ότι είχαν παίξει τη ζωή τους κορώνα-γράμματα» επιβεβαιώνει την
αντίληψη ότι τα νεαρά αγόρια δεν γνωρίζουν τους τρόπους μετάδοσης σεξουαλικών
νοσημάτων (και άρα δεν τους αναλογούν ευθύνες) και ενισχύει τη θέση που
εξέφρασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ότι η πολιτεία
έχει καθήκον να προστατεύσει τα ανυποψίαστα ανήλικα υποκείμενα.
Στο δεύτερο απόσπασμα διαβάζουμε την αποτύπωση, με ιδιαίτερα γλαφυρό
τρόπο, των συναισθημάτων ενός, συνομήλικου με την συλληφθείσα, νεαρού. Η
φράση «λίγες στιγμές απόλαυσης» δηλώνει την κοινωνική και ηθική αποδοχή που
χαίρουν οι πελάτες σεξουαλικών υπηρεσιών στην ελληνική κοινωνία. Η μη χρήση
προφυλακτικού, όμως, κατά τη διάρκεια αυτής της συναλλαγής αλλοιώνει τον
“αθώο” χαρακτήρα της πράξης. Στο υπό μελέτη παράθεμα, αυτό καθίσταται σαφές
με το επίρρημα «ωστόσο» που χρησιμοποιείται, εν προκειμένω, αντιθετικά. Έτσι, οι
τρεις νεαροί δύνανται να επισκεφθούν κάποιον οίκο ανοχής, καθώς εμπίπτει στις
επιτελεστικές πρακτικές που αναλογούν στην κυρίαρχη, ετεροφυλόφιλη, αρρενωπή
σεξουαλικότητα, στην οποία και κατατάσσονται, αρκεί να χρησιμοποιούν
προφυλακτικό.
Όπως και για τους δύο εφήβους που διαβάσαμε παραπάνω, έτσι και για
εκείνον του δεύτερου παραθέματος, ο εφιάλτης ξεκίνησε όταν είδε τις φωτογραφίες
της εκδιδόμενης: βλέποντάς τες στο ίντερνετ «ταράχτηκε» και έκτοτε «δεν μπορεί να
κοιμηθεί», βιώνει μια «αληθινή τρέλα», «ντρέπεται» να πάει για εξετάσεις, ενώ όλα
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αυτά τα περιγράφει «σε κατάσταση σοκ» και «με τρεμάμενη φωνή». Εκείνες
υποβάλλονται

σε

υποχρεωτικούς

υγειονομικούς

ελέγχους,

φυλακίζονται,

διαπομπεύονται και στιγματίζονται κι εκείνος ντρέπεται να πάει να κάνει εξετάσεις.
«Βρίσκεται μπροστά σε μια κόλαση». Μονάχα αυτός. Κι αυτό γιατί αντίστοιχα
δημοσιεύματα δεν βρήκαμε ούτε για την πρώτη οροθετική που προφυλακίστηκε,
ούτε για κάποια από τις επόμενες. Παράλληλα, ο νεαρός για να δικαιολογήσει την
άγνοια και την αμηχανία του φέρνει ως άλλοθι το νεαρό της ηλικίας του (βλ. «ειδικά
στην ηλικία μου»), γεγονός που επίσης δεν παρατηρήσαμε να συμβαίνει για τις
συλληφθείσες οροθετικές γυναίκες. Επομένως, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι
επιτρέπεται να ταυτιστούμε και να γίνουμε κοινωνοί μονάχα του δικού του
κυρίαρχου αρρενωπού βιώματος, η ταύτιση με τις Άλλες είναι αδύνατη.
Γεγονός που ενισχύει τη θέση ότι η ταύτιση με το αρσενικό βλέμμα είναι και
η μόνη “επιτρεπτή” συνιστά το δημοσίευμα του newsit.gr, στις 15/05/2012, με τίτλο
«Μαρτυρία οροθετικής ιερόδουλης μέσα από την φυλακή/βίντεο». Το δημοσίευμα
αυτό είναι το μοναδικό που φέρνει στο προσκήνιο ψήγματα λόγου των ίδιων των
οροθετικών γυναικών, ενώ στο τέλος του παραπέμπει στο ηχητικό ντοκουμέντο της
μαρτυρίας της γυναίκας, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Μίλα»:
Στην εκπομπή Μίλα τηλεφώνησε μέσα από τη φυλακή μία από τις οροθετικές
ιερόδουλες που συνελήφθησαν τις τελευταίες μέρες. Η συγκεκριμένη γυναίκα
κατήγγειλε στην εκπομπή ότι συνελήφθη και κρατείται χωρίς να στέκει καμία
κατηγορία στον ποινικό κώδικα.
Υποστήριξε ότι μιλάει εκ μέρους και
άλλων γυναικών που βρίσκονται στην πτέρυγά της και που καμία δεν
εργαζόταν σε οίκο ανοχής και δεν ήταν ιερόδουλη ενώ ούτε γνώριζαν ότι είναι
φορείς του AIDS.107

Παρότι στην τελευταία πρόταση του αποσπάσματος που παραθέσαμε, το άρθρο
αναφέρεται στη μαρτυρία της οροθετικής γυναίκας που υποστηρίζει ότι ούτε εκείνη,
αλλά ούτε και κάποια από τις συγκρατούμενές της εκδίδονταν,108 στον τίτλο αλλά
και στην πρώτη πρόταση του παραθέματος η αναφορά στο πρόσωπο της γυναίκας
γίνεται με τη φράση «οροθετική ιερόδουλη». Με αυτό το τρόπο, το άρθρο
αποστασιοποιείται από την καταγγελία και το βίωμα της γυναίκας που δημοσιεύει,
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"Μαρτυρία
οροθετικής
ιερόδουλης
μέσα
από
την
φυλακή/βίντεο":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=139935&catid=10 (15/05/2012). Το βίντεο
με τη μαρτυρία της εν λόγω οροθετικής γυναίκας βρίσκεται στο site που διατηρεί η
τηλεπαρουσιάστρια της εκπομπής «Μίλα» και σύζυγος του ιδιοκτήτη του newsit.gr, Νίκου
Ευαγγελάτου, Τατιάνα Στεφανίδου και μπορεί να βρεθεί στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.tlife.gr/Article/NEWS-mila/0-75-31872.html (15/05/2012).
108
Γεγονός που τονίζει επανειλημμένα και εμφατικά στο βίντεο.
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υπονομεύοντας τον λόγο της. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνει την κυρίαρχη αφήγηση που
συνεχίζει να υποστηρίζει ότι στη φυλακή βρίσκονται οροθετικές «ιερόδουλες» με
σκοπό την αποφυγή μελλοντική σεξουαλική επαφή τους με «ανυποψίαστους» ή
ανενημέρωτους άνδρες. Αντίθετα, στα προηγούμενα αποσπάσματα που αφορούσαν
τα «νεαρά αγόρια», ο λόγος των άρθρων αναπαράγει “πιστά” το λόγο των ανδρών,
υιοθετώντας τη θέση τους και πριμοδοτώντας το βλέμμα τους. Ένα ακόμη στοιχείο,
δηλωτικό της θέσης που παίρνει ο κυρίαρχος λόγος απέναντι στα υποκείμενα που
πρωταγωνιστούν στο δράμα που εκτυλίσσεται, είναι οι ημερομηνίες δημοσίευσης
των εν λόγω άρθρων. Τα δύο πρώτα, που αναφέρονται στις ανδρικές μαρτυρίες,
έρχονται στο φως της δημοσιότητας την 01/05/2012, ενώ το τελευταίο, που αφορά
στη γυναικεία μαρτυρία, μόλις στις 15/05/2012. Η ταύτιση με τις οροθετικές
γυναίκες “επιτρέπεται” υπό όρους, κι αυτό αφού έχει πλέον νομιμοποιηθεί ο
στιγματισμός και η διαπόμπευσή τους.
Επιστρέφοντας και πάλι στις αρχές Μαΐου και στις συνεχείς συλλήψεις
οροθετικών γυναικών που προχωρούσε η αστυνομία σε συνεργασία με το
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., παρατηρούμε ότι όσο ο αριθμός τους αυξάνονταν τόσο οι συντάκτες
των ενημερωτικών sites χρωμάτιζαν τα δημοσιεύματά τους με τρομακτικούς τόνους:
Έντεκα εκδιδόμενες γυναίκες βρέθηκαν θετικές στον ιό HIV! Κόκκινος
συναγερμός στο ΚΕΕΛΠΝΟ από εκατοντάδες πελάτες που ήρθαν σε επαφή με
τις ιερόδουλες.
«Αγκαλιά» με τον εφιάλτης [sic] του Aids ζουν εκατοντάδες ανυποψίαστοι,
μέχρι χθες, πολίτες οι οποίοι έπαιξαν κορώνα-γράμματα την υγεία τους
επιλέγοντας «μολυσμένο» έρωτα.
Πρόκειται για άντρες που είτε επισκέφτηκαν παράνομους οίκους ανοχής και
κακόφημα ξενοδοχεία είτε «ψώνιζαν» κορίτσια από τα πεζοδρόμια, κοντά στο
ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Το σοκαριστικό είναι ότι ορισμένοι από αυτούς
επέλεγαν να ζήσουν λίγες στιγμές απόλαυσης χωρίς να λαμβάνουν τις
απαιτούμενες προφυλάξεις!
[...] Από τις εφιαλτικές αυτές αποκαλύψεις έχουν χάσει τον ύπνο τους
εκατοντάδες πελάτες των γυναικών αυτών. 109

Μέσα σε μερικές μέρες ο αριθμός των ανδρών που ζουν αγκαλιά με τον «εφιάλτη» κι
έχουν «χάσει τον ύπνο τους», καθώς ενδέχεται να έχουν κολλήσει τον ιό του HIV,
εκτιμάται σε εκατοντάδες. Οι άνδρες πολίτες/πελάτες συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται
ως «ανυποψίαστοι» παρότι αναγνωρίζεται πως η μη χρήση προφυλακτικού με τις
109

"Τρόμος και πανικός με τον ιό του AIDS στις «ροζ» πιάτσες" [Κοινωνία]:
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/131862/tromos-kai-panikos-me-ton-io-toy-aids-stis-rozpiatses (01/05/2012) (η έμφαση δική τους).
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εκδιδόμενες συνιστά δική τους ευθύνη, κι ενώ η αποκάλυψη αυτής της πληροφορίας
προκαλεί εντύπωση (βλ. «σοκαριστικό»). Οι οροθετικές γυναίκες τους “ξεγέλασαν”,
αφού ρίσκαραν τη ζωή τους (βλ. «έπαιξαν κορώνα-γράμματα την υγεία τους»), για
«λίγες στιγμές απόλαυσης». Με αυτό τον τρόπο, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η
εικόνα που τους θέλει θύματα του “βρώμικου” (βλ. «μολυσμένου») έρωτα που
προσέφεραν οι οροθετικές γυναίκες. Επιπλέον, η εκδικητική στάση του κράτους
περιορίζεται μόνο στις τελευταίες, ενώ για τα “θύματά” τους επιφυλάσσει –πέρα από
κάποιες επιπλήξεις (βλ. γαϊδούρια)– ανωνυμία, συμπόνια, προστασία.
Έχοντας εξετάσει τον ρόλο της σεξουαλικότητας στην κατασκευή τριών
έμφυλων θέσεων υποκειμενοποίησης: των επικίνδυνων οροθετικών γυναικών, των
θηλυκών συζύγων και συντρόφων των ανδρών πελατών των εκδιδόμενων
οροθετικών γυναικών και τέλος, των ίδιων των ανυποψίαστων, αλλά οριακά
υπεύθυνων, ανδρών, παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο ο λόγος που
(ανα)παράγεται

από

τα

ΜΜΕ

οδηγεί

σε

κατηγοριοποιήσεις,

όπως

οι

προαναφερθείσες, ο αντίκτυπος των οποίων έχει εμφανείς και υλικές επιπτώσεις στις
ζωές των ατόμων. Ο χώρος της σεξουαλικότητας μακριά από το να αποτελεί
κομμάτι της βιολογίας, και επομένως της «φύσης» τίθεται εδώ στο κέντρο των
σχέσεων εξουσίας και της παραγωγής κοινωνικών νοημάτων.

6. 2. Η ελληνική ετεροκανονική οικογένεια
Στην προηγούμενη ενότητα, με τον τίτλο «Σεξουαλικότητα», αναλύσαμε τις τρεις
κυρίαρχες θέσεις υποκειμενοποίησης που εντοπίζονται στους λόγους γύρω από τη
διαπόμπευση των οροθετικών γυναικών. Στα πλαίσια αυτής της ενότητας
επιχειρούμε την εξέταση της ελληνικής οικογένειας, ως ενός συστήματος
διυποκειμενικών και διαπροσωπικών σχέσεων που υπόκεινται σε πλέγματα
ιεραρχήσεων και κανονιστικών προτύπων. Μέσα από την ανάλυση λόγου
παραθεμάτων από τα δημοσιεύματα που μελετήσαμε, σκιαγραφούμε τόσο τα
υποκείμενα τα οποία εντάσσονται σε αυτή τη σχέση όσο και εκείνα τα οποία
αποκλείονται από αυτήν ή και παρουσιάζονται να την απειλούν. Αναδεικνύουμε τους
λόγους [discourses] όπου τα πρώτα αναγνωρίζονται από το κράτος ως άξια

105

προστασίας, ως υποκείμενα και σώματα με σημασία για την αναπαραγωγή της
εθνικής κοινότητας. Στους ίδιους λόγους εντοπίζουμε και τις αναπαραστάσεις των
υποκειμένων και των σωμάτων που ούτε συμβάλλουν στην αναπαραγωγή του
έθνους, ούτε εντάσσονται στο κανονιστικό πρότυπο, και επομένως είτε καθίστανται
σώματα αόρατα και μη διανοήσιμα στο κοινωνικό πεδίο (βλ. ομόφυλα ζευγάρια) είτε
αποκτούν

μια

πρωτοφανή ορατότητα

φορτισμένη, ωστόσο, με αρνητικές

συνδηλώσεις (εκδιδόμενες οροθετικές).

6. 2. 1. Ο έλληνας άνδρας οικογενειάρχης ως υπεύθυνος πελάτης σεξουαλικών
υπηρεσιών
Φράση κλειδί σε αυτή τη διαδικασία νοηματοδότησης της οικογένειας ως του
υποκειμένου που χρήζει προστασίας από το κράτος, καθώς συνιστά τον πυλώνα του
έθνους, είναι η δήλωση του υπουργού Υγείας το Δεκέμβριο του 2011 αναφορικά με
την ανησυχητική μετάδοση του ιού HIV, σύμφωνα με την οποία:
Η μετάδοση […] "γίνεται από την παράνομη μετανάστρια στον Έλληνα
πελάτη, στην ελληνική οικογένεια".110

Σε αυτή τη δήλωση παρατηρούμε την συνάρθρωση του έθνους, του φύλου και της
σεξουαλικότητας σε ένα κόμβο. Φορέας του απειλητικού ιού θεωρείται η
“παράνομη” μετανάστρια, η οποία υπονοείται ότι συνευρίσκεται ερωτικά έναντι
αμοιβής με έλληνες πελάτες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πλέον δεν
χρειάζεται να λεχθεί ρητά ο τρόπος μετάδοσης του ιού (σεξουαλική συνεύρεση
έναντι αμοιβής), καθώς έχει ήδη επιτευχθεί η ταύτιση της “παράνομης”
μετανάστριας με την πόρνη και δη τη “μολυσμένη” πόρνη. Οι έλληνες πελάτες
σκιαγραφούνται ως ο ενδιάμεσος σταθμός μιας μολυσματικής πορείας που τελικό
προορισμό φαίνεται να έχει την ελληνική οικογένεια, καθώς στην περίπτωση που οι
έλληνες πελάτες έχουν οικογένεια, μέσω των “απροφύλακτων” συνευρέσεων με τις
οροθετικές εκδιδόμενες, ενδέχεται να την (επι)μολύνουν.
Οι διαστάσεις του φαινομένου που αναδύονται από τον λόγο του Λοβέρδου
είναι εκείνες του έθνους και της απειλής που αυτό δέχεται από τους μετανάστες, και
110

“Απελάσεις για τις παράνομες πόρνες με AIDS”, του Πέτρου Κατσάκου:
http://www.protothema.gr/greece/article/165813/apelaseis-gia-tis-paranomes-pornes-me-aids/
(16/12/2011).
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της ασθένειας που φαίνεται να συνιστά απειλή για την πυρηνική ελληνική
οικογένεια, συστατικό στοιχείο του ελληνικού έθνους-κράτους. Έτσι, βλέπουμε να
σχηματίζονται τρία υποκείμενα, ένας εχθρός με τη μορφή του εισβολέα
(μετανάστης/ μετανάστρια, ασθένεια), ένας αμυνόμενος (έλληνας οικογενειάρχης,
τον οποίο οφείλει να προστατεύσει κάποιος ισχυρός) και το κράτος που
αναλαμβάνει το ρόλο του προστάτη.
Παρατηρούμε, ωστόσο, μια παραδοξότητα. Τον αρρενωπό ρόλο του εισβολέα
ενσαρκώνουν γυναίκες, κατεξοχήν αδύναμα υποκείμενα στην κυρίαρχη αφήγηση της
δυτικής κουλτούρας, με τις πρόσθετες αδυναμίες της ασθένειας, αλλά και της
διαφορετικής εθνικής ταυτότητας, που “λαθραία” κατάφερε να εισβάλλει στη χώρα.
Ενώ, το εκθηλυμένο υποκείμενο που χρήζει προστασίας ενσαρκώνει η κατεξοχήν
φιγούρα δύναμης: ο καθαρός, έλληνας, σύζυγος και πατέρας. Σε αυτή τη μάχη,
όμως, που ως στόχο έχει την προστασία της «ελληνικής οικογένειας», ο
θηλυκοποιημένος έλληνας έχει σύμμαχό του το αποφασιστικό κράτος και τα πιστά
του όργανα.
Ο τρόπος με τον οποίο συγκροτείται η οικογένεια στο εν λόγω απόσπασμα
δημιουργεί ορισμένους αποκλεισμούς και επιβεβαιώνει ορισμένα στερεότυπα.
Καταρχάς, η οικογένεια που φαίνεται να απειλείται είναι η «ελληνική» οικογένεια,
δεν απειλείται ο θεσμός της οικογένειας γενικά, ούτε όλοι οι τύποι οικογένειας που
μπορούμε να συναντήσουμε σε αυτό το συγκείμενο. Για παράδειγμα, δεν φαίνεται να
απειλούνται οι οικογένειες των μεταναστών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα,
και πιο συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας. Ούτε οι εναλλακτικές μορφές
οικογένειας που αμφισβητούν το ετεροκανονικό πρότυπο, όπως οι μονογονεϊκές, οι
οικογένειες όπου οι δύο γονείς απουσιάζουν και τη φροντίδα των παιδιών έχει
αναλάβει η γιαγιά ή ο παππούς, τα ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνουν παιδιά, ή
άλλες υπό διερεύνηση μορφές συμβίωσης και οικογένειας (Γιαννακόπουλος, 2012:
194-196).
Η ανησυχητική διάσταση του φαινομένου του AIDS προσδιορίζεται, από την
αρχή της πλοκής του αφηγήματος που μελετούμε, στην τριγωνική σχέση: εκδιδόμενη
μετανάστρια – έλληνας πελάτης – ελληνική οικογένεια. Η πρώτη φαίνεται να φέρει
την “πραγματική” υπαιτιότητα για τη μετάδοση του ιού, να θεωρείται ως η κύρια
υπεύθυνη. Ερχόμενη αντιμέτωπη με την κατηγορία της «βαριάς σκοπούμενης
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σωματικής βλάβης» αναπαρίσταται να συνάπτει σεξουαλικές επαφές με άνδρες
«οικογενειάρχες» χωρίς τη χρήση προφυλακτικού με την πρόθεση να «μολύνει» τους
ίδιους και την ελληνική οικογένεια και κατ’ επέκταση, το ελληνικό έθνος – κράτος.
Ο έλληνας πελάτης, από την άλλη, αναπαρίσταται ως ανεύθυνος, ως ανίκανος να
προφυλάξει την ελληνική οικογένεια (βλ. τη σύζυγο και τα παιδιά του), ως ανάξιος
εμπιστοσύνης.111
Αντίθετα με την κυρίαρχη αφήγηση, στις 30/04/2012, 22 οργανώσεις
συνυπογράφουν ένα κείμενο ενάντια στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και

του

ιατρικού

απορρήτου

επιχειρώντας,

ταυτόχρονα,

μια

διαφορετική

νοηματοδότηση του υποκειμένου «πελάτης»:
η σεξουαλική αγωγή και ο ασφαλής τρόπος σεξουαλικής επαφής είναι κάτι που
επαφίεται σε όλους τους συμμετέχοντες σε μια σεξουαλική πράξη και η
αμέλεια γύρω από τη μη χρήση προφυλακτικού βαραίνει κυρίως τους πελάτες
των οίκων ανοχής, αφού είναι ευρέως γνωστό ότι η απαίτηση για τη μη χρήση
μέσων προστασίας συνήθως προβάλλεται από τους άνδρες πελάτες των
ιεροδούλων γυναικών ως προαπαιτούμενο για τη συνεύρεσή τους.112

Σε αυτό το παράθεμα παρατηρείται η αντιστροφή των ρόλων που είδαμε παραπάνω.
Η απόδοση εγκυρότητας σε όσα λέγονται γίνεται μέσα από τη χρήση της φράσης
«ευρέως γνωστό». Εδώ, για τη μετάδοση του ιού HIV, δεν ευθύνεται η επιθετική
σεξουαλικότητα των εκδιδόμενων γυναικών, αλλά η απαίτηση των πελατών για μη
χρήση προφυλακτικού κατά τη διάρκεια του σεξ. Σε αυτό το απόσπασμα λόγου, οι
άνδρες γενικότερα, αλλά και οι άνδρες πελάτες εκδιδόμενων γυναικών πιο
111 Για την ετυμολογία και τη χρήση των επιθέτων “υπεύθυνος” και “ανεύθυνος”, βλ. Μπαμπινιώτης,
2004: 181: «ανεύθυνος, -η, -ο [αρχ,] αυτός που δεν ενεργεί με υπευθυνότητα, με αίσθημα ευθύνης: η
~ πολιτική του οδήγησε τη χώρα στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης ΣΥΝ επιπόλαιος,
αναξιόπιστος. —ανεύθυνα επίρρ. ανευθυνότητα (η) ιχολιο λ. ευθύνη ανεύθυνος - υπεύθυνος. Η
αντίληψη ότι το ανεύθυνος είναι γενικά το αντίθετο τού υπεύθυνος οδηγεί σε ορισμένα λάθη στη
χρήση τής λέξης Αυτό συμβαίνει, γιατί αντίθετα προς τις δύο σημασίες τού υπεύθυνος, μία εύσημη και
μία κακόσημη. το ανεύθυνος έχει μόνο μία, την κακόσημη. Συγκεκριμένα, το υπεύθυνος σημαίνει- (α)
αίτιος, υπόλογος, αυτός που ευθύνεται για κάτι δυσάρεστο ή κακό (Είναι υπεύθυνος για τη χρεωκοπία
τής εταιρείας) (β) αξιόπιστος, αυτός στον οποίο μπορεί να βασιστεί κανείς (Πολύ υπεύθυνος
υπάλληλος- δεν αφήνει ποτέ κάτι στη μέση). Το ανεύθυνος σημαίνει, στον καθημερινό λόγο, μόνον
“αναξιόπιστος” (Πολύ ανεύθυνος άνθρωπος δεν μπορείς να του εμπιστευθείς τίποτε) Δεν μπορούμε να
πούμε “Είναι ανεύθυνος για τη χρεωκοπία τής εταιρείας”! Θα πούμε- “Δεν είναι υπεύθυνος για,.” Το
ίδιο ισχύει και για το ανευθυνότητα σε σχέση με το υπευθυνότητα. υπευθυνότητα είναι και η
“υπαιτιότητα, η ευθύνη που έχει κάποιος” και η “συνείδηση, η αίσθηση τού καθήκοντος”, ενώ
ανευθυνότητα είναι μόνο “η ασυνειδησία. η αναξιοπιστία”».
112
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η εν λόγω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε από το zougla.gr με
τον τίτλο "Αντιδράσεις του Συλλόγου Οροθετικών": http://www.zougla.gr/greece/article/antidrasistou-silogou-oro8etikon (30/04/2012), ενώ αποτελεί τμήμα της δημοσίευσης που συνυπέγραψαν 22
οργανώσεις, όπως μπορεί να βρεθεί εδώ: “Προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και επιστροφή σε
μεσαίωνα κοινωνικών δικαιωμάτων”: http://positivevoice.gr/?p=122 (30/04/2012).
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συγκεκριμένα, αναπαρίστανται ως υπεύθυνοι να γνωρίζουν τους ασφαλείς τρόπους
σεξουαλικής επαφής και δεν δύνανται να παριστάνουν τους «ανυποψίαστους» και
τους ανήξερους. Ενώ, επιπλέον, συγκροτούνται και ως υποκείμενα που επιλέγουν
συνειδητά να “διακινδυνεύσουν”. Η διαφορετική αυτή θέαση της κατάστασης
αργότερα θα υιοθετηθεί και από τον υπουργό Υγείας, χωρίς, ωστόσο, αυτό να
αλλάξει τη στάση του απέναντι στις προφυλακισμένες, πλέον, οροθετικές γυναίκες.
Στις 02/05/2012 οι υπουργοί Υγείας και Προστασίας του Πολίτη προβαίνουν
σε δηλώσεις αναφορικά με το πρώτο θέμα των ημερών, τις συλληφθείσες οροθετικές
ή/και εκδιδόμενες γυναίκες. Εκείνη τη μέρα ο αριθμός των γυναικών, οι φωτογραφίες
και τα στοιχεία των οποίων έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, έχει ανέλθει στις 17. Οι
αντιδράσεις έχουν πυκνώσει με χαρακτηριστικότερη την κοινή ανακοίνωση των 22
οργανώσεων στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Η στάση που κρατούν οι δύο
υπουργοί είναι διαφορετική. Ο μεν Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, όπως είδαμε,113
επιχειρηματολογεί υπέρ της δημοσιοποίησης, ο δε Ανδρέας Λοβέρδος αλλάζει τη
στάση του και εξαγγέλλει την ποινικοποίηση της σεξουαλικής επαφής με εκδιδόμενα
πρόσωπα χωρίς τη χρήση προφυλακτικού. Ο πρώτος υπερασπίζεται την ως τώρα
κοινή τους δράση, ο δεύτερος την προχωρά, ενώ και οι δύο παρουσιάζονται
αποφασισμένοι να “λύσουν” το “πρόβλημα” και να προστατέψουν τη δημόσια υγεία.
Ο τρόπος με τον οποίο τα αρσενικά υποκείμενα αναπαρίστανται στο λόγο του
υπουργού Υγείας προσομοιάζει με εκείνον που συγκροτούνται στον αντίλογο που
αρθρώθηκε ενάντια στην κρατική πολιτική, ένα δείγμα του οποίου παραθέσαμε στο
παραπάνω απόσπασμα. Ενώ, λοιπόν, ως τώρα οι αρσενικοί πελάτες σεξουαλικών
υπηρεσιών συγκροτούνταν στον κυρίαρχο δημόσιο λόγο ως «ανυποψίαστοι», πλέον
αναγνωρίζονται ως «ανεύθυνοι», ως “ανήλικα παιδιά”, με αποτέλεσμα την
κινητοποίηση του κράτους-πατέρα με σκοπό τη νουθεσία των ελλήνων ανδρών και
την προστασία της ελληνικής οικογένειας:
Ο υπουργός Υγείας δε δίστασε να βρεθεί απέναντι στους πολίτες λίγα μόνο
24ωρα πριν από τις κρίσιμες εκλογές.
Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για βαρύτατη αμέλεια που συνάδει με
τη γαϊδουριά. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις σε χώρους που δε είναι ελεγμένοι
υγειονομικά και να πας χωρίς προφύλαξη; Διακινδυνεύεις την οικογένεια

113

"Χρυσοχοΐδης στο Facebook: «Νομιμότατη η δημοσίευση των στοιχείων των ιερόδουλων κι ας
κόπτωνται οι Φαρισαίοι»" [Ελλάδα]:
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137290&catid=3 (02/05/2012).
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Ή σε άλλο δημοσίευμα:
«Η ανευθυνότητα με τη γαϊδουριά είναι πολύ κοντά» σχολίασε χαρακτηριστικά
ο κ. Λοβέρδος.115

Στα δύο αυτά αποσπάσματα οι έλληνες πελάτες κατηγορούνται για «βαρύτατη
αμέλεια» και για «ανευθυνότητα», σε καμία περίπτωση, ωστόσο, δεν θεωρούνται
υπαίτιοι για τη μόλυνση που ενδέχεται να φέρουν, ούτε αποδίδεται κάποια πρόθεση
στη δράση τους. Η βιοπολιτική συνθήκη που είδαμε να εφαρμόζεται για τη
διαχείριση του πληθυσμού των παράνομων μεταναστριών ως εκδιδόμενων γυναικών
δεν φαίνεται να ασκείται και στα σώματα και τις ζωές των ανδρών πελατών τους. Οι
άνδρες, πρώτα ως έλληνες και μετά ως πελάτες της βιομηχανίας του σεξ, δεν
διώκονται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως οι γυναίκες που
προσάγονται στους δρόμους της Αθήνας. Αντίθετα, παροτρύνονται από το υπουργείο
Υγείας να μην είναι αμελείς και να χρησιμοποιούν προφυλακτικό κατά τις
σεξουαλικές τους συνευρέσεις με εκδιδόμενες γυναίκες, έτσι ώστε να μην θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία της οικογένειάς τους. Το γεγονός ότι ο υπουργός μπορεί να τους
χαρακτηρίζει «γαϊδούρια» εμπίπτει στο ότι δεν τους αποδίδεται πρόθεση για την
“ριψοκίνδυνη” στάση τους, ενώ οι συλληφθείσες οροθετικές γυναίκες κατηγορούνται
για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.
Παράλληλα,

μπορούμε

να

παρατηρήσουμε

τη

σύγκρουση

δύο

αρρενωποτήτων. Από τη μία διακρίνουμε τους ανεύθυνους άνδρες και από την άλλη
τον υπουργό που «δεν διστάζει» να βρεθεί απέναντί τους, τον πολιτικό που δεν
φαίνεται να υπολογίζει το πολιτικό κόστος όταν τους χαρακτηρίζει «γαϊδούρια» κι
όταν επιχειρεί να τους νουθετήσει λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Ο
πατέρας-κράτος επιπλήττει τον γιο-πελάτη-οικογενειάρχη που είναι άτακτος και
παίρνει ρίσκα διακινδυνεύοντας την υγεία της μητέρας-πατρίδας. Ο πατέρας,

114

"Λοβέρδος: Να ποινικοποιηθεί το σεξ χωρίς προφύλαξη με ιερόδουλες":
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/132139/loverdos-na-poinikopoiithei-to-sex-horis-profylaxime-ierodoyles (02/05/2012).
115
"Αδίκημα το χωρίς προφυλάξεις σεξ με εκδιδόμενες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194302 (02/05/2012).
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ωστόσο, δεν προχωρά στην τιμωρία του άτακτου γιού καθώς αναγνωρίζει τη
δραστηριότητα αυτή ως απαραίτητη στη ζωή του απογόνου του.116
Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της σπουδαιότητας που κατέχει στη ζωή των
(νεαρών) ανδρών η σεξουαλική συνεύρεση με εκδιδόμενες γυναίκες αποτελεί το
απόσπασμα λόγου του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που
αναλύσαμε εκτενώς σε προηγούμενο κεφάλαιο, και στο οποίο ο υπουργός
αναρωτιέται για το «ποια είναι η ευθύνη ενός ανήλικου που πηγαίνει για την πρώτη
του “εμπειρία” με ένα από αυτά τα κορίτσια»117. Το γεγονός ότι ένας κρατικός
αξιωματούχος, προσπαθώντας να επιχειρηματολογήσει υπέρ της δημοσιοποίησης
των στοιχείων των εκδιδόμενων γυναικών που συλλαμβάνονται λόγω της
οροθετικότητάς τους, φέρνει την περίπτωση του ανυποψίαστου ανήλικου ως
παράδειγμα για να ενδυναμώσει τη θέση του υποδεικνύει δύο τινά. Αφενός την
προστατευτικότητα του κράτους απέναντι στον ανυποψίαστο (ανήλικο ή ενήλικο)
ανδρικό πληθυσμό που επιλέγει την έναντι αμοιβής σεξουαλική επαφή χωρίς τη
χρήση προφυλακτικού και αφετέρου την αναγνώριση αυτής της πράξης ως κεντρικής
για τη συγκρότηση της κυρίαρχης αρρενωπής σεξουαλικότητας στην ελληνική
κουλτούρα.
Το διακύβευμα γύρω από το οποίο συγκρούονται οι δύο κυρίαρχες, εν
προκειμένω, αρρενωπότητες (του πατέρα-κράτους και του γιού-πελάτη) συνίσταται
στη χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική συνεύρεση με εκδιδόμενες γυναίκες.
Παρά το γεγονός, δηλαδή, ότι η ίδια η αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών είναι ηθικά
νομιμοποιημένη, στο ιστορικό συγκείμενο που μελετούμε, η αρρενωπότητα που
αναπαριστά το κράτος-πατέρας έρχεται σε σύγκρουση με την αρρενωπότητα που
συγκροτεί ο πελάτης-γιός, καθώς ο τελευταίος θέτει σε κίνδυνο την ελληνική
οικογένεια. Ως κριτήριο επιβράβευσης της ορθής επιτέλεσης της αρρενωπότητας
αναδεικνύεται, επομένως, η επιτυχία προστασίας της καθαρότητας, της αγνότητας
και της ακεραιότητας της μητέρας-γης (βλ. Mostov, 2000), όπως αυτή εκπροσωπείται
από την οικογένεια.

116

Για μια εκτενέστερη ανάλυση αρρενωποτήτων σε σύγκρουση βλ. Γκολφινόπουλος (2007) και
Χαλκιά (2012).
117
"Χρυσοχοΐδης στο Facebook: «Νομιμότατη η δημοσίευση των στοιχείων των ιερόδουλων κι ας
κόπτωνται οι Φαρισαίοι»": http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137290&catid=3
(02/05/2012).
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Ένα μέτρο που αναδεικνύεται ικανό να συνετίσει τους “ανυπάκουους” γιούς,
αλλά και να προφυλάξει την ελληνική οικογένεια, είναι η ποινικοποίηση του
«απροφύλακτου» σεξ:
Δήλωση – βόμβα του υπουργού Υγείας, ο οποίος ζητά να ποινικοποιηθεί στο
[sic] σεξ χωρίς προφυλακτικό με τις ιερόδουλες.118

Η παραπάνω είδηση αναδημοσιεύτηκε από όλα τα ειδησεογραφικά sites που
μελετήσαμε ενώ, οι ευθύνες των ανδρών πελατών καταγράφονται αναλυτικότερα σε
άλλο δημοσίευμα:
Ο κ. Λοβέρδος πρόσθεσε ότι η ευθύνη των δύο πλευρών στον αγοραίο έρωτα
δεν είναι εξ ημισείας σε εκδιδόμενες και πελάτες, ακόμη και στην περίπτωση
που οι ιερόδουλες ξέρουν ότι είναι οροθετικές -όπως συνέβη με τις 9 από τις 12
που εντοπίστηκαν.
«Η μεγαλύτερη ευθύνη είναι του πελάτη» είπε ο υπουργός Υγείας, εξηγώντας
ότι «ο πελάτης συνήθως διαπραγματεύεται για σεξ χωρίς προφύλαξη με
διπλάσιο αντίτιμο, παρότι γνωρίζει τον τεράστιο κίνδυνο που διατρέχει για
λοιμώδη νοσήματα».119

Η τιμωρία όσων πελατών διακινδύνευσαν τη διασπορά του ιού HIV αναγγέλλεται
ότι θα είναι η εξής:
Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, απέδωσε την Τετάρτη μεγάλη ευθύνη
και στους πελάτες, λέγοντας ότι θα έπρεπε να δίνονται στη δημοσιότητα ακόμη
και οι δικές τους φωτογραφίες, καθώς έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης στη
διασπορά του ιού HIV.120

Τα παραπάνω παραθέματα αποτελούν δείγματα λόγου που συντάσσονται με την
αφήγηση του υπουργού αναγνωρίζοντας ρητά ότι η ευθύνη για τη μετάδοση του ιού
βαραίνει κυρίως τους πελάτες, καθώς εκείνοι «διαπραγματεύ[ον]ται για σεξ χωρίς
προφύλαξη [...] παρότι γνωρίζ[ουν] τον τεράστιο κίνδυνο». Με αυτό τον τρόπο
τονίζεται η επιθυμία του κράτους να τιμωρήσει τους άνδρες που επισκέπτονται
οίκους ανοχής, αποσιωπάται, ωστόσο, το κομμάτι της υποτίμησης, του στιγματισμού
και της εκμετάλλευσης που έχουν υποστεί οι οροθετικές ή και εκδιδόμενες γυναίκες.
Η σύνδεση της εμπορίας γυναικών με τη σεξουαλική εργασία παραβλέπεται καθώς

118

"Λοβέρδος: Να ποινικοποιηθεί το σεξ χωρίς προφύλαξη με ιερόδουλες":
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/132139/loverdos-na-poinikopoiithei-to-sex-horis-profylaxime-ierodoyles (02/05/2012).
119
"Αδίκημα το χωρίς προφυλάξεις σεξ με εκδιδόμενες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194302 (02/05/2012).
120
"Ποινική ευθύνη και σε όσους ζητούν απροφύλακτες σχέσεις με ιερόδουλες, είπε ο υπ. Υγείας":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231193941 (02/05/2012).
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εκείνο που προέχει είναι η “άμεση” “αντιμετώπιση” ενός κατασκευασμένου κινδύνου
για τη δημόσια υγεία.
Έτσι, το αρσενικό υποκείμενο της σχέσης παρότι αναπαρίσταται ως υπεύθυνο
να αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενέχει το “απροφύλακτο” σεξ, εντούτοις το
κράτος αναλαμβάνει πλήρως την προστασία και την κάλυψή του, αφού οι
φωτογραφίες και τα στοιχεία των οροθετικών ανδρών, που προέκυψαν μετά τις
συλλήψεις των οροθετικών γυναικών, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα έτσι ώστε να
“προστατευθεί” το κοινωνικό σύνολο. Παράλληλα, οι εξαγγελίες του υπουργού
Υγείας περί ποινικοποίησης του σεξ με εκδιδόμενες γυναίκες χωρίς τη χρήση
προφυλακτικού δεν εφαρμόστηκαν ποτέ.

6. 2. 2. Το προφίλ των ανδρών πελατών σεξουαλικών υπηρεσιών
Οι έλεγχοι, έστω και προεκλογικά συνεχίζονται και ο εφιάλτης δεν θα τελειωσει
έτσι εύκολα. Αυτοί που ανησυχούν είναι πολλοί. Και αυτοί που ανησυχούν είναι
οι ίδιοι που με απίστευτη ευκολία έψαχναν κάτι παραπάνω στον αγοραίο έρωτα.
Πλήρωναν παραπάνω για σεξ χωρίς προφυλάξεις. Και έπαιρναν έτσι τον θάνατο
μαζί τους και τον μετέφεραν στο σπίτι τους, στην γυναίκα τους, στην σύντροφό
τους, ακόμα και στα παιδιά τους. Στο ΚΕΕΛΠΝΟ, οι άνθρωποι που έχουν
επιφορτισθεί με την επικοινωνία των ανησυχούντων μιλούν για τσουνάμι
τηλεφωνημάτων. Μιλούν για τηλεωνήματα απόγνωσης αλλά και τηλεφωνήματα
που δείχνουν άγνοια [sic]. Το τηλέφωνο έχει χτυπήσει πάνω από 3.500 φορές.
Στην άλλη γραμμή, άνδρες, που ζητούν πληροφορίες γιατί συνευρέθηκαν με
ιερόδουλες χωρίς προφύλαξη. Το θέμα είναι ότι πρόκειται για άνδρες της
διπλανής πόρτας. Οχι άνδρες χωρίς δεσμεύσεις. Οι περισσότεροι σύμφωνα με τα
όσα δηλώνουν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΕΕΛΠΝΟ, είναι παντρεμένοι ή σε
μόνιμη σχέση. Τι σημαίνει αυτό; Μόνο τρομοκρατική φαντάζει η επόμενη
στατιστική μέτρηση του ΚΕΕΛΠΝΟ για την αύξηση της νόσου στην Ελλάδα.
Εκτός αυτού, οι ηλικίες κυμαίνονται από 17, 18 έως και 45 κατά μέσο όρο. Δεν
είναι τυχαίο ότι στους κύκλους των επιστημόνων μιλούν για τους
"κουστουμάτους" που "ψαρεύουν" ιερόδουλες από τις πιάτσες.121

Σε αυτό το απόσπασμα συμπυκνώνονται με γλαφυρό τρόπο όλα τα ζητήματα που
θίγονται σε αυτή την υποενότητα. Καταρχάς, μέσα από τη φράση «έστω και
προεκλογικά» γίνεται σαφής η συστράτευση με και η υποστήριξη που παρείχαν τα
κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης στις κεντρικά σχεδιασμένες πολιτικές του κράτους,
καθώς η ταύτιση του εν λόγω κυνηγιού γυναικών με τις βουλευτικές εκλογές του
2012 αναγνωρίζεται ως τυχαία, ή μάλλον, ως η ύστατη στιγμή κατά την οποία θα
121

"Νέα στοιχεία σοκ: Υπ. Υγείας: 85 ιερόδουλες με AIDS σε 1.180 αιμοληψίες":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137520&catid=4 (03/05/2012).
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μπορούσε να ασκηθεί αυτή η “αναγκαία” πολιτική. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά
στο μεγάλο αριθμό («τσουνάμι») τηλεφωνημάτων που έχει δεχθεί το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
(«έχουν επιφορτιστεί με την επικοινωνία») τις τελευταίες μέρες από άνδρες που
έθεταν σε κίνδυνο τις οικογένειές τους. Η αναλυτικότερη διερεύνηση του προφίλ που
σχηματίζουν οι άνδρες («της διπλανής πόρτας», «κουστουμάτοι») που καλούν σε
αυτές τις γραμμές «τρομάζει» τόσο τους ειδικούς όσο και τα Μ.Μ.Ε. αναφορικά με
την έκταση της νόσου στην Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι τον ηθικό πανικό που είχαν
ήδη σπείρει στην ελληνική κοινωνία οι ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι των
υπουργείων Υγείας και Προστασίας του Πολίτη.
Βάσει των δημοσιευμάτων και όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, το προφίλ
των ελλήνων ανδρών που φαίνεται να τηλεφωνούν στις γραμμές του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
μετά τον εντοπισμό οροθετικών ή και εκδιδόμενων γυναικών έτσι ώστε να
ενημερωθούν για τον τρόπο μετάδοσης του ιού HIV, αλλά και για να μάθουν που
μπορούν να εξεταστούν, συμπίπτει με το προφίλ των ελλήνων οικογενειαρχών που
είχε σκιαγραφήσει ο υπουργός Υγείας.
Ωστόσο, πριν αποπειραθούμε να σκιαγραφήσουμε το προφίλ αυτό και τις
συνδηλώσεις του, επιλέγουμε να αναφερθούμε στη ραγδαία αύξηση που παρουσίαζε
ο αριθμός των τηλεφωνημάτων, τα οποία πραγματοποιήθηκαν κυρίως από άνδρες122,
μετά από κάθε νέο εντοπισμό και δημοσιοποίηση στοιχείων γυναικών φορέων του
ιού HIV. Έτσι, στις 2 Μαΐου 2012, όπου ο αριθμός των οροθετικών γυναικών που
είχαν προσαχθεί από την αστυνομία και είχαν υποβληθεί σε υποχρεωτικό
υγειονομικό έλεγχο από το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ήταν 12, τα τηλεφωνήματα στο κέντρο
ξεπερνούσαν τα 1.600123. Αντίστοιχα, στις 4 Μαΐου ο αριθμός των οροθετικών
γυναικών τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των οποίων αναδημοσίευαν τα Μέσα είχε

122

Στα δημοσιεύματα που είχαμε στη διάθεσή μας γίνεται επίσης αναφορά τόσο σε γυναίκες που
καλούν έτσι ώστε να ενημερωθούν, όσο και σε ανήλικα αγόρια, πιο συγκεκριμένα: «Την ίδια ώρα, το
ΚΕΕΛΠΝΟ είχε δεχθεί 4.700 κλήσεις από άνδρες και ανήλικους που έχουν έρθει σε σεξουαλική
επαφή, ακόμη και χωρίς προφυλάξεις, με κάποιες από τις οροθετικές ιερόδουλες, από γυναίκες που με
την ιδιότητα της συζύγου ή της συντρόφου ζητούν με αγωνία να πληροφορηθούν για το πού μπορούν
να εξεταστούν, αλλά και από μητέρες ανηλίκων.», στο "Ιερόδουλη με Aids στον Άγιο
Παντελεήμονα": http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194964 (04/05/2012) και «Ακόμα και
ανήλικοι τηλεφωνούν στο ΚΕΕΛΠΝΟ έντρομοι για να ζητήσουν βοήθεια», στο “Άλλα 5 νέα
κρούσματα με ιερόδουλες που σκορπούσαν το AIDS – Πάνω από 315 παράνομοι οίκοι ανοχής μόνο
στο κέντρο της Αθήνας”: http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137312&catid=4
(02/05/2012).
123
"Ποινική ευθύνη και σε όσους ζητούν απροφύλακτες σχέσεις με ιερόδουλες, είπε ο υπ. Υγείας":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231193941 (02/05/2012).
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φτάσει τις 17, οι καταγεγραμμένες κλήσεις στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανήλθαν στις 4.700124.
Στις 9 Μαΐου αναμεταδίδεται η είδηση ότι πέντε από τους 100 άνδρες, που
υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις μετά από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων
των συλληφθέντων οροθετικών γυναικών, βρέθηκαν οροθετικοί, αυξάνοντας τον
συνολικό αριθμό των τηλεφωνημάτων στις 6.000125, κάνοντας «ακόμα και τους
ειδικούς να τρομάζουν»126, καθώς «η πρωτοφανής προσέλευση υποψηφίων για
εξετάσεις του ιού HIV έχει τινάξει τον προϋπολογισμό των εργαστηρίων στον αέρα,
καθώς τα αντιδραστήρια δεν επαρκούν»127. Ενώ, δύο μέρες μετά, στις 11 Μαΐου,
τέσσερις ακόμα άνδρες βρίσκονται θετικοί στον ιό HIV και τα τηλεφωνήματα στο
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. φτάνουν τις 8.000128.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ανδρών που τηλεφώνησαν εκείνες τις
μέρες στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. δήλωνε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις με εκδιδόμενες, κατά
τις οποίες δεν χρησιμοποίησαν προφυλακτικό (βλ. στις 02/05/2012 το ποσοστό αυτό
αποτελούσε το 60%129 των τηλεφωνημάτων και στις 11/05/2012 το 80%130). Η
συντριπτική πλειοψηφία τους (90%) αφορά άνδρες ελληνικής καταγωγής,131
έγγαμους, ή όπως γλαφυρά αναφέρεται στα δημοσιεύματα: άνδρες «υπεράνω
υποψίας»132, «παντρεμένοι άνθρωποι με παιδιά, σύζυγο και υπόληψη»133, άνδρες
«που έχουν ανταλλάξει όρκους αιώνιας πίστης με τη σύντροφό τους»134 ηλικίας 3545 ετών135.

124

"Ιερόδουλη με Aids στον Άγιο Παντελεήμονα":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194964 (04/05/2012).
125
"Πέντε άνδρες μολύνθηκαν με τον ιό HIV": http://www.zougla.gr/greece/article/pente-andresmolin8ikan-me-ton-io-hiv (09/05/2012).
126
"Πέντε άνδρες μολύνθηκαν με τον ιό HIV": http://www.zougla.gr/greece/article/pente-andresmolin8ikan-me-ton-io-hiv (09/05/2012).
127
"«Συναγερμός» για το AIDS στην Αθήνα":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=197434 (11/05/2012).
128
"Μεγαλώνει η λίστα – Άλλοι τέσσερις «πελάτες» οροθετικοί":
http://www.zougla.gr/greece/article/megaloni-i-lista---ali-teseris-pelates-oro8etiki (11/05/2012).
129
Αδίκημα το χωρίς προφυλάξεις σεξ με εκδιδόμενες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194302 (02/05/2012).
130
"Στοιχεία – σοκ από το ΚΕΕΛΠΝΟ": http://www.zougla.gr/greece/article/stixia-sok-apo-to-kelpno
(Μίλλη Σιδέρη) (11/05/2012).
131
"Στοιχεία – σοκ από το ΚΕΕΛΠΝΟ": http://www.zougla.gr/greece/article/stixia-sok-apo-to-kelpno
(Μίλλη Σιδέρη) (11/05/2012).
132
"Τρόμος AIDS για 3.000 άνδρες": http://www.zougla.gr/greece/article/tromos-aids-gia-3000-andres
(03/05/2012).
133
"Από το πεζοδρόμιο, το AIDS γίνεται εφιάλτης για χιλιάδες οικογένειες":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132312/apo-to-pezodromio--to-aids-ginetai-efialtis-giahiliades-oikogeneies (03/05/2012).
134
"Από το πεζοδρόμιο, το AIDS γίνεται εφιάλτης για χιλιάδες οικογένειες":
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Οι

φράσεις

«υπεράνω

υποψίας»

και

«άνθρωποι

με

υπόληψη»

χρησιμοποιούνται έτσι ώστε να χαρακτηρίσουν τους έλληνες άνδρες οικογενειάρχες.
Αναδεικνύεται, επομένως, μέσα από τη χρήση αυτών των λέξεων η αξία που
αποδίδεται στην οικογένεια στα πλαίσια της ελληνικής κοινωνίας. Οι άνδρες που
έχουν οικογένεια χαίρουν κοινωνικής εκτίμησης, σεβασμού, κύρους, είναι πρόσωπα
υπεράνω κριτικής136. Η είδηση που τους θέλει πελάτες σεξουαλικών υπηρεσιών
δίχως τη χρήση προφυλακτικού φαίνεται να σοκάρει την “κοινή γνώμη” και οι ίδιοι
να χάνουν τη φήμη που απολάμβαναν. Παράλληλα, η χρήση της λέξης
«κουστουμάτοι» που είδαμε στο εκτενές απόσπασμα που παραθέσαμε στην αρχή
αυτής της υποενότητας δηλώνει την ταξική ανωτερότητα των εν λόγω ανδρών από
τις διωκόμενες γυναίκες. Έτσι, με τα χρήματά τους «ψαρεύουν» –δηλαδή ξεγελούν,
κοροϊδεύουν ή και περιπαίζουν– τις εκδιδόμενες, εμπεδώνοντας ξανά την ταξική
τους υπεροχή. Την ταξική θέση αυτών των ανδρών βεβαιώνουν «κύκλοι
επιστημόνων».
Από τα ολοένα και αυξανόμενα τηλεφωνήματα αυτών των ανδρών στις
ειδικές γραμμές του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. οι γιατροί εκτιμούν ότι «θα αναδειχθούν θλιβερά
για τη δημόσια υγεία αποτελέσματα»137. Οι ανησυχίες αυτές ενισχύονται και από το
γεγονός ότι ο αριθμός των ανδρών που βρέθηκαν οροθετικοί αφορά εκείνους που
εξετάστηκαν στις μονάδες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ενώ τα στοιχεία από τα αποτελέσματα
των εξετάσεων που έλαβαν χώρα σε δημόσια νοσοκομεία, όπως το «Ανδρέας
Συγγρός» στο οποίο απευθύνθηκαν «δεκάδες άνδρες, μάλιστα χωρίς ραντεβού,
εκλιπαρώντας για την εξέταση»138, ή σε ιδιωτικά εργαστήρια, όπου σχηματίζονταν
«ουρές [...] από χιλιάδες άνδρες που ζητού[σα]ν να μάθουν εάν έχουν προσβληθεί

http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132312/apo-to-pezodromio--to-aids-ginetai-efialtis-giahiliades-oikogeneies (03/05/2012).
135
"Από το πεζοδρόμιο, το AIDS γίνεται εφιάλτης για χιλιάδες οικογένειες":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132312/apo-to-pezodromio--to-aids-ginetai-efialtis-giahiliades-oikogeneies (03/05/2012) και "Πέντε άνδρες μολύνθηκαν με τον ιό HIV":
http://www.zougla.gr/greece/article/pente-andres-molin8ikan-me-ton-io-hiv (09/05/2012).
136
Βλ. το λήμμα «υπεράνω»: «είναι πρόσωπο υπεράνω κριτικής/πάσης υποψίας», στο Μπαμπινιώτης,
2004: 1833.
137
"«Συναγερμός» για το AIDS στην Αθήνα":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=197434 (11/05/2012).
138
"«Συναγερμός» για το AIDS στην Αθήνα":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=197434 (11/05/2012).
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από ιό HIV, μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη με ιερόδουλες»139,
παραμένουν άγνωστα.
Το γεγονός ότι, στις αποσπασματικές αυτές φράσεις από τα υπό μελέτη
δημοσιεύματα, οι άνδρες φαίνεται να συρρέουν σε νοσοκομεία και ιδιωτικά
εργαστήρια «εκλιπαρώντας» να εξεταστούν δηλώνει την άγνοιά τους γύρω από τους
τρόπους μετάδοσης σεξουαλικών νοσημάτων και, πιθανώς, την μεταμέλειά τους.
Καθώς, ύστερα από την εκστρατεία προφύλαξης/ενημέρωσης των ίδιων και των
οικογενειών τους, φαίνονται ανήσυχοι αναφορικά με τις συνέπειες που έχουν στην
υγεία τους οι πράξεις στις οποίες έχουν προβεί και αναπαρίστανται ως διατεθειμένοι
να συνετιστούν.
Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός τηλεφωνημάτων στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. δείχνει,
καταρχάς, την ανταπόκριση των ανδρών στην προτροπή των Μ.Μ.Ε. για «ανώνυμη
και εμπιστευτική πληροφόρηση»140 με τα ειδικά κλιμάκια των γιατρών, την οποία
(προτροπή) μπορούμε να βρούμε στο τέλος των περισσότερων δημοσιευμάτων που
μελετήσαμε141. Το αφήγημα που μιλούσε για έλληνα, έγγαμο πελάτη σεξουαλικών
υπηρεσιών επιβεβαιώνεται. Ενώ, παράλληλα, η αναπαράσταση των εν λόγω ανδρών
ως ανυποψίαστων ή έστω αφελών θυμάτων οδηγεί στην ηθική νομιμοποίηση της
προφυλάκισης των γυναικών. Με αυτό τον τρόπο, ο «εφιάλτης του AIDS»142 στον
139

"Ουρές σε ιδιωτικά εργαστήρια από άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με ιερόδουλες":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231195541 (12/05/2012).
140
"Ακόμα τρεις ιερόδουλες βρέθηκαν με AIDS στο κέντρο" [Κοινωνία]:
http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/159752/akoma-treis-ierodoyles-vrethikan-meaids-sto-kentro (30/04/2012).
141
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την 01/05/2012, τη μέρα που ο αριθμός των συλληφθεισών οροθετικών
γυναικών ανήλθε στις 12, τα 6 από τα 13 άρθρα που εντοπίσαμε παραπέμπουν σε αυτές τις
τηλεφωνικές γραμμές, βλ. "Τρόμος και πανικός με τον ιό του AIDS στις «ροζ» πιάτσες":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/131862/tromos-kai-panikos-me-ton-io-toy-aids-stis-rozpiatses , "Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες των ιερόδουλων με AIDS":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/131981/sti-dimosiotita-oi-fotografies-ton-ierodoylon-meaids , "Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες των 11 επιπλέον ιερόδουλων με AIDS":
http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/159803/sti-dimosiotita-dothikan-oi-fotografieston-11-epipleon-ierodoylon-me-aids , "Άλλες 11 ιερόδουλες βρέθηκαν θετικές στον ιό HIV - Οδηγίες
από το ΚΕΕΛΠΝΟ": http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231193774 , "Μεγαλώνει η λίστα του
φόβου στους οίκους ανοχής": http://www.zougla.gr/greece/article/afksanete-i-lista-tou-fovou-stousikous-anoxis , "«Υγειονομική βόμβα» οι μολυσμένες με AIDS πόρνες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194015
142
Ενδεικτικά παραθέτουμε δύο δημοσιεύματα, στους τίτλους των οποίων καταγράφεται η
“εφιαλτική” διάσταση του AIDS: "O εφιάλτης στο δρόμο με το ...Aids – Στοιχεία σοκ: «Οι οίκοι
ανοχής
ήταν
γεμάτοι
παιδιά»!":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137188&catid=3 (02/05/2012), "Από το
πεζοδρόμιο, το AIDS γίνεται εφιάλτης για χιλιάδες οικογένειες":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132312/apo-to-pezodromio--to-aids-ginetai-efialtis-giahiliades-oikogeneies (03/05/2012).
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οποίο αναφέρονταν πλήθος δημοσιευμάτων, φαίνεται να συνιστά μια “πραγματική”
απειλή για την ετεροφυλόφιλη, έγγαμη, πυρηνική οικογένεια.
Ο έλληνας άνδρας οικογενειάρχης φαίνεται να συνιστά την κυρίαρχη
αρρενωπότητα και μέσα από το παράδειγμα της διαπόμπευσης των οροθετικών
γυναικών βλέπουμε να εγγράφεται στη σεξουαλικότητα αυτή η απενοχοποιημένη
ικανοποίηση σεξουαλικών επιθυμιών με άλλες γυναίκες, έναντι αμοιβής. Τα
αρσενικά υποκείμενα εγκαλούνται μόνο στην περίπτωση που αμελούν να
προστατέψουν την υγεία της μόνιμης (και νόμιμης) συντρόφου ή της συζύγου και
των παιδιών143 τους.

143

Το γεγονός ότι σε πολλά άρθρα που αφορούν στους κινδύνους μετάδοσης του «θανατηφόρου» ιού
αναφέρονται και τα παιδιά των ελλήνων ανδρών πελατών σεξουαλικών υπηρεσιών, ως “υποψήφια
θύματα”, κρίνουμε ότι δείχνει την άγνοια που επικρατεί γύρω από τους τρόπους μετάδοσης του ιού
HIV. Την άγνοια αυτη μπορούμε να εντοπίσουμε και στο επίπεδο της κρατικής πολιτικής αυτή τη
φορά, αλλά και στον στιγματισμό που υπέστησαν οι ίδιες οι οροθετικές γυναίκες και οι οικογένειές
τους μέσα από δύο ακόμη γεγονότα. Από τη μία, η εικόνα των αστυνομικών και των δικαστικών
υπαλλήλων με γάντια και των οροθετικών γυναικών με μάσκες κατά τη μεταγωγή και την ανάκριση
των γυναικών στην εισαγγελία και από την άλλη η υποχρεωτική εξέταση της κόρης μιας εκ των
συλληφθεισών.
Πιο συγκεκριμένα, όπως μπορεί κάποια να διαβάσει στο site που στήθηκε από γυναίκες αλληλέγγυες
στις διωκόμενες οροθετικές γυναίκες: «πράξεις που συμβολοποιούν την κρατική προκατάληψη, την
άγνοια, τον κοινωνικό αποκλεισμό: Είχαν βάλλει μάσκες στις έντεκα κατηγορούμενες, οι αστυνομικοί
φορούσαν γάντια όπως και η δικαστική υπάλληλος που δακτυλογραφούσε», στο «Δελτίο Τύπου από
τη
Συνέντευξη
Τύπου
για
τα
Πολιτικά
και
Κοινωνικά
Δικαιώματα»:
http://diokomenesorothetikes.wordpress.com/2012/10/17/δελτίο-τύπου-από-τη-συνέντευξη-τύπου-τ/,
ημερομηνία ανάρτησης 17/10/2012, ημερομηνία συγγραφής 04/05/2012. Το ίδιο βρίσκουμε και στο
ένθετο περιοδικό της εφημερίδας “Αυγή”, “Ενθέματα”: «Κι όμως, βρέθηκε ένας ακόμη τρόπος για να
πληγωθεί η αξιοπρέπεια όλων μας και η ίδια η ύπαρξη των γυναικών-θυμάτων: οι αστυνομικοί που τις
έφερναν στην αίθουσα φορούσαν άσπρα γάντια, και στις ίδιες είχαν φορέσει μάσκες φαρμακείου.»,
στο
"Ασκεπείς
και
γαντοφορεμένοι",
της
Ιωάννας
Μεϊτάνη: http://enthemata.wordpress.com/2012/05/06/meitani-13/ (06/05/2012). Αλλά και στο
κείμενο της Αυτόνομης Συνέλευσης Ζωγράφου με τίτλο "Κάποτε ήταν οι μάγισσες, τώρα οι
μετανάστες-ριες
και
οι
οροθετικές,
αύριο
οι
άνεργοι-ες
και
οι
άστεγοι-ες":
http://syneleysizografou.blogspot.gr/2012/06/blog-post_19.html (19/06/2012): «Για να επιτευχθεί ο
κοινωνικός στιγματισμός των αρρώστων επιστρατεύθηκε το θέαμα και η διαστρέβλωση της αλήθειας
σε μία εικόνα: η μεταφορά τους στους δικαστές έγινε με γάντια και μάσκες, ενώ όλοι εδώ και
δεκαετίες γνωρίζουμε ότι το AIDS δεν μεταδίδεται από τον αέρα ή το άγγιγμα». Τέλος, σε άρθρο
της Σίσσυς Βωβού με τίτλο "Τρεις οροθετικές φυλακισμένες μιλούν για τη διαπόμπευσή τους":
http://www.fylosykis.gr/2012/12/τρεις-οροθετικές-φυλακισμένες-μιλού/ (04/12/2012), κατατίθεται η
μαρτυρία μίας εκ των συλληφθεισών γυναικών, της Μαρίας, η οποία, καταγόμενη από μια επαρχιακή
πόλη, περιγράφει το στιγματισμό της ίδιας και της οικογένειάς της: «Πήγε το ΚΕΕΛΠΝΟ στο σχολείο
της κόρης μου παράνομα και της έκανε εξετάσεις για μια εβδομάδα. Τελικά την έδιωξαν από το
σχολείο. Τα προβλήματα που δημιούργησαν στην οικογένεια μου είναι τεράστια, τους δύο αδερφούς
μου τους έδιωξαν από τις δουλειές τους και δεν βρίσκουν άλλη δουλειά. Εμένα με δείχνουν με το
δάκτυλο. Φοβάμαι πως όταν βγω έξω θα με λιντσάρουν. Είμαι από μια μικρή πόλη, σαν χωριό, έχει
γίνει μεγάλο σούσουρο και πραγματικά φοβάμαι να πάω να δω το παιδί μου. Από 8 χρονών είδε τη
μάνα της σε όλες τις τηλεοράσεις. Της μίλησα στο τηλέφωνο και μου είπε πως δεν θέλει να έχει μία
μαμά που είναι άρρωστη και πάει με πολλούς άντρες».
Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται και στο ντοκυμαντέρ με τίτλο «Ερείπια (Ruins) – Οροθετικές
γυναίκες. Το χρονικό μιας διαπόμπευσης» σε σκηνοθεσία της Ζωής Μαυρουδή, το οποίο από
01/12/2013
διατίθεται
ελεύθερα
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
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Ο έλληνας πελάτης σεξουαλικών υπηρεσιών εγκαλείται από το ελληνικό
κράτος διότι δεν προστάτευσε ως όφειλε την ελληνίδα σύζυγό του, ρίσκαρε να της
μεταδώσει το «θάνατο»144 που μάζεψε από τα «στέκια της παράνομης πορνείας»145
και τις «πιάτσες του έρωτα» επιλέγοντας «νύχτες πάθους με τις “πεταλουδίτσες” της
νύχτας χωρίς τη χρήση προφυλακτικών.»146
Οι εκδιδόμενες γυναίκες, ως άλλη Εύα, συνιστούν έναν πειρασμό για τον
έλληνα πελάτη που επιδιώκει να τον γευτεί δίχως όρους (βλ. δίχως τη χρήση
προφυλακτικού), αναπαρίστανται ως σεξουαλικά ακόρεστες (εκδιδόμενες), αλλά και
ως βρώμικες (οροθετικές). Ταυτόχρονα, η “θανατηφόρα” επιθετική σεξουαλικότητά
τους συμπίπτει με τη θνητότητα που επέφερε στο ανθρώπινο είδος η πράξη της
πρωτόπλαστης Εύας. Η εθνική αρρενωπότητα, στο υπό μελέτη συγκείμενο,
συγκροτείται ως πολυγαμική, ενώ, αντίθετα, η σεξουαλική δραστηριότητα των
ελληνίδων φαίνεται να περιορίζεται στην αναπαραγωγή και τη φροντίδα (βλ. κλήσεις
συζύγων ή μητέρων στις γραμμές του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), η αγωνία για την υγεία της
ίδιας αλλά κυρίως της οικογένειάς της, η αγνότητα και η καθαρ(ι)ότητα
αναδεικνύονται ως τα κύρια χαρακτηριστικά της. Αμόλυντες, καθώς αναπαρίστανται
οι ελληνίδες, προσομοιάζουν στην Παναγία. Οι δύο αυτές αντικρουόμενες
θηλυκότητες αποτελούν κεντρικές σημασιοδοτικές φιγούρες της χριστιανικής
κοσμολογίας για το καλό και το κακό.
Μια ακόμα οπτική, από την πλευρά της επιστήμης αυτή τη φορά, έρχεται να
ενισχύσει την ανάγκη προστασίας και επιβεβαίωσης του υποκειμένου/θεσμού της
οικογένειας. Σε δηλώσεις του στο newsit.gr ο γενικός γραμματέας ελλήνων
κοινωνιολόγων, Άκης Κάτσουλας, υποστήριξε ότι:
το σημαντικό ειναι πως μιλάμε για μη δηλούμενες ιεροδουλες που δεν ξέρουμε
το ιατρικό τους παρελθόν και εάν είναι φορείς ασθενειών. Το πρόβλημα γινεται
ακόμη μεγαλύτερο με τη διάλυση του θεσμού της οικογένειας καθώς σύμφωνα
με τις ερευνες αρκετοί πελάτες αυτών των γυναικών είναι παντρεμένοι. Σε σχέση
με τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και το AIDS υπαρχει κακή

http://www.youtube.com/watch?v=9zyEegBtC1Q .
144
"Προφυλακιστέες οι 16 ιερόδουλες φορείς του Aids" [Κοινωνία]:
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132621/profylakistees-oi-16-ierodoyles-foreis-toy-aids
(04/05/2012).
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"Εντοπίστηκαν
άλλες
δύο
ιερόδουλες
με
AIDS"
[Έγκλημα]:
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=143250&catid=4 (01/06/2012).
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"Από το πεζοδρόμιο, το AIDS γίνεται εφιάλτης για χιλιάδες οικογένειες":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132312/apo-to-pezodromio--to-aids-ginetai-efialtis-giahiliades-oikogeneies (03/05/2012).
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ενημέρωση.147

Μέσα από την προσφυγή στο κύρος του ειδικού επιστήμονα επιτυγχάνεται η
περαιτέρω σύνδεση της πορνείας με το θεσμό της οικογένειας. Με τη χρήση της
φράσης «το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο» δηλώνεται ότι οι αυξημένες
επισκέψεις των ελλήνων ανδρών στις εκδιδόμενες γυναίκες εμπίπτουν στο κοινωνικό
“πρόβλημα” που ονομάζεται «διάλυση του θεσμού της οικογένειας». Ένα πρόβλημα
το οποίο συναρθρώνεται με την αυξημένη επικινδυνότητα μετάδοσης του ιού. Το υπό
μελέτη απόσπασμα λόγου λειτουργεί, συνεπώς, εν είδει μηχανισμού επιτήρησης της
κυρίαρχης κοινωνικής σχέσης (οικογένεια): η ασφάλεια της υγείας του έθνους
διαφυλάσσεται κυρίως μέσα από την εμπέδωση της κανονικότητας που συνιστά το
τρίπτυχο πατρίδα (όπως είδαμε να αναπτύσσεται ο κυρίαρχος λόγος στα πλαίσια του
προηγούμενου κεφαλαίου)– θρησκεία148 – οικογένεια.
Ο “τρόμος”, ο “φόβος”, ο “εφιάλτης” που έχει φωλιάσει σε «εκατοντάδες»149
ή και «χιλιάδες» ελληνικές οικογένειες είναι ο κίνδυνος που συνιστά η μετάδοση του
ιού HIV, ενός ιού που βρίσκεται στα σώματα των εκδιδόμενων γυναικών. Ο φόβος
για το AIDS τροφοδοτεί την (ανα)παραγωγή ενός «ηθικού πανικού» γύρω από τη
σεξουαλική ηθική, την ασφάλεια της δημόσιας υγείας, την ίδια τη συνοχή της
κοινωνίας συγκροτημένης ως έθνος-κράτος. Κατά τον ίδιο τρόπο είχε λειτουργήσει
και το «δημογραφικό» τη δεκαετία 1990, τροφοδοτώντας «μια πολιτισμική ανησυχία
για την ακεραιότητα και την καθαρότητα του έθνους-κράτους» (Χαλκιά, 2006: 60) ή
η αναπαράσταση των αλβανών μεταναστών ως εγκληματιών στα τέλη της ίδιας
δεκαετίας (Κωνσταντινίδου, 2001: 99-102).
Στο παράδειγμα του στιγματισμού και της διαπόμπευσης των οροθετικών
γυναικών, που μελετούμε, τα ξένα σώματα (είτε ανήκουν στο μεταναστευτικό
πληθυσμό είτε στο ντόπιο) απειλούν να βλάψουν την πολιτισμική συνοχή του έθνους
και να μολύνουν το σώμα του. Παρότι στα αποσπάσματα που μελετήσαμε παραπάνω
η ευθύνη του έλληνα-άνδρα-πελάτη, κατά την εκτύλιξη των γεγονότων,
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"1.500% αυξήθηκε η πορνεία σε ένα χρόνο στην Ελλάδα – 1δις ευρώ ο ετήσιος τζίρος":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137465&catid=3 (03/05/2012).
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Υπενθυμίζουμε τη χρήση της ορολογίας περί φαρισαϊσμού στο λόγο του υπουργού Προστασίας του
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"Από το πεζοδρόμιο, το AIDS γίνεται εφιάλτης για χιλιάδες οικογένειες":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132312/apo-to-pezodromio--to-aids-ginetai-efialtis-giahiliades-oikogeneies (03/05/2012).
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αναγνωρίζεται από ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της κυρίαρχης αντίληψης, το
γεγονός πως ο πληθυσμός που εν τέλει τιμωρήθηκε, καταστάλθηκε και
διαπομπεύθηκε δεν ήταν ο ανδρικός αλλά οι οροθετικές ή και εκδιδόμενες γυναίκες,
δηλώνει την αμετάβλητη “κατωτερότητα” που τις χαρακτηρίζει. Αμετάβλητη καθώς
οι εν λόγω γυναίκες αναπαραστάθηκαν να εμπίπτουν σε πολλαπλές ταυτότητες που
αναγνωρίζονται ως κατώτερες: ήταν γυναίκες, επικίνδυνες (οροθετικές) και βρώμικες
(εκδιδόμενες).150 Η σύμπτωση όλων αυτών των κοινωνικών ταυτοτήτων στα
πρόσωπα των εν λόγω γυναικών κατέστησε τα σώματα τους το σύνορο γύρω από και
πάνω στο οποίο περιχαρακώθηκε η κυρίαρχη ταυτότητα.
Παρατηρούμε, επομένως, ότι το υποκείμενο που απολαμβάνει τα μεγαλύτερα
προνόμια εντός της ελληνικής κοινωνίας είναι και εκείνο που το κράτος επιλέγει να
προστατέψει. Ενώ, αντίθετα, το πλέον ευάλωτο υποκείμενο που ζει στην ελληνική
επικράτεια στοχοποιείται ως επικίνδυνο, μολυσματικό, εγκληματικό και εν τέλει
εξοβελιστέο.
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Η αντιμετώπιση που είχαν στη περίπτωση που η εθνικότητά τους ήταν διάφορη της ελληνικής ήταν
η απέλαση, γεγονός που καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, αλλά δεν αποτέλεσε
είδηση για τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Στην παρούσα έρευνα μελετήσαμε τις αναπαραστάσεις που αναδύθηκαν από τον
κυρίαρχο λόγο του διαδικτυακού Τύπου μέσα από την ανάλυση λέξεων, φράσεων και
παραθεμάτων από τα δημοσιεύματα των πέντε μεγαλύτερων σε επισκεψιμότητα
ειδησεογραφικών sites στην Ελλάδα. Αντικείμενο της έρευνάς μας αποτελεί το
γεγονός της σύλληψης και προφυλάκισης, καθώς και της δημοσιοποίησης των
στοιχείων και των φωτογραφιών, 32 οροθετικών γυναικών το Μάιο του 2012 στην
Αθήνα. Το συγκείμενο στο οποίο εκτυλίσσεται το υπό μελέτη παράδειγμα αφορά
στην Ελλάδα της κρίσης, των περικοπών και του “εξορθολογισμού”. Πιο
συγκεκριμένα, ο εθνικός λόγος που μελετούμε αρθρώθηκε την προεκλογική περίοδο
2012, τον Απρίλιο και τον Μάιο, ενώ οι ρίζες του εντοπίζονται ένα χρόνο πριν, στον
Ιούνιο 2011, αλλά και στο Νοέμβριο και το Δεκέμβριο 2011.
Προσεγγίζουμε το φαινόμενο της κρίσης ως μια κατάσταση έκτακτης
ανάγκης που έχει πλέον καταστεί ο κανόνας μέσα από τη συνεχή εμφάνιση στο
προσκήνιο νέων έκτακτων συνθηκών. Ο «υγειονομικός κίνδυνος» που συνιστούν οι
μετανάστες για την ελληνική κοινωνία αποτέλεσε μία εξ αυτών. Αρχικά, η άρθρωση
του λόγου που συνδέει τη μετανάστευση με τη μετάδοση μολυσματικών νοσημάτων
τοποθετήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγνωρίζοντας την Ελλάδα ως ισάξιο μέτοχο
της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

ενώ,

στη

συνέχεια,

ο

κίνδυνος

αυτός

συγκεκριμενοποιήθηκε στη μετάδοση του AIDS στην ελληνική κοινωνία,
εντοπίστηκε και προσωποποιήθηκε στα σώματα των παράνομων μεταναστριών που
εργάζονται σε οίκους ανοχής ή εκδίδονται σε πιάτσες της Αθήνας δίχως την
απαραίτητη άδεια. Παρότι κατά την εκτύλιξη των γεγονότων η πλειοψηφία των
γυναικών που συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη φυλακή ήταν οροθετικές
τοξικοεξαρτημένες ελληνικής καταγωγής, ο κυρίαρχος λόγος συνέχιζε να τις
υποδεικνύει ως «ιερόδουλες» που «σκορπούν θάνατο στις πιάτσες του έρωτα».
Μέσα από τη μελέτη των δημοσιευμάτων παρατηρήσαμε αφενός μια
ομογενοποίηση του μεταναστευτικού πληθυσμού (παράνομοι – νόμιμοι, άνδρες –
γυναίκες) και αφετέρου μια ταύτιση του πληθυσμού αυτού με την μόλυνση και το
μίασμα, ταύτιση η οποία έφερε εμφυλοποιητικά χαρακτηριστικά (γυναίκες – φορείς
του ιού HIV, άνδρες – φορείς «εξαφανισμένων» από την Ευρώπη νοσημάτων και
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εστίες μόλυνσης λόγω των «άθλιων» συνθηκών διαβίωσής τους). Η λύση που
προτάθηκε για την αντιμετώπιση του «προβλήματος» ήταν ο εξοστρακισμός των
μολυσματικών στοιχείων και η νομική οδός που χρησιμοποιήθηκε η θεσμοθέτηση
της υγειονομικής διάταξης 39α. Αρωγοί σε αυτό το έργο φάνηκαν οι γιατροί του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., η αστυνομία και η εισαγγελία, ενώ τα υπουργεία Υγείας και
Προστασίας του Πολίτη παρείχαν τον κεντρικό σχεδιασμό. Παρατηρούμε, επομένως,
μια σύμπραξη της κρατικής (κατασταλτικής) πολιτικής με τον ιατρικό λόγο που
οδήγησε στην ποινικοποίηση της οροθετικότητας. Τα Μ.Μ.Ε. αναπαράγοντας τον
κυρίαρχο λόγο που εξέφραζαν οι κρατικοί αξιωματούχοι συνέβαλαν στην ενίσχυση
και τη διάχυση ενός ηθικού πανικού στο κοινωνικό σύνολο γύρω από τις άγνωστες
διαστάσεις του φαινομένου της εξάπλωσης του AIDS, αλλά και στην επιβεβαίωση
των κυρίαρχων αφηγήσεων γύρω από τις κοινωνικές, ιστορικές και πολιτικές
κατηγορίες του έθνους, του φύλου και της σεξουαλικότητας. Οι κατηγορίες αυτές
συνιστούν συστήματα εξουσίας που συναρθρώνουν κόμβους στο χώρο και στο
χρόνο, οδηγώντας στην επιβεβαίωση κυρίαρχων ταυτοτήτων και στην απόρριψη
όσων αποκλίνουν από αυτές. Η συγκυρία της διαπόμπευσης των οροθετικών
γυναικών που μελετούμε συνιστά μια στιγμή πύκνωσης των εν λόγω συστημάτων
εξουσίας. Τη στιγμή αυτή επιχειρούμε να αποδομήσουμε και να αναλύσουμε τα
στοιχεία που τη συνθέτουν, αλλά και τις νοηματοδοτήσεις τις οποίες τροφοδοτεί.
Παρατηρούμε ότι ο μεταναστευτικός πληθυσμός αναπαρίσταται ως ένας
εχθρός στο εσωτερικό του έθνους-κράτους, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το
ελληνικό κράτος, επιθυμώντας να ανήκει στο μπλοκ των “εξελιγμένων” και
“πολιτισμένων” χωρών, οφείλει να εφαρμόζει τη βιοπολιτική ως στρατηγική
εξοβελισμού των σωμάτων που απειλούν την καθαρ(ι)ότητα και την ακεραιότητα του
έθνους-κράτους. Το ελληνικό κράτος, λοιπόν, κηρύσσει την έναρξη ενός “πολέμου”
απέναντι στον εχθρό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός διπόλου. Στον ένα πόλο
βρίσκονται οι βρώμικοι, εγκληματικοί μολυσματικοί μετανάστες: τα επικίνδυνα
σώματα, τα σώματα που απειλούν την δημόσια υγεία και η περίθαλψη των οποίων
φαίνεται να επιβαρύνει τα δημόσια ταμεία σε τέτοιο βαθμό που η αποπομπή τους
μοιάζει περισσότερο “συμφέρουσα” ενώ τον δεύτερο πόλο συγκροτεί η «ελληνική
οικογένεια», δηλαδή οι καθαροί, παραγωγικοί και υγιείς έλληνες, και πιο
συγκεκριμένα: ο έλληνας οικογενειάρχης, η σύζυγος του και, ενδεχομένως, τα παιδιά
του, υποκείμενα και σώματα που το κράτος αναγνωρίζει ως άξια προστασίας.
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Η

διαχείριση

αυτών

των

απειλητικών

σωμάτων

αναδείχθηκε

στο

συγκεκριμένο παράδειγμα μέσα από τη συναρμογή της κατασταλτικής με την
παραγωγική διάσταση της εξουσίας. Παράλληλα, η καταστολή των σωμάτων
παρουσιάζει και μια “παραγωγική” διάσταση, καθιστώντας τα σώματά τους περιττά
και άξια εγκλεισμού. Τα υποκείμενα αυτά ενσωματώνουν τον εχθρό που απειλεί την
υγεία του έθνους ως οικογένειας και του έθνους ως κράτους. Έτσι, από τη μία
παρατηρούμε την εντατικοποίηση των επιχειρήσεων-σκούπα στο κέντρο της
πρωτεύουσας για τον εντοπισμό των μιαρών σωμάτων και τον μετέπειτα εγκλεισμό
τους σε κρατητήρια ή στρατόπεδα κράτησης με απώτερο σκοπό την απέλασή τους,
και από την άλλη, τη διασπορά ενός πειθαρχικού λόγου που έχει ως αποτέλεσμα την
αποκρυστάλλωση τεσσάρων έμφυλων θέσεων υποκειμενοποίησης. Του (έλληνα)
πατέρα-κράτους, του (έλληνα) γιού-οικογενειάρχη-πελάτη σεξουαλικών υπηρεσιών,
της (μετανάστριας) οροθετικής ή/και εκδιδόμενης και της (ελληνίδας) συζύγου του
γιού οικογενειάρχη.
Ο πατέρας (δηλ, το κράτος) αποτελεί το κανονιστικό ρυθμιστικό
πρότυπο/ιδεώδες του φύλου, ενώ ο γιός συγκροτεί την κυρίαρχη αρρενωπότητα στο
εν λόγω συγκείμενο. Βρίσκεται σε μια μόνιμη ετεροσεξουαλική σχέση ή είναι ακόμη
και παντρεμένος με παιδιά, χαίρει κοινωνικής αποδοχής, κύρους και σεβασμού,
ανήκει στη μεσαία ή ανώτερη τάξη. Εντούτοις, η ταυτότητά του δεν διαταράσσεται
στην περίπτωση που επιλέξει να συνευρεθεί ερωτικά με κάποια άλλη γυναίκα έναντι
αμοιβής, αντίθετα η πράξη του αυτή γίνεται αντιληπτή ως μια αθώα πηγή, ηθικά
νομιμοποιημένης, άντλησης ηδονής (βλ. «λίγες στιγμές απόλαυσης»). Αν, όμως,
επιλέξει αυτή τη συνδιαλλαγή χωρίς τη χρήση προφυλακτικού, τότε έρχεται σε
σύγκρουση με το κράτος-πατέρα και ο τελευταίος προχωρά στην επίπληξη του,
αποκαλώντας τον «γαϊδούρι», και απειλεί να τον τιμωρήσει, εξαγγέλλοντας την
ποινικοποίηση τέτοιου είδους υπηρεσιών, αφού με αυτή του την πράξη θέτει σε
επισφάλεια την υγεία της συζύγου και των παιδιών του και κατ’ επέκταση του
εθνικού κράτους. Ταυτόχρονα με τη νουθεσία του πελάτη-γιού, το κράτος-πατέρας
επιχειρεί να απομακρύνει τον πειρασμό που συνιστούν οι οροθετικές εκδιδόμενες
γυναίκες.
Η σεξουαλικότητα αυτών των γυναικών αναπαρίσταται από τα Μ.Μ.Ε. ως
επιθετική, οι «ιερόδουλες ψωνίζουν χύμα στους δρόμους τους πελάτες»,
«σκορπώντας το θάνατο». Οι κατηγορίες οι οποίες τους απαγγέλλονται αποδίδουν
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πρόθεση στη δράση τους (βλ. «βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη»), θεωρώντας ως
δεδομένο ότι γνώριζαν πως είναι φορείς του ιού HIV και ότι επεδίωκαν να τον
μεταδώσουν στους αρσενικούς τους πελάτες. Ενίοτε, οι εν λόγω γυναίκες,
αναπαρίστανται ως θύματα διεθνών κυκλωμάτων σωματεμπορίας, αλλά η εικόνα που
κυριαρχεί είναι εκείνη της ένοχης, της κύριας υπεύθυνης για την αύξηση των
κρουσμάτων του AIDS στην Ελλάδα, η οποία οφείλει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
Έτσι, οι φωτογραφίες, τα απόρρητα ιατρικά δεδομένα και τα προσωπικά στοιχεία
των γυναικών που βρέθηκαν οροθετικές, κατά τους ελέγχους που έλαβαν χώρα στο
κέντρο της Αθήνας, δίνονται στη δημοσιότητα για την ενημέρωση των ανδρών που
πιθανώς να έχουν συνευρεθεί μαζί τους σεξουαλικά δίχως τη χρήση προφυλακτικού.
Ενώ, στη συνέχεια, οι ίδιες οδηγούνται στη φυλακή ώστε να αποτραπεί κάποια
μελλοντική επαφή, σεξουαλικού χαρακτήρα, με «ανυποψίαστους πελάτες», δηλαδή,
την περαιτέρω μόλυνση του εθνικού σώματος.
Η παραγωγική διάσταση της υποκειμενοποίησης των θηλυκοποιημένων
σωμάτων συνίσταται στην ανεστραμμένη αντανάκλαση της επιθετικής εκδιδόμενης.
Ένα είδωλο που ενσαρκώνεται στο πρόσωπο της συντρόφου ή συζύγου του
αρσενικού πελάτη, η οποία καλεί αγωνιωδώς στις τηλεφωνικές γραμμές του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. με την ιδιότητα της συζύγου ή της μητέρας, έτσι ώστε να ενημερωθεί
για τους τρόπους μετάδοσης του ιού HIV. Η μητέρα-σύζυγος χάνει την εμπιστοσύνη
που έτρεφε στο πρόσωπο του άνδρα της, η αγνότητα και η καθαρ(ι)ότητά της
συμβολίζουν και την τιμή της μητέρας-πατρίδας.
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιδιώξαμε να μελετήσουμε τους
κυρίαρχους λόγους που αρθρώθηκαν στο συγκείμενο που εξετάσαμε και οι οποίοι
συνέβαλαν στη διαμόρφωση των αποδιοπομπαίων τράγων ή σωμάτων χωρίς
σημασία (Butler, 2004) των οροθετικών γυναικών. Επιθυμούμε η ίδια η καταγραφή
και η αποδόμηση αυτών των λόγων να αποτελέσει ένα τεκμήριο αντίστασης σε
αυτούς, μια αντι-μνήμη (Foucault, 2003), ένα είδος αντι-ιστορίας ή νέας
ιστοριογραφίας (Σκοτ, 1997). Επιθυμούμε, δηλαδή, να αφαιρέσουμε το πέπλο του
μυστηρίου που η κατάσταση εξαίρεσης προσδίδει στις σχέσεις εξουσίας, ένα πέπλο
το οποίο αποκρύπτει και μυστικοποιεί τη βία που αυτές ενέχουν καθιστώντας τες με
αυτό τον τρόπο «φυσικές» (Agamben, 2007). Η αποφυσικοποίηση, λοιπόν, του
κυρίαρχου λόγου ανοίγει τον δρόμο για μια βαθύτερη κριτική των σχέσεων
εξουσίας.
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"Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι φωτογραφίες των 11 επιπλέον ιερόδουλων με AIDS":
http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/159803/sti-dimosiotitadothikan-oi-fotografies-ton-11-epipleon-ierodoylon-me-aids
"Θρίλερ με δύο έφηβους «πελάτες» της Ρωσίδας με το AIDS":
http://www.newsbomb.gr/blogs/story/131952/thriler-me-dyo-efivoys-pelates-tisrosidas-me-to-aids
"Για κακούργημα οι 11 ιερόδουλες με τον ιό HIV":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/131947/gia-kakoyrgima-oi-11-ierodoylesme-ton-io-hiv
"Μαρτυρία 21χρονου που συνεβρέθηκε με τη Ρωσίδα φορέα του AIDS":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132014/martyria-%E2%80%93-sok21hronoy-poy-syneyrethike-me-ti-rosida-forea-toy-aids
"ΣΟΚ: Γεμάτος παιδιά ο οίκος ανοχής που εργαζόταν η Ρωσίδα με AIDS" :
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132036/sok-gematos-paidia-o-oikosanohis-poy-ergazotan-i-rosida-me-aids

in.gr
"Άλλες 11 ιερόδουλες βρέθηκαν θετικές στον ιό HIV - Οδηγίες από το ΚΕΕΛΠΝΟ":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231193774
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zougla.gr
"«Βόμβες» του AIDS 12 ιερόδουλες":
http://www.zougla.gr/zouglaport/topika/article/vomves-tou-aids-12-ierodoules
"Μεγαλώνει η λίστα του φόβου στους οίκους ανοχής":
http://www.zougla.gr/greece/article/afksanete-i-lista-tou-fovou-stous-ikous-anoxis
"Στον εισαγγελέα οι ιερόδουλες φορείς του HIV":
http://www.zougla.gr/greece/article/ston-isagelea-i-ierodoules-foris-tou-hiv

protothema.gr
"«Υγειονομική βόμβα» οι μολυσμένες με AIDS πόρνες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194015

02/05/2012
newsit.gr
"O εφιάλτης στο δρόμο με το ...Aids – Στοιχεία σοκ: «Οι οίκοι ανοχής ήταν γεμάτοι
παιδιά»!" [Ελλάδα]:
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137188&catid=3
"Άλλα 5 νέα κρούσματα με ιερόδουλες που σκορπούσαν το AIDS – Πάνω από 315
παράνομοι οίκοι ανοχής μόνο στο κέντρο της Αθήνας":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137312&catid=4
"Χρυσοχοΐδης στο Facebook: «Νομιμότατη η δημοσίευση των στοιχείων των
ιερόδουλων κι ας κόπτωνται οι Φαρισαίοι»":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137290&catid=3
"Λοβέρδος: «Να ποινικοποιηθεί το σεξ χωρίς προφυλακτικό με ιερόδουλες –
Γαϊδούρια όσοι πήγαν θέτοντας σε κίνδυνο την οικογένειά τους»":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137245&catid=3

newsbomb.gr
"Θερίζει το AIDS στα «κόκκινα» φανάρια":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132260/therizei-to-aids-sta-kokkina-fanaria
"ΣΟΚ: 17 οροθετικές ιερόδουλες στο κέντρο της Αθήνας":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132224/sok-17-orothetikes-ierodoyles-stokentro-tis-athinas
"Κι άλλες ιερόδουλες θετικές στον ιό του AIDS":
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http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132202/ki-alles-ierodoyles-thetikes-ston-iotoy-aids
"«Κόκκινος» συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας με τον ιό του AIDS":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132074/kokkinos-synagermos-sto-kentrotis-athinas-me-ton-io-toy-aids
"Λοβέρδος: Να ποινικοποιηθεί το σεξ χωρίς προφύλαξη με ιερόδουλες":
http://www.newsbomb.gr/politikh/story/132139/loverdos-na-poinikopoiithei-to-sexhoris-profylaxi-me-ierodoyles
"ΣΟΚ: Φόβοι για ιερόδουλες με AIDS και στην Αχαΐα":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132098/sok-fovoi-gia-ierodoyles-me-aidskai-stin-ahaia

in.gr
"Οι πιθανότητες μόλυνσης από HIV σε διάφορες επικίνδυνες συμπεριφορές":
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231194047
"Ποινική ευθύνη και σε όσους ζητούν απροφύλακτες σχέσεις με ιερόδουλες, είπε ο
υπ. Υγείας":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231193941
"Νομιμότητη η δημοσίευση των φωτογραφιών των ιερόδουλων, λέει ο Μ.
Χρυσοχοΐδης":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231193950

zougla.gr
"Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη σύλληψη των 5 ιερόδουλων":
http://www.zougla.gr/greece/article/i-anakinosi-tis-astinomias-gia-ti-silipsi-ton-5ierodoulon
"Ποινικοποίηση του ελεύθερου σεξ":
http://www.zougla.gr/zouglaport/topika/article/protino-tin-pinikopisi-tis-aprofilaktisepafis

protothema.gr
"Αδίκημα το χωρίς προφυλάξεις σεξ με εκδιδόμενες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194302
"Με τον εφιάλτη του AIDS ζουν 1600 άντρες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194167
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03/05/2012
newsit.gr
"Πανικός στις «πιάτσες» της Αθήνας - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την εκπομπή του
Ν. Ευαγγελάτου":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137340&catid=3
"Παντρεμένοι οι περισσότεροι απ’ όσους «πήγαν» με τις οροθετικές ιερόδουλες Πάνω από 3.000 τα τηλεφωνήματα στο ΚΕΕΛΠΝΟ":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137385&catid=3
"1.500% αυξήθηκε η πορνεία σε ένα χρόνο στην Ελλάδα – 1δις ευρώ ο ετήσιος
τζίρος": http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137465&catid=3
"Νέα στοιχεία σοκ: Υπ. Υγείας: 85 ιερόδουλες με AIDS σε 1.180 αιμοληψίες":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137520&catid=4
"Αυτές είναι οι νέες 5 ιερόδουλες που σκορπούσαν το AIDS στις πιάτσες - Πάνω από
4.000 όσοι είχαν σεξουαλική επαφή μαζί τους":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137547&catid=3
newsbomb.gr
"Οι φωτογραφίες και τα στοιχεία άλλων 5 ιερόδουλων με Aids":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132427/oi-fotografies-kai-ta-stoiheia-allonpente-ierodoylon-me-aids
"Υπ. Υγείας: 85 κρούσματα Aids σε 1.180 αιμοληψίες":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132417/yp-ygeias-85-kroysmata-aids-se1180-aimolipsies
"Ποινική δίωξη σε άλλες πέντε ιερόδουλες με Aids":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132365/poiniki-dioxi-se-alles-penteierodoyles-me-aids
“«Καμπανάκι» και στην Κρήτη για τις ιερόδουλες":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132326/kampanaki-kai-stin-kriti-gia-tisierodoyles
“«Καθαρές» οι ιερόδουλες στο νομό Έβρου":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132281/kathares-oi-ierodoyles-sto-nomoevroy
"Από το πεζοδρόμιο, το AIDS γίνεται εφιάλτης για χιλιάδες οικογένειες":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132312/apo-to-pezodromio--to-aidsginetai-efialtis-gia-hiliades-oikogeneies

in.gr
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"Ποινική δίωξη των πέντε οροθετικών ιερόδουλων":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231194127
"Στη δημοσιότητα τα στοιχεία άλλων πέντε ιερόδουλων, αντιδράσεις για το μέτρο":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231194236
"Άλλες πέντε ιερόδουλες βρέθηκαν θετικές στον ιό HIV":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231194016
"Ακόμη μία ιερόδουλος βρέθηκε θετική στον ιό HIV":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231198794

zougla.gr
"Τρόμος AIDS για 3.000 άνδρες": http://www.zougla.gr/greece/article/tromos-aidsgia-3000-andres

protothema.gr
"Ποινική δίωξη σε άλλες πέντε οροθετικές ιερόδουλες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194551

04/05/2012
newsit.gr
"Έγκυος δύο μηνών η μία από τις οροθετικές ιερόδουλες":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137692&catid=3
"Εκείνες στο «απόσπασμα», εκείνοι άφαντοι":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137627&catid=4
"Ο πόλεμος της φωτογραφίας":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=137629&catid=3

newsbomb.gr
"Η φωτογραφία μιας ακόμα ιερόδουλης με Aids":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132646/i-fotografia-mias-akomaierodoylis-me-aids
"Απολογούνται από νωρίς οι 16 ιερόδουλες φορείς του AIDS":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132588/apologoyntai-apo-noris-oi-11-
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ierodoyles-foreis-toy-aids
"Προφυλακιστέες οι 16 ιερόδουλες φορείς του Aids":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132621/profylakistees-oi-16-ierodoylesforeis-toy-aids
"Άλλη μια ιερόδουλος φορέας του Aids":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132601/alli-mia-ierodoylos-foreas-toy-aids

in.gr
"Προφυλακίστηκαν οι 16 οροθετικές, άλλη μία βρέθηκε θετική στον ιό HIV":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231194343

zougla.gr
"Αυξάνεται ο αριθμός των οροθετικών ιερόδουλων":
http://www.zougla.gr/greece/article/afksanete-o-ari8mos-ton-oro8etikon-ierodoulon
(Δήμητρα Μπιλάλη)
"Ανεξέλεγκτες οι διαστάσεις της πορνείας στην Κύπρο":
http://www.zougla.gr/kosmos/article/anekselegtes-i-diastasis-tis-pornias-stin-kipro
(Φίλιππος Καραμέτος)

protothema.gr
"Ιερόδουλη με Aids στον Άγιο Παντελεήμονα":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194964
"Επίθεση Bild σε Χρυσοχοΐδη για τις ιερόδουλες":
http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=194893
"Έγκυος έξι μηνών η μια από τις οροθετικές ιερόδουλες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194863
"Συναγερμός για τις οροθετικές ιερόδουλες και στην Κύπρο":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=194796

05/05/2012
newsbomb.gr
"Συνεχίζεται η φρίκη με το AIDS στην Αθήνα - άλλες 6 οροθετικές ιερόδουλοι":
http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/160036/synehizetai-i-friki-me-
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to-aids-stin-athina-%E2%80%93-alles-6-orothetikes-ierodoyloi
"Σοκ: Συνελήφθησαν 6 ακόμα ιερόδουλες με Aids!":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132780/sok-synelifthisan-exi-akomaierodoyles-me-aids
"Στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας των έξι ιερόδουλων με Aids":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132831/sti-dimosiotita-ta-stoiheiataytotitas-ton-exi-ierodoylon-me-aids

in.gr
"Άλλες έξι ιερόδουλες βρέθηκαν θετικές στον ιό HIV":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231194441

zougla.gr
"Ακόμη έξι ιερόδουλες θετικές στον ιό του AIDS":
http://www.zougla.gr/greece/article/akomi-eksi-ierodoules-8etikes-ston-io-tou-aids

protothema.gr
"Άλλες έξι ιερόδουλες βρέθηκαν να έχουν AIDS":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=195052

06/05/2012
newsbomb.gr
"Πλήρωναν παραπάνω τις ιερόδουλες για να κάνουν σεξ χωρίς προφυλακτικό":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/132991/plironan-parapano-tis-ierodoylesgia-na-kanoyn-sex-horis-profylaktiko

protothema.gr
"«Δαγκωτό» υπέρ της δημοσιοποίησης για τις οροθετικές ιερόδουλες":
http://www.protothema.gr/life-style/health-and-life/article/?aid=195109

07/05/2012
newsbomb.gr
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"Σοκ: Σε πανικό ο ΣΟΚ: Σε πανικό ο ηθοποιός που πήγε με ιερόδουλη φορέα του
AIDS! (video)”:
http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/160158/sok--se-paniko-oithopoios-poy-pige-me-ierodoyli-forea-toy-aids!-video

08/05/2012
newsbomb.gr
"Άλλη μια ιερόδουλη στη λίστα του AIDS":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/133563/alli-mia-ierodoyli-sti-lista-toy-aids

in.gr
"Ακόμα μία ιερόδουλος βρέθηκε θετική στον HIV, νέα διαμαρτυρία για
«διαπόμπευση»”:
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231194933

protothema.gr
"Στις 30 ανέρχονται οι εκδιδόμενες με λοίμωξη HIV":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=195868

09/05/2012
newsbomb.gr
"Πέντε πελάτες ιερόδουλων με Aids βρέθηκαν θετικοί στον ιό HIV":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/133729/pente-pelates-ierodoylon-me-aidsvrethikan-thetikoi-ston-io-hiv
"«Σφραγίστηκε» για 9η φορά ο οίκος ανοχής της 22χρονης Ρωσίδας":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/133724/sfragistike-gia-9i-fora-o-oikosanohis-tis-22hronis-rosidas

in.gr
"Πέντε πελάτες των οροθετικών ιερόδουλων βρέθηκαν θετικοί στον HIV":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231195032

zougla.gr
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"Πέντε άνδρες μολύνθηκαν με τον ιό HIV":
http://www.zougla.gr/greece/article/pente-andres-molin8ikan-me-ton-io-hiv
"Όλα όσα (δεν) γνωρίζουμε για το AIDS": http://www.zougla.gr/ygeia/article/olaosa-den-gnorizoume-gia-to-aids

protothema.gr
"Πέντε στους εκατό άνδρες που εξετάσθηκαν βρέθηκαν με HIV":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=196069

10/05/2012
newsbomb.gr
"Άλλες πέντε εκδιδόμενες βρέθηκαν φορείς του AIDS":
http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/160344/alles-5-ekdidomenesvrethikan-me-aids
"Άλλες πέντε ιερόδουλες φορείς του AIDS":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/133904/alles-pente-ierodoyles-foreis-toyaids
"Δόθηκαν τα στοιχεία των πέντε νέων ιερόδουλων φορέων του AIDS":
http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/160350/dothikan-ta-stoiheiaton-5-neon-ierodoylon-foreon-toy-aids
"Στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες άλλων πέντε οροθετικών ιερόδουλων":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/133960/sti-dimosiotita-oi-fotografies-allonpente-orothetikon-ierodoylon

in.gr
"Άλλες πέντε εκδοδόμενες βρέθηκαν οροθετικές":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231195260

zougla.gr
"Νέες φωτογραφίες από 5 ιερόδουλες φορείς του Aids":
http://www.zougla.gr/zouglaport/port_various/article/nes-fotografies-apo-5ierodoules-foris-tou-aids-529079 (Χρήστος Μαζάνης)
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protothema.gr
"Ακόμη πέντε ιερόδουλες θετικές στον ιό του AIDS":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=196355

11/05/2012
newsit.gr
"Άλλες δύο οροθετικές ιερόδουλες":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=139164&catid=5

newsbomb.gr
"Ανθεί η πορνεία και στη Θεσσαλονίκη":
http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/160403
"Άλλες δύο ιερόδουλες με Aids":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/134219/alles-dyo-ierodoyles-me-aids

in.gr
"Δύο ακόμα ιερόδουλες βρέθηκαν θετικές στον ιό HIV":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231195466

zougla.gr
"Στοιχεία – σοκ από το ΚΕΕΛΠΝΟ": http://www.zougla.gr/greece/article/stixia-sokapo-to-kelpno (Μίλλη Σιδέρη)
"Ο εφιάλτης του AIDS ξαναχτυπά! ": http://www.zougla.gr/greece/article/o-efialtistou-aids-ksanaktipa

protothema.gr
"Αυτοψία Λοβέρδου - Χρυσοχοΐδη στους δρόμους της Αθήνας":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=196741
"Άλλες δύο οροθετικές ιερόδουλες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=196672
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12/05/2012
in.gr
"Ουρές σε ιδιωτικά εργαστήρια από άνδρες που είχαν σεξουαλικές επαφές με
ιερόδουλες":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231195541

14/05/2012
newsbomb.gr
"ΚΕΕΛΠΝΟ: Σταματήστε τη δημοσιοποίηση ή σταματάμε τους ελέγχους":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/134704/keelpno-stamatiste-tidimosiopoiisi--i-stamatame-toys-eleghoys

in.gr
"«Παραβίαση δικαιωμάτων ασθενούς» η δημοσιοποίηση στοιχείων οροθετικών
ιερόδουλων":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231195845

15/05/2012
newsit.gr
"Μαρτυρία οροθετικής ιερόδουλης μέσα από την φυλακή/βίντεο":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=139935&catid=10
"Άλλοι 4 «πελάτες» ιερόδουλων μολύνθηκαν με Aids!":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=139788&catid=5

in.gr
"Ακόμα τέσσερις πελάτες ιερόδουλων βρέθηκαν θετικοί στον HIV":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231195960

zougla.gr
"Μεγαλώνει η λίστα – Άλλοι τέσσερις «πελάτες» οροθετικοί":
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http://www.zougla.gr/greece/article/megaloni-i-lista---ali-teseris-pelates-oro8etiki

protothema.gr
"«Συναγερμός» για το AIDS στην Αθήνα":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=197434

16/05/2012
newsbomb.gr
"Θετικό στον ιό του Aids το 4,5% των ανδρών που εξετάστηκαν":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/135113/thetiko-ston-io-toy-aids-to-4-5-tonandron-poy-exetastikan

22/05/2012
zougla.gr
"Διασύρθηκε χωρίς να έχει AIDS":
http://www.zougla.gr/topstory/article/diasir8ike-xoris-na-exi-aids
"Διασύρθηκαν χωρίς να έχουν AIDS όλες οι ιερόδουλες":
http://www.zougla.gr/greece/article/apokalipsi-o-epanaliptikos-elegxos-edikse-otiden-ixan-oles-i-ierodoules-aids

25/05/2012
zougla.gr
"Μπαλάκι οι ευθύνες για τις οροθετικές ιερόδουλες":
http://www.zougla.gr/greece/article/mpalaki-i-ef8ines-gia-tis-oro8etikes-ierodoules
(Μίτση Σκέντζου)

01/06/2012
newsit.gr
"Εντοπίστηκαν άλλες δύο ιερόδουλες με AIDS":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=143250&catid=4
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newsbomb.gr
"Δύο ακόμα ιερόδουλες με Aids στο κέντρο της Αθήνας":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/138266/dyo-akoma-ierodoyles-me-aids-stokentro-tis-athinas

protothema.gr
"Φορείς του AIDS άλλες δύο ιερόδουλες στο κέντρο της Αθήνας":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=201355

03/06/2012
newsbomb.gr
"ΣΟΚ: Ελεύθερες οι οροθετικές ιερόδουλες μέχρι τη δίκη τους":
http://www.newsbomb.gr/prionokordela/ellada/story/161786
"Άλλη μια ιερόδουλη θετική στον ιό του AIDS":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/138652/alli-mia-ierodoyli-thetiki-sto-iotoy-aids

in.gr
"Ακόμη μία ιερόδουλος βρέθηκε θετική στον ιό HIV":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231198794

04/06/2012
protothema.gr
"Συνέλαβαν οροθετική ιερόδουλη που επέστρεψε στις «πιάτσες»:
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=201775

06/06/2012
newsbomb.gr
"Παρέμβαση στο θέμα των ιερόδουλων από τον γ.γ. του Υπ. Δικαιοσύνης":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/139284/paremvasi-sto-thema-tonorothetikon-apo-ton-gg-toy-yp-dikaiosynis
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in.gr
"Υπουργείο Δικαιοσύνης καλεί Αρχή Δεδομένων για την υπόθεση με τα ονόματα
των οροθετικών":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231199296

zougla.gr
"Παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τις οροθετικές ιερόδουλες":
http://www.zougla.gr/greece/article/paremvasi-tis-arxis-prostasias-prosopikondedomenon-gia-tis-oror8etikes-ierodoules (Μαριάννα Μαρμαρά)

16/06/2012
newsbomb.gr
"Προσαγωγές ιερόδουλων στο κέντρο της Αθήνας":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/185328/prosagoges-ierodoylon-sto-kentrotis-athinas

26/07/2012
newsbomb.gr
"Independent: Ελλάς, ένα άρρωστο έθνος":
http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/221348/independent-ellas--ena-arrostoethnos

02/08/2012
newsit.gr
"Δεν θα δημοσιεύονται φωτογραφίες οροθετικών ιερόδουλων τόσο εύκολα":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=155201&catid=3

in.gr
"Τροποποιείται η διάταξη για την ανάρτηση φωτογραφιών οροθετικών γυναικών":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231207824
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07/08/2012
newsit.gr
"Όταν ξανάρχισαν τους ελέγχους, βρήκαν κι άλλες ιερόδουλες με AIDS":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=156033&catid=4

09/08/2012
newsit.gr
"Ο ροζ εφιάλτης είναι εδώ – συνελήφθησαν 3 ιερόδουλες με AIDS":
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=156388&catid=4
protothema.gr
"Συνελήφθησαν ακόμη τρεις οροθετικές ιερόδουλες":
http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=215840

10/08/2012
in.gr
"Αυστηρότερο πλαίσιο για τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων ζητά η Αρχή
Δεδομένων":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231208967

18/08/2012
in.gr
"Προσαγωγές τρανς ατόμων στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ξένιος Ζευς» καταγγέλει
η ΟΛΚΕ":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231209636

19/09/2012
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in.gr
"Μόλις τέσσερις από τους 350 οίκους ανοχής της Αθήνας λειτουργούν με άδεια":
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231213725

17/10/2012
zougla.gr
"Οροθετικές στον «Καιάδα»": http://www.zougla.gr/greece/article/oro8etikes-stonkeada (Σοφία Χατζογλίδου και Γεωργία Καλύβα, δικηγόροι Αθηνών)
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Παράρτημα Β’

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 1 .4. 2012
Αρ. Πρωτ.: Γ.Υ. 39α
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΘΕΜΑ: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΦΟΡΟΥΝ

ΤΟΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

ΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α'),
2. Τις διατάξεις του Ν. 3991/2011: Αναθεωρημένος Διεθνής Υγειονομικός
Κανονισμός του Παγκόσμιου Οργαν.Υγείας (ΦΕΚ Α΄ 162).
3. Τις διατάξεις του α.ν. 2520/1940 (Α΄ 273).
4. την υπ’ αριθμ.1205/30.03.2012 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας
Υγείας καθώς και την υπ’ αριθμ.5336//30.03.2012 γνώμη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
5. Την ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευθεί η υγεία του πληθυσμού.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Λοιμώδη νοσήματα και έλεγχος
1. Λοιμώδη νοσήματα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία θεωρούνται τα νοσήματα που
ορίζονται είτε ρητώς από το ΚΕΕΛΠΝΟ, είτε με παραπομπή σε ισχύουσες ρυθμίσεις
Διεθνών Κανονισμών Υγείας που αποδέχεται η χώρα μας (όπως ο Διεθνής
Υγειονομικός Κανονισμός-InternationalHealthRegulations), καθώς και τα λοιμώδη
νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.
2. Τα νοσήματα που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία είναι
ιδίως:
α) Λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα που απαιτούν για τον περιορισμό της μετάδοσής
τους απομόνωση ή περιορισμό (καραντίνα) όπως αυτή αποφασίζεται με ειδική
εντολή του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από γνώμη του
ΚΕΕΛΠΝΟ.
Τα νοσήματα αυτά είναι: Πανδημική γρίπη, SARS, Ιογενείς
αιμορραγικοί πυρετοί, Χολέρα, Διφθερίτιδα, Ενεργός πνευμονική φυματίωση,
Πανώλη, Ευλογιά, Κίτρινος πυρετός.
β) Μεταδοτικά νοσήματα που αποτελούν ιατρικό επείγον σύμφωνα με τα κριτήρια
που ορίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας WHO, το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και το Αμερικάνικο Κέντρο Πρόληψης
και Ελέγχου Νοσημάτων (CDC). Τα νοσήματα αυτά είναι ιδίως: Ενεργός πνευμονικη
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φυματίωση, Ελονοσία, Πολιομυελίτιδα από φυσικό τύπο ιού (wildtype),
Πρωτογόνος, δευτερογόνος σύφιλη, Ενεργός λέπρα, Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα
(lymphogranuloma Venereum), Βουβωνικό κοκκίωμα (granuloma
ΑΔΑ: Β49ΤΘ-2ΙΙ
inguinale /Donovanosis), Μαλακό έλκος (chancroid), Ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί
και
γονόρροια. Στον κατάλογο όλων των ανωτέρω νοσημάτων μπορεί να προστίθενται
ή να αφαιρούνται νοσήματα από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
μετά από εισήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ. Για τα νοσήματα της παραγράφου 2 β
καθιερώνεται έλεγχος των μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα και των
αιτούντων άσυλο.
3. Ειδικότερα επιβάλλεται καταρχήν υποχρέωση υγειονομικής εξέτασης και κατά
περίπτωση νοσηλείας και θεραπευτικής αγωγής – ακόμη και άμεσα επιβλεπόμενη
θεραπεία όπου υπάρχει ένδειξη- των προσώπων που πάσχουν από τα νοσήματα των
δύο προηγουμένων παραγράφων. Επίσης επί ενδείξεων απομόνωσης επιβάλλεται
περιορισμός-καραντίνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 β του
παρόντος. Για τα θέματα αυτά εφαρμόζονται ιδίως οι αντίστοιχες συστάσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και του Αμερικάνικου Κέντρου Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσημάτων (CDC). Η εμβολιαστική κάλυψη καθορίζεται από την Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Ενδεικτικά αναφέρεται
εμβολιασμός κατά της
Πολιομυελίτιδας, Φυματίωσης ή και εμβολιασμός κατά της Πανδημικής Γρίπης. Σε
κάθε περίπτωση εφαρμόζονται όλες οι διεθνείς διατάξεις για την προστασία περί
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα,
την ΕΣΔΑ και τις διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα περί προστασίας ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα.
4. Ειδικά για το HIV, HBV,HCV θα υπάρχει ειδικός έλεγχος για τα άτομα που
κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών καθώς και για τα εκδιδόμενα άτομα
που στερούνται του προβλεπόμενου βιβλιαρίου υγείας. Σε περίπτωση που τα
εκδιδόμενα άτομα είναι θύματα trafficking ειδοποιούνται άμεσα οι υπηρεσίες
trafficking του ΚΕΕΛΠΝΟ και της αστυνομίας.
5. Το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτελεί την αρμόδια αρχή που παρέχει τεχνογνωσία και
καθορίζει τη διαδικασία ελέγχου που αφορά την εξέταση των μεταναστών από το
αρμόδιο για τον σκοπό αυτό ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) και του Κέντρου Πρόληψης και
Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ. Το ΚΕΕΛΠΝΟ αποτελεί το φορέα που
επιπλέον επιλέγει το κατάλληλο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την εξέταση
των μεταναστών.
6. Εκπονούνται ολοκληρωμένα προγράμματα που αφορούν τους πληθυσμούς
μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα με χρήση κριτηρίων αυξημένου
κινδύνου για τη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων επικίνδυνων για τη Δημόσια Υγεία
μετά από πρόταση του ΚΕΕΛΠΝΟ. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για τις ασθένειες
των παραγράφων 2 α, 2β και 4 εντάσσονται ιδίως οι προερχόμενοι από χώρα που
ενδημούν τέτοια νοσήματα ή όσοι είναι εκδιδόμενα πρόσωπα που στερούνται
βιβλιαρίου υγείας, πιθανά θύματα trafficking ή είναι χρήστες ενδοφλέβιων
ναρκωτικών ουσιών, ή διαβιούν σε οικίες ή άλλους χώρους όπου δεν πληρούνται οι
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στοιχειώδεις όροι υγιεινής (συμπεριλαμβανομένων και των αστέγων).
7. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ενημερώνει
άμεσα σε περίπτωση επιδημιών από τα νοσήματα της παρ. 2 α τις αρμόδιες
Υπηρεσίες στα σημεία εισόδου στη χώρα, για τις χώρες που ενδημούν λοιμώδη
νοσήματα και παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία για τις ομάδες υψηλού κινδύνου
ως προς τα νοσήματα αυτά και κάθε σχετικό θέμα.
8. Οι αρμόδιες κρατικές αρχές μετά από γνώμη του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. παρέχουν
νοσηλευτική περίθαλψη και θεραπεία, σε κατάλληλους χώρους για τον προληπτικό
έλεγχο, διαλογή και αντιμετώπιση των περιστατικών υψηλής μολυσματικότητας,
τους οποίους οφείλουν να διατηρούν. Ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα αντίστοιχα
νοσηλευτικά ιδρύματα που θα παράξουν αυτή τη νοσηλευτική περίθαλψη και
θεραπεία.
ΑΔΑ: Β49ΤΘ-2ΙΙ
9. Οι αρμόδιες Κρατικές Αρχές παροχής υπηρεσιών Υγείας παρέχουν τις
απαραίτητες υπηρεσίας υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ..
10. Απαγορεύεται η απασχόληση μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που
πάσχουν από λοιμώδη νοσήματα που μεταδίδονται με τη διατροφική αλυσίδα σε όλα
τα στάδια παραγωγής και διάθεσης πάσης φύσεως προϊόντων διατροφής.
11. Οι αστυνομικές αρχές παρέχουν κάθε νόμιμη συνδρομή στις περιπτώσεις
απομόνωσης, περιορισμού-καραντίνας, νοσηλείας και θεραπευτικής αγωγής που
μετά γνώμη του ΚΕΕΛΠΝΟ κρίνεται επιβεβλημένη σε περίπτωση διάγνωσης
νοσήματος υψηλής μολυσματικότητας λόγω κινδύνου της δημόσιας Υγείας.
12. Οι αρμοδιότητες των λοιπών κυβερνητικών οργάνων και Υπηρεσιών για την
εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων δεν θίγονται.
13. Οι μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που ελέγχονται για τα παραπάνω
αναφερόμενα νοσήματα και εφόσον δεν νοσούν από αυτά ή έχουν θεραπευθεί
εφοδιάζονται με ειδικό πιστοποιητικό υγείας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με όσα
ορίζονται από το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ). και
περιλαμβάνει: α) υπηκοότητα, β) επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, γ) ακριβή
ημερομηνία και χρόνος γέννησης, δ) φωτογραφία, ε) αποτυπώματα, στ) διεύθυνση
κατοικίας, ή τόπο διαμονής. Ειδικά το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί τρεις μήνες από
την έναρξη της ισχύος της παρούσας.
Άρθρο 2
Εργασία
1. Ως εργασία ή απασχόληση για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης νοείται
οποιοδήποτε καθεστώς εργασιακής σχέσης, εξαρτημένης ή μη, ή σύμβασης έργου,
είτε είχε δηλωθεί είτε όχι με μετανάστες χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Σε
περίπτωση εργασιακού trafficking ενημερώνονται άμεσα οι υπηρεσίες antitrafficking του ΚΕΕΛΠΝΟ και της αστυνομίας.
2. Απαγορεύεται οι εργοδότες ή κύριοι έργου ατόμων κατά την ανωτέρω παράγραφο
να απασχολούν εργαζομένους που δεν είναι εφοδιασμένοι με το πιστοποιητικό υγείας
της παραγράφου 13 του άρθρου 1 όπου αυτό απαιτείται, εφαρμοζομένων και των
διατάξεων των άρθρων 79, 80 και 85 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41).
3. Οι εργοδότες όπως περιγράφονται στην παράγραφο 1 είναι υποχρεωμένοι να
μεριμνούν ώστε οι εργαζόμενοι σ’ αυτούς μετανάστες, να τυγχάνουν άμεσα
κατάλληλης ιατρικής αξιολόγησης και φροντίδας επί εμφανίσεως οιασδήποτε
συμπτωματολογίας νόσου, με παραπομπή σε αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες.
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4. Ο υπεύθυνος του ιατρείου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ο θεράπων γιατρός,
Ιατρός του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και κάθε άλλος
υγειονομικός που περιέρχεται στην αντίληψή του παράβαση των παραγράφων 2 και
3 για νοσήματα του άρθρου 1, ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αστυνομική αρχή ή
τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και τον υπεύθυνο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας και τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής
του ΥΥΚΑ. Ειδικότερα οι εργαζόμενοι φορείς Δημόσιας υγείας ενημερώνουν την
αρμόδια αστυνομική αρχή ή τον αρμόδιο εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
5. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των διατάξεων του παρόντος είναι η Ελληνική
Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας, η Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, όπως το Σώμα
Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ), το ΣΔΟΕ και το ΚΕΕΛΠΝΟ σε συνεργασία ή και αυτόνομα. Ο έλεγχος της
απασχόλησης ατόμων μέσα στις ιδιοκτησίες των εργοδοτών ή κυρίων του έργου,
ορίζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
ΑΔΑ: Β49ΤΘ-2ΙΙ
Άρθρο 3
Χώροι διαβίωσης
Η κατοικία πρέπει να συμβάλει στην ασφάλεια των ενοίκων και στη σωματική και
ψυχική υγεία των ενοίκων. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται:
α. Οι κύριοι ή οι νομείς ή μισθωτές ή εκμισθωτές, κατά περίπτωση, κτιρίων και
λοιπών χώρων διαμονής που λειτουργούν υπό συνθήκες που μπορεί να προκαλείται
κίνδυνος για τη δημόσια υγεία υποχρεούνται να ενεργήσουν για την άμεση αποβολή
των διαμενόντων εφόσον προς τούτο έχουν ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές,
ανεξάρτητα αν οι χώροι αυτοί έχουν παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή έχουν
καταληφθεί παράνομα. Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι για παραβάσεις
της παρούσας διάταξης.
β. Οι κύριοι ή οι νομείς των κτιρίων και λοιπών χώρων διαμονής που έχουν
καταληφθεί χωρίς τη συναίνεσή τους από τρίτους υπό συνθήκες που μπορεί να
προκαλείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία υποχρεούνται να ενεργήσουν με
δικαστικά μέσα ή με τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για την
άμεση αποβολή των ως άνω τρίτων. Σε αντίθετη περίπτωση είναι συνυπεύθυνοι για
παραβάσεις της παρούσας διάταξης.
γ. Χώροι που χρησιμοποιούνται για τη διαμονή ατόμων, προσωρινοί ή μη, πρέπει να
διαθέτουν υγιεινή ύδρευση και αποχέτευση, επαρκή φωτισμό (φυσικό και τεχνητό)
και αερισμό, αποχωρητήριο με λεκάνη από υλικό ανθεκτικό, λείο και αδιαπότιστο, η
οποία θα συνδέεται με υδραυλικό σύστημα καθαρισμού (καζανάκι) και λουτήρα –
ντουζιέρα για την ατομική καθαριότητα. Επιπλέον, θα διαθέτει νιπτήρα με υγιεινή
ύδρευση και αποχέτευση. Σε κάθε άτομο θα αντιστοιχεί κρεβάτι με καθαρά
στρώματα και κλινοσκεπάσματα. Σε κάθε άτομο πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον 4
m2 επιφάνειας χωρίς να υπολογίζονται οι χώροι κοινής χρήσης (μπάνιο, κουζίνα). Οι
τοίχοι του οικήματος θα πρέπει να είναι καθαροί και στεγανοί, προκειμένου να
αποκλείεται η δημιουργία υγρασίας. Επίσης, το δάπεδο θα πρέπει να είναι από υλικό
που θα αποκλείει τη συγκέντρωση υγρασίας, λείο κι αδιαπότιστο.
δ. Οι πόρτες και τα παράθυρα του οικήματος πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια
των εσωτερικών χώρων από εξωτερικούς κινδύνους, υγειονομικής ή μη φύσεως
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(παράσιτα, έντομα, τρωκτικά, ζώα, κακόβουλες ενέργειες κ.ά.)
ε. Εάν ο χώρος διαθέτει κουζίνα, πρέπει να υπάρχει επαρκής ύδρευση και
αποχέτευση, καθώς επίσης και να πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για τον
ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση και το μαγείρεμα των τροφίμων.
στ. Η μέριμνα για την καταλληλότητα και τη συντήρηση όλων των ανωτέρω
αναφορικά με το οίκημα, καθώς επίσης και η καθαριότητα των χώρων και η
αποκομιδή και εναπόθεση των απορριμμάτων στους κάδους των Δήμων, βαρύνει
τον ιδιοκτήτη ή τον νομέα.
ζ. Απαγορεύεται η διαμονή ατόμων σε κτίσματα τα οποία προορίζονται κι έχουν
αδειοδοτηθεί αρμοδίως για άλλες χρήσεις, όπως υπόγειες αποθήκες, γκαράζ κ.ά.,
εκτός κι εάν οι χώροι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό τους ως
οίκημα προς διαμονή ατόμων, εφόσον αυτό πιστοποιηθεί από την αρμόδια
Υγειονομική Υπηρεσία.
Άρθρο 4
Κυρώσεις – Τελικές διατάξεις
Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας τιμωρούνται κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 43 παρ. 8 και 9 Ν. 4025/2011.
Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή της παρούσας είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες
δήμων και περιφερειών, το ΚΕΕΛΠΝΟ και το ΣΕΥΥΠ. Οι ως άνω υπηρεσίες
ΑΔΑ: Β49ΤΘ-2ΙΙ
μπορεί να λειτουργούν σε συνεργασία ή και αυτόνομα. Οι αστυνομικές αρχές
παρέχουν κάθε νόμιμη συνδρομή.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ Υφυπουργών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας
ΑΔΑ: Β49ΤΘ-2ΙΙ
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