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Abstract 

The relocations from consommation to visita, from skyladika to strip show clubs, 

from the desire for indigenous bodies to the sexual encounters with exotic women 

from Southeastern and Eastern Europe consist the point of departure of the present 

thesis. By introducing a historico-anthropological perspective I tried to locate the 

processes of shaping the spaces, the practices and the bodies which form the sexual 

entertainment field in the area of Kozani during a period of approximately twenty 

years: from the beginnings of Metapolitefsi until the late 1990s. Diverse material was 

used to conduct the research: oral testimonies, newspaper articles, literary texts, 

cinematic movies and the scarce available historical and anthropological literature. 

The genealogical attempt to clarify and interpret the discourses and the practices 

about sexual entertainment begins in the late 19th century and reaches until the 

1990s. While using and analyzing the wider historical context of the Greek territory, I 

try to simultaneously detect the making of these specific places in the until-now-

unmapped city of Kozani which have multiplied from the 1980s onwards. Then while 

turning my gaze on the oral testimonies about the examined period, I describe the 

processes of space making in the light of hunger as a metonymy of masculine desire 

for economic and erotic development, which in the 1990s -through the desire for the 

exoticized bodies of migrant women- converses with the ideology of national 

hegemony in the area of the Balkans as a performance of western superiority.  



 
 

 
 

Περίληψη 

Οι μετατοπίσεις από την κονσομασιόν στη βίζιτα, από τα σκυλάδικα στα 

στριπτιτζάδικα, από την επιθυμία ιθαγενών σωμάτων στις σεξουαλικές συναντήσεις 

με εξωτικές γυναίκες από τη Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη αποτελούν την 

αφετηρία από την οποία εκκινεί η εξής εργασία. Εισάγοντας μια ιστορικο-

ανθρωπολογική προοπτική προσπάθησα να εντοπίσω τις διαδικασίες διαμόρφωσης 

των χώρων, των πρακτικών και των σωμάτων που σχηματίζουν το πεδίο της 

σεξουαλικής διασκέδασης στην περιοχή της Κοζάνης μέσα στο διάστημα περίπου 

είκοσι χρόνων: από τις αρχές της Μεταπολίτευσης έως και τα τέλη της δεκαετίας 

του 1990. Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ετερόκλητο υλικό: 

προφορικές μαρτυρίες, άρθρα εφημερίδων, λογοτεχνικά κείμενα, 

κινηματογραφικές ταινίες και η λιγοστή διαθέσιμη ιστορική και ανθρωπολογική 

βιβλιογραφία. Η γενεαλογική απόπειρα αποσαφήνισης και ερμηνείας των λόγων 

και των πρακτικών γύρω από τη σεξουαλική διασκέδαση ξεκινά από τα τέλη του 

19ου αιώνα και καταλήγει στη δεκαετία του 1990. Χρησιμοποιώντας και αναλύοντας 

το ευρύτερο ιστορικό υπόβαθρο της ελληνικής επικρατείας προσπαθώ να 

ανιχνεύσω παράλληλα τη διαμόρφωση των συγκεκριμένων χώρων στην έως τώρα 

αχαρτογράφητη πόλη της Κοζάνης, οι οποίοι πολλαπλασιάστηκαν από το 1980 και 

εφεξής. Στη συνέχεια στρέφοντας το βλέμμα στις προφορικές μαρτυρίες για την 

εξεταζόμενη περίοδο περιγράφω τη διαδικασία διαμόρφωσης των χώρων υπό το 

πρίσμα της πείνας ως μετωνυμία της ανδρικής επιθυμίας για οικονομική και 

ερωτική ανέλιξη, η οποία στη δεκαετία του 1990 με τη μορφή της επιθυμίας των 

εξωτικοποιημένων σωμάτων μεταναστριών συνομιλεί με την ιδεολογία της εθνικής 

ηγεμονίας στην περιοχή των Βαλκανίων ως μια επιτέλεση δυτικής ανωτερότητας.  
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Πρόλογος 

Η στροφή της ελληνικής ιστορίας κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης είθισται να 

νοείται στο δημόσιο διάλογο αλλά και στη βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστημών 

ως μια ιστορική τομή σε πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο (βλ. Βαμβακάς 

& Παναγιωτόπουλος, 2014). Δεν ξέρω αν πράγματι γίνεται να συνοψίσουμε με 

ομοιογένεια το συμφραζόμενο της περιόδου μέσα από σύντομες αποφθεγματικού 

τύπου ρήσεις, όπως «το πανηγύρι της δημοκρατίας» (Λιάκος, 2020: 123) ή ως τη 

«ρίζα του κακού» αναφορικά με την ελληνική κρίση του 2008. Σίγουρα, πρόκειται 

για μια περίοδο τομών και διαφοροποιήσεων σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά και 

συνεχειών. Σε αυτήν την εργασία θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε την περίοδο 

σε συνάρτηση με τη διογκούμενη σεξουαλική διασκέδαση της εποχής μέσα από τη 

δημιουργία συγκεκριμένων χωρικοτήτων που διαμορφώνουν και διαμορφώνονται 

από το μεταβαλόμενο ανδρικό σεξουαλικό φαντασιακό. Μπορεί λοιπόν από μεριάς 

οργάνωσης του ιστορικού υλικού να «τεμαχίζουμε την ιστορία σε φέτες», όπως 

τιτλοφορεί το τελευταίο του βιβλίο ο Jacques Le Goff (2016), ωστόσο αυτό δεν θα 

μας αποτρέψει μέσα από την αξιοποίηση των ημικών οπτικών να αναγνωρίσουμε 

τις σύνθετες σχέσεις μεταξύ Μεταπολίτευσης και προηγούμενων ιστορικών 

περιόδων αναφορικά με τις διαδικασίες παραγωγής σεξουαλικής διασκέδασης, 

επιθυμιών και των σχετικών χώρων. 

Η έρευνα θα κινηθεί γύρω από την περιοχή της Κοζάνης, έναν εν πολλοίς 

αχαρτογράφητο ακόμη χώρο σχετικά με τις παραπάνω διαδικασίες παρά τη χρονική 

εγγύτητα σε σχέση με το σήμερα. Ως κείμενο πολιτισμικής κριτικής θα αντλήσουμε 

ετερόκλητο υλικό: από επιστημονική βιβλιογραφία, λογοτεχνικές πηγές και 

κινηματογραφικές ταινίες μέχρι προφορικές ιστορίες και άρθρα εφημερίδων. 

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προφορικές ιστορίες θα προσπαθήσουμε να 

εντοπίσουμε τις συνέχειες και τις α-συνέχειες χώρων και πρακτικών γύρω από τη 

σεξουαλική διασκέδαση: από την πορνεία ως μορφή διαχείρισης του ελεύθερου 

χρόνου εργατικών στρωμάτων των αστικοποιημένων κέντρων και από τα καμπαρέ 

του μεσοπολεμικού Πειραιά στα μπαρ με κονσομασιόν και τα σκυλάδικα απανταχού 
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παρόντα στην επαρχία στη δεκαετία του 1980 και από αυτά στα στριπτιτζάδικα και 

στις βίζιτες στα καφενεία από το 1990 και εφεξής. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, θα αναφερθούμε στις θεωρητικές προϋποθέσεις βάσει των 

οποίων εκκινεί η παρούσα εργασία. Πιο συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με τις τρεις 

έννοιες-πυλώνες της έρευνας: τον χώρο, την αρρενωπότητα και την επιθυμία.  

Αρχικά θα εξηγήσουμε τους τρόπους με τους οποίους μετατοπίστηκε το ενδιαφέρον 

της έρευνας γύρω από τον χώρο ως μιας καθαρά γεωμετρικής και μετρήσιμης 

έννοιας σε θεωρήσεις που συνδέουν τη νόηση του με κοινωνικο-πολιτικές και 

πολιτισμικές διαμεσολαβήσεις εμπλέκοντας έντονα την έννοια της 

υποκειμενικότητας και του φύλου. Εν συνεχεία, θα εντοπίσουμε τους τρόπους που 

η έννοια της αρρενωπότητας πέρασε από την αφάνεια της κοινωνικής έρευνας στην 

ανάδειξη της ως ένα διαμορφούμενο πεδίο μελέτης, το οποίο δύναται να δουλευθεί 

μέσα από εργαλεία της κοινωνικής ανθρωπολογίας, καταφέρνοντας με αυτόν τον 

τρόπο να αναδείξουμε τη σημασία προβληματικών, όπως η κατανάλωση και η 

επιθυμία, αναφορικά με την παραγωγή της αρρενωπότητας και της 

ετεροσεξουαλικής φαντασίωσης. 

Στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο της μεθοδολογίας θα αναλυθούν τα ερωτήματα που 

απασχολούν την εργασία καθώς και οι μεθοδολογικές επιλογές της εργασίας 

αναφορικά με τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της: εν 

συντομία, η προφορική ιστορία, η πολιτισμική κριτική μέσω της γενεαλογίας. Στη 

συνεχεία θα αναδειχθούν οι τρόποι διεξαγωγής της έρευνας, οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίστηκαν, όπως και τα διλήμματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 

διεξαγωγής σχετικά με τους ενδεδειγμένους τρόπους διεκπεραίωσης μιας έρευνας 

σε έναν αρκετά «κλειστό» κόσμο, όπως είναι αυτός της σεξουαλικής διασκέδασης 

και της νύχτας. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της «απόπειρας γενεαλογίας» των χώρων σεξουαλικής 

διασκέδασης θα προσπαθήσω να αποδώσω μια γενική αλλά όχι απλουστευτική 

εικόνα σχετικά με το πώς κινήθηκε η διαμόρφωση των σχετικών χώρων 

καλύπτοντας το διάστημα περίπου ενός αιώνα: από τα τέλη του 19ου έως και τα 

τέλη της δεκαετίας του 1980. Η γενεαλογία αρθρώνεται δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 



 

3 
 

στη σχέση των πρακτικών, της οργάνωσης του χώρου και της διαμόρφωσης των 

ανδρισμών σε μια προσπάθεια συγκέντρωσης των λιγοστών διασκορπισμένων 

πηγών για την περιοχή της Κοζάνης. 

Το τέταρτο κεφάλαιο υπό τον τίτλο «”Προσεχώς Βουλγάρες”: γυναίκες από την 

Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη στην εγχώρια αγορά του σεξ» θα εστιάσει 

ξεχωριστά στις μετατοπίσεις που επήλθαν στο τοπίο της εγχώριας σεξουαλικής 

διασκέδασης έπειτα από την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και των 

σοσιαλιστικών δημοκρατιών των Βαλκανίων. Προσπαθώντας να εντοπίσω τη 

μεγάλη εισροή γυναικών από τις εξής περιοχές στην αγορά του σεξ της Ελλάδας 

εντός του συγκειμένου της μετατροπής της χώρας από τέτοια αποστολής 

μεταναστών σε αντίστοιχη αποδοχής, θα σκιαγραφήσω τον τρόπο που οι 

συγκεκριμένες γυναίκες ήλθαν να συγκροτήσουν το παγκόσμιο σεξο-τοπίο με όρους 

εξωτικότητας. Θα εστιάσω λοιπόν στην κίνηση των σωμάτων και των πρακτικών 

τραβώντας ταυτοχρόνως τις απαραίτητες διαχωριστικές γραμμές της 

ανθρωπολογικής οπτικής από την προβληματική του trafficking, το οποίο αποτελεί 

και το σύνηθες αναλυτικό πλαίσιο βάσει του οποίου προσεγγίζονται τα 

συγκεκριμένα σώματα γυναικών. 

Το πέμπτο κεφάλαιο που φέρει τον γενικό τίτλο «Ανδρισμοί της πείνας» θα 

ασχοληθεί διεξοδικά με τα ποιοτικά δεδομένα που αποκόμισα μέσα από τις 

αφηγήσεις των συνομιλητών μου. Θα χρησιμοποιήσω την έννοια της πείνας ως 

σημαινόμενο που ενοποιεί νοηματικά διαφορετικές πτυχές της ανδρικής επιθυμίας, 

η οποία εκφράζεται στην παρούσα περίπτωση ως μετωνυμία της έλλειψης, της 

στέρησης αλλά και της ταυτόχρονη ανάγκης για διαρκή ατομική ανέλιξη και 

πειραματισμό. Θα αναγνωρίσουμε τρεις διαστάσεις της πείνας: την οικονομική, την 

ερωτική και την εθνική. Ως οικονομική πείνα περιγράφουμε τη στέρηση και την 

επιθυμία οικονομικής διεύρυνσης και καθιέρωσης στο χώρο της νύχτας. Η ερωτική 

πείνα συνιστά την ερωτική στέρηση και τους περιορισμούς που βίωναν άνδρες της 

περιοχής, διαστάσεις που έγιναν αντικείμενα επεξεργασίας και πειραματισμού 

μέσα σε χώρους σεξουαλικής διασκέδασης αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 

1980. Τέλος, η τρίτη εκδοχή, η εθνική επιθυμία αποτελεί το πλαίσιο εντός του 

οποίου αρθρώνονται οι παραπάνω επιθυμητικές κινήσεις και αφορά την επιθυμία 
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της ηγεμονικής παρουσίας της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων τη 

δεκαετία του 1990, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση επιτελείται με 

σεξουαλικούς λόγους και πρακτικές των αρρενωπών εθνικών υποκειμένων. 
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Κεφάλαιο 1. Θεωρητικό υπόβαθρο 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα επιχειρήσω να διατυπώσω με σύντομο τρόπο τα 

θεωρητικά και επιστημολογικά πλαίσια από τα οποία αντλεί τις παραδοχές της η 

συγκεκριμένη εργασία. Ο τίτλος της πρώτης υπο-ενότητας «Αναταραχή χώρου» 

πρόκειται για μια παράφραση του τίτλου του βιβλίου της Judith Buttler «Αναταραχή 

Φύλου» μέσω της οποίας σχολιάζω την εν πολλοίς ριζική μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος από τις αυστηρά θετικιστικές θεωρήσεις του χώρου ως ουδέτερου 

και απόμακρου στοιχείου των κοινωνικο-πολιτικών και πολιτισμικών διεργασιών 

προς μια μετα-δομιστική ανάγνωση που εμμένει στη ρευστότητα και στην 

πολλαπλότητα αυτού, διαπλέκοντας εντός του ιδιαίτερα έντονα την έννοια της 

υποκειμενικότητας. Εν συνεχεία θα επιχειρήσω να αναδείξω τους τρόπους που το 

φύλο και η σεξουαλικότητα συνδέονται στενά με την παραγωγή χώρου. Θα δώσω 

ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αρρενωπότητας και της χωρικής διαμόρφωσής 

της προσπαθώντας να αναδείξω τη σημασία αναγνώρισης της σχέσης χώρου-

επιθυμίας-αρρενωπότητας που είναι οι βασικές αναλυτικές κατηγορίες γύρω από 

τις οποίες θα κινηθεί και η δική μου εργασία. 

Αναταραχή χώρου 

Ποιος οφείλει εν τέλει να κατέχει τα ηνία της έρευνας για τη διαμόρφωση του 

χώρου; Ένας γεωγράφος, ένας αρχιτέκτονας, ένας ιστορικός ή ένας ανθρωπολόγος; 

Η εμπειρία της σύγχρονης κοινωνικής έρευνας μάς δείχνει πως οφείλουμε να 

ξεπεράσουμε τις παραπάνω διαζεύξεις και να ενισχύσουμε τις γόνιμες προσμείξεις 

όλων των παραπάνω -αλλά όχι μόνο αναγκαστικά αυτών- με σκοπό την κατανόηση 

και ερμηνεία της παραγωγής χώρου. Ένας από τους πρώτους στοχαστές που 

διάνοιξε τον δρόμο για να σκεφτούμε τον χώρο ως μια πιο σύνθετη κατηγορία από 

την γεωμετρική του σύσταση, ο Henri Lefebvre (1976: 31) σημειώνει με 

απερίφραστο ύφος: 

Ο χώρος δεν αποτελεί ένα επιστημονικό αντικείμενο, απομακρυσμένο από 

την ιδεολογία ή την πολιτική. Πάντοτε ήταν πολιτικός και στρατηγικής 

σημασίας. […] Υπάρχει μια ιδεολογία γύρω από τον χώρο. Επειδή αυτός, ο 
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οποίος μοιάζει ομογενής, εμφανίζεται ως όλον στην αντικειμενικότητα του, 

στην αμιγή μορφή του, όπως τον καθορίζουμε συνιστά κοινωνικό προϊόν. 

Η εγκατάλειψη της θετικιστικής νόησης του χώρου ως μιας καθαρά γεωμετρικής, 

αυστηρά μετρήσιμης και κοινωνικά ουδέτερης έννοιας δημιουργεί ένα κενό ή 

ανοίγει ένα πεδίο σκέψης και έρευνας, το οποίο καλύπτεται από απόπειρες που 

διευρύνουν τη σύλληψή του μέσα από συνεκδοχικές έννοιες, όπως για παράδειγμα 

το τοπίο (Hirsch, 1995), ο τόπος και ο μη-τόπος (Auge, 1995), η ετεροτοπία 

(Foucault, 2012), οι οποίες όχι απλώς εμπλουτίζουν αλλά υποστασιοποιούν το χώρο 

ως μια ιδιαίτερα σύνθετη διάδραση ανθρώπινου και μη-ανθρώπινου. Ο φιλόσοφος 

Martin Heidegger (1952/2008) αρκετά πριν τις συνειδητοποιήσεις των κοινωνικών 

επιστημών σημείωνε πως «ο χώρος δεν είναι για τον άνθρωπο κάτι το οποίο 

βρίσκεται απέναντι του» (53). Η σύγχρονη θεωρία θα συμφωνούσε μαζί του μιας 

και η αντίληψη πως ο χώρος «εμπεριέχει τη σχέση μεταξύ του πρώτου πλάνου, όσο 

και του παρασκηνίου της κοινωνικής ζωής» (Hirsch, 1995: 3) είναι πλέον κοινή 

παραδοχή ποικίλων παραδειγμάτων, η οποία, παρότι μοιάζει προφανής, παρήχθη 

μόλις τις τελευταίες δεκαετίες (Probyn, 2003: 290). Η εμπειρία λοιπόν της έρευνας 

μάς προτρέπει να αναβιβάσουμε το χωρικό ως μια αναλυτική κατηγορία «που είναι 

το ίδιο σημαντική με το χρονικό και το κοινωνικό για την ανάλυση και την 

κατανόηση της ανθρώπινης ζωής» (Λαμπροπούλου, 2016: 11).  

Η συνθήκη της παγκοσμιοποίησης ενίσχυσε παραδόξως τη λεγόμενη «χωρική 

στροφή» της θεωρητικής σκέψης και της έρευνας. Παρότι το φαινόμενο 

συνοδεύτηκε στο δημόσιο αλλά και επιστημονικό διάλογο με ρήσεις όπως «ο 

θάνατος της απόστασης» και το «τέλος της γεωγραφίας», πολλοί θεωρητικοί 

ασχολήθηκαν με τις νέες διαμορφώσεις του χωρικού και τις ιδιαίτερες 

διασταυρώσεις και μεταφράσεις του στο τοπικό συγκείμενο (Warf & Arias, 2009: 5). 

Ο γεωγράφος David Harvey δουλεύοντας προς αυτή την κατεύθυνση ήδη από τη 

δεκαετία του 1970 και προσπαθώντας να αποτυπώσει με διεξοδικό τρόπο τον 

«παγκόσμιο μητροπολιτισμό» (Harvey, 1973/2009: 228) που παρατηρούσε να 

διαμορφώνεται στην εποχή του είχε διακρίνει ανάμεσα στον απόλυτο, τον σχετικό 

και σχεσιακό χώρο. Μιλώντας για τη σχετικότητα του χώρου εννοούμε αφενός την 

άρση της ευκλείδειας γεωμετρικής σύλληψης της έννοιας και την παραδοχή πώς 
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υπάρχουν περαιτέρω γεωμετρίες αλλά και πως ο χώρος «εξαρτάται από εκείνο 

προς το οποίο σχετίζεται αλλά και από το πλαίσιο αναφοράς του παρατηρητή» 

(Αυδίκος, 2010: 35). Επίσης, η θέση περί σχεσιακότητας του χώρου, άμεσα 

εμπνεόμενη από τον φιλόσοφο Gottfried Wilhelm Leibniz, «υποστηρίζει πως δεν 

υπάρχει κανενός είδους χώρος και χρόνος έξω από τις διαδικασίες που τους 

ορίζουν» (Harvey, 2005: 24). Με τον ίδιο τρόπο οι διαδικασίες πάντοτε επιτελούνται 

στον χώρο «εγκλωβίζοντας» τον εντός τους και κατ΄ επέκταση δεν δύναται να 

νοηθούν πέραν τούτου. Καταλήγουν έτσι να συνυπάρχουν ταυτοχρόνως πολλές και 

διαφοροποιημένες εκδοχές διαδικασιών και σχέσεων εντός ενός σημείο στον χώρο, 

όπως ακριβώς «όσοι μπαίνουν σε ένα δωμάτιο για να συζητήσουν κουβαλούν μαζί 

τους μια τεράστια γκάμα εμπειρικών δεδομένων συσσωρευμένων απ’ τον κόσμο» 

(25). 

Οι μετα-φορντικές τομές στο πεδίο της παραγωγής ώθησαν πολλούς ερευνητές να 

αποποιηθούν κάθε συνδήλωση περί σταθερότητας, ομοιογένειας και αυστηρής 

οριοθέτησης του χώρου και να κινηθούν στην ανάδειξη του ρευστού χαρακτήρα 

που λαμβάνει (Warf, 2009: 74), απομακρυνόμενοι ενδεχομένως και σε υπερβολικό 

βάθμο1 από τις κοινωνικο-πολιτικές πτυχές που έθιξαν οι μαρξιστές γεωγράφοι. Ο 

Marcus Doel για παράδειγμα βασιζόμενος στη σκέψη του φιλοσοφικού διδύμου 

Ντελέζ και Γκουατταρί διεύρυνε τη συζήτηση κάνοντας λόγο για την οντολογία του 

χώρου ως οιονεί οριγκάμι το οποίο «με επαναλαμβανόμενο τρόπο διπλώνεται και 

ξεδιπλώνεται, γίνεται ρηγματικό, σπάει και κινείται στο άπειρο μέσα από μια σειρά 

επαναλήψεων παραγωγής της διαφοράς» (76). Η μεταφορά του οριγκάμι μας 

επιτρέπει να σκεφτούμε την ρευστότητα μιας και πρόκειται για έναν σχηματισμό 

που θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε άλλος αν το χαρτί μορφοποιούνταν 

διαφορετικά. Μπορεί να διπλωθεί και να ξεδιπλωθεί αμέτρητες φορές δίνοντας μας 

                                                             
1 Υφίσταται μια ολόκληρη συζήτηση που είναι αδύνατον να συμπυκνωθεί εδώ γύρω από την κριτική 
περί της λεγόμενης «μετα-δομιστικής και μεταμοντέρνας θεωρίας» από μαρξιστές και νεομαρξιστές 
συγγραφείς, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό τις κατηγορούν για τα μηδενιστικά, αναρχικά και α-πολιτικά 
αποτελέσματα των τοποθετήσεων τους (Best & Kellner, 1991: 200). Η κριτική έχει βέβαια ποικίλες 
«εντάσεις» και διαφοροποιημένα επίπεδα εμπλοκής, καθώς μπορεί να κινηθεί από μια αφοριστικού 
τύπου ακύρωση μέχρι απόπειρες θεωρητικών αλληλο-γονιμοποιήσεων από τις οποίες η 
(νεο)μαρξιστική θεωρία καταλήγει περισσότερο πλούσια παρά ζημειωμένη (βλ. Matthewman & 
Hoey, 2006).  
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κάθε φορά μια διαφορετική μορφή από την οποία εν τέλει δύναται να 

τροποποιηθεί εκ νέου κινούμενο ουσιαστικά στο άπειρο.  

Η εγκατάλειψη των καρτεσιανών αντιλήψεων του αυστηρά μετρήσιμου χώρου και 

του ορθολογικού υποκειμένου που προϋποθέτει αλλά και εγκαθιδρύει η εξής θέση 

(Τερζόγλου, 2009: 109) έδωσε ολοένα και περισσότερο έδαφος στη σύνδεση χώρου 

και υποκειμενικότητας ή όπως το θέτει η Probyn (2003: 290) στην ανάδειξη της 

«χωρικής αναγκαιότητας της υποκειμενικότητας». Ο χώρος υπό αυτό το σκεπτικό 

δεν ενσωματώνει και αντανακλά απλώς τις διεργασίες της κοινωνικής ζωής 

εμφανιζόμενος σε εμάς μέσω των υλικών του εκφράσεων, όπως ενδεχομένως θα 

υποστήριζαν οι μαρξιστές γεωγράφοι της δεκαετίας του 1970 (Γιαννακόπουλος & 

Γιαννιτσιώτης, 2010: 12), αλλά αποτελεί ενεργό μετασχηματιστή της κοινωνικής 

εμπειρίας. Όπως το θέτει με μετα-δομιστικούς όρους Doel (2000: 125): «θα ήταν 

καλύτερο να προσεγγίζαμε τον χώρο ως ρήμα και όχι ως ουσιαστικό», δηλαδή ως 

ένα ενέργημα εν πολλοίς απρόβλεπτων κινήσεων εντός του οποίου τα υποκείμενα 

δημιουργούν ξανά και ξανά τις δικές τους πτυχώσεις δίνοντας διαφορετικές μορφές 

στην τελική του σύσταση. Όσο τα υποκείμενα κατασκευάζουν ενεργά τον κόσμο 

τους και τον χώρο, τόσο και ο ίδιος τα διαμορφώνει ως τέτοια σε μια αμφίδρομα 

εμπλεκόμενη σχέση (Probyn, 2003: 294). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα 

σύνθετο κουβάρι συνεχώς ανταλλασσόμενων νοημάτων, λόγων και πρακτικών 

μεταξύ κοινωνικού και χωρικού, το εναρκτήριο σημείο του οποίου αλλά και η 

απόληξή του είναι μια ανοιχτή πρόκληση προς εντοπισμό.  

Οι εξής μετατοπίσεις στη συζήτηση του χώρου αναφορικά με το ανθρωπολογικό 

παράδειγμα θα αποτυπωθούν ιδιαίτερα σε έργα όπως του Arjun Appadurai (2014) 

σχετικά με την πολιτισμική παραγωγή της παγκοσμιοποίησης στην εποχή του 

«αποδιαργανωμένου καπιταλισμού». Ο Appadurai θα συλλάβει τη βαρύτητα του 

χώρου, όταν, για να περιγράψει την κίνηση των παγκόσμιων πολιτισμικών ροών, θα 

χρησιμοποιήσει τον όρο τοπίο. Συγκεκριμένα, θα τοποθετήσει την εξής έννοια ως 

δεύτερο συνθετικό περιγραφής πέντε σημείων-τοπίων βάσει των οποίων ερμηνεύει 

την παγκόσμια συνθήκη λίγο πριν το τέλος του 20ου αιώνα. Αναλυτικότερα, κάνει 

λόγο για τα εθνοτοπία (ethnoscapes), τα επικοινωνιακά τοπία (mediascapes), τα 
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τεχνοπία (technoscapes), τα χρηματοοικονομοτοπία (financescapes) και τα 

ιδεοτοπία (ideoscapes). Όπως ο ίδιος περιγράφει: 

Το δεύτερο συνθετικό των όρων (-τοπία) μας επιτρέπει να επισημαίνουμε τα 

ρευστά, ακανόνιστα σχήματα αυτών των κοινωνικών τοπίων, σχήματα που 

χαρακτηρίζουν το διεθνές κεφάλαιο εξίσου βαθιά με τα διεθνή στιλ ένδυσης. 

Αυτοί οι όροι με το κοινό δεύτερο συνθετικό –τοπία υποδηλώνουν επίσης ότι 

δεν πρόκειται για αντικειμενικά δεδομένες σχέσεις που είναι ίδιες από 

οποιαδήποτε οπτική γωνία κι αν τις κοιτάμε, αλλά, αντίθετα, για βαθιά 

εξαρτώμενες από την προοπτική κατασκευές, που επηρεάζονται από την 

ιστορική, γλωσσική και πολιτική τοποθέτηση διαφορετικών δρώντων, όπως 

έθνη-κράτη, πολυεθνικές, διασπορικές κοινότητες καθώς και υποεθνικές 

ομαδοποιήσεις και κινήματα (θρησκευτικά, πολιτικά ή οικονομικά), ακόμη και 

ομάδες διαπροσωπικής οικειότητας, όπως χωριά, γειτονιές και οικογένειες. 

Στην πραγματικότητα, το κάθε επιμέρους δρων υποκείμενο είναι ο τελευταίος 

τόπος αυτών των προοπτικά τοποθετημένων τοπίων, καθώς τα τοπία αυτά, σε 

τελική ανάλυση, πλοηγούνται από εμπρόθετα υποκείμενα που αφενός 

βιώνουν και αφετέρου συγκροτούν ευρύτερους σχηματισμούς, εν μέρει 

εκκινώντας από τη δικής αίσθηση σχετικά με το τι αυτά τα τοπία προσφέρουν 

(σ. 57). 

Η παραπάνω παράγραφος δεν συμπυκνώνει μονάχα το εγχείρημα του Appadurai, 

αλλά αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ανθρωπολογική προοπτική μελέτης του 

χώρου. Στο χωρίο μπορούμε να διαβλέψουμε κάποιες από τις βασικές 

προβληματικές που απασχολούν την ανθρωπολογία, όπως την προβληματοποίηση 

του σώματος στις διαδικασίες κοινωνιο-χωρικής διαλεκτικής (Γιαννακόπουλος & 

Γιαννιτσιώτης, 2010: 14), τη διαμεσολάβηση της πρόσληψης του χώρου από 

κοινωνικο-πολιτικές και πολιτισμικές υπαγωγές (Γιαννιτσιώτης, 2015: 237) και τη 

βαρύνουσα σημασία της εμπρόθετης δράσης στην ενσώματη βίωση του χώρου 

(Roohi, 2015: 2).  

Το σώμα μπαίνει δυναμικά στη συζήτηση: «χειρονομίες, βλέμματα, αγγίγματα και 

εναγκαλισμοί, εργασιακές κινήσεις, αντιδράσεις πόνου, βασάνου, χαράς ή ηδονής 
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έγιναν τα μέσα για να κατανοήσουμε τις πολιτικές του αποκλεισμού και της 

συμπερίληψης που διαμορφώνουν το αστικό περιβάλλον» (Λαμπροπούλου, 2016: 

13). Η μελέτη του χώρου ως κοινωνικού επίδικου, δηλαδή ενός σημείου 

συγκρούσεων, αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων επιτρέπει την ερμηνευτική 

διείσδυση στις σχέσεις εξουσίας που τον διαμορφώνουν αλλά και διαμορφώνονται 

από τον ίδιο. Ωστόσο, πέραν του εξουσιαστικού συγκειμένου, το σώμα μάς δίνει την 

ευκαιρία να εντοπίσουμε τις συνυφάνσεις του χώρου και άλλων πτυχών λόγων και 

εμπειριών, όπως είναι το φύλο ή η σεξουαλικότητα. Με τον ίδιο τρόπο που χώρος 

και υποκειμενικότητα αλληλοπροσδιορίζονται ως διαδικασίες, έτσι και η 

σεξουαλικότητα εκτυλίσσεται εντός του χώρου και αντιστρόφως (Johnston, 2015: 

808). Όσο λοιπόν ο χώρος είναι έμφυλος και σεξουαλικοποιημένος, άλλο τόσο το 

φύλο και η σεξουαλικότητα χωρικοποιούνται (Probyn, 2003: 294). 

Εν-τοπίζοντας τις αρρενωπότητες  

Μιλώντας υπό το πρίσμα της ιστορίας της σεξουαλικότητας παρατηρούμε πως από 

τις φεμινίστριες του δεύτερου κύματος, οι οποίες έδωσαν το έναυσμα της 

παραπάνω θεωρητικής σύνδεσης εκκινώντας μια σειρά προβληματισμών γύρω από 

τους εμφυλοποιημένους τρόπους παραγωγής του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου 

μέχρι και τις σύγχρονες τάσεις αμφισβήτησης του διπόλου ‘δημόσιο/ιδιωτικό’ και 

της συζήτησης για τον «σωματοποιημένο χώρο», η προοπτική της 

ετεροσεξουαλικότητας έχει παραγκωνιστεί σε μεγάλο βαθμό στο ερευνητικό 

επίπεδο (Γιαννιτσιώτης, 2015: 237-238, 272). Κάτι ανάλογο συνέβη βέβαια και με τη 

μελέτη της αρρενωπότητας (Waling, 2019: 90)2. 

Οι παραπάνω συνθήκες, στο ανθρωπολογικό παράδειγμα τουλάχιστον, εξηγούνται 

εν μέρει από την ενασχόληση ενός μεγάλου μέρους της ανθρωπολογίας του φύλου 

                                                             
2Η καθ’ ημάς ανθρωπολογική έρευνα έχει καταφέρει να εγκολπωθεί τη διεθνή συζήτηση περί 

σεξουαλικότητας προσφέροντας αρκετές μελέτες έχοντας ωστόσο επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό 

στις αναγνώσεις της ομοερωτικής επιθυμίας (Βασιλειάδου & Γκότση, 2020: 28). Μια άλλη 

συστηματικά παραμελημένη πτυχή των μελετών για το φύλο και τη σεξουαλικότητα είναι η 

αναλυτική κατηγορία του/των ανδρισμού/ανδρισμών, με την εγχώρια βιβλιογραφία να παρέχει ένα 

μοναδικό έργο αποκλειστικά γύρω από την εξής συζήτηση (βλ. Βασιλειάδου, Γιαννιτσιώτης, Διαλέτη 

& Πλακωτός, 2019). 
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γύρω από την «αμήχανη» σχέση της με τον φεμινισμό (Παπαταξιάρχης, 1998) και το 

πολύπλοκο γυναικείο ζήτημα, το οποίο διαπραγματεύτηκε με πολλούς και 

διαφοροποιημένους όρους από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και εφεξής. Αν 

επίσης δεχθούμε την ανάλυση της Rubin (2006) σχετικά με την ιεράρχηση της 

σεξουαλικότητας μέσω δύο ομόκεντρων κύκλων, όπου ο εσωτερικός «μαγικός 

κύκλος» της «καλής, φυσιολογικής, φυσικής και ευλογημένης σεξουαλικότητας» (σ. 

424) υπερκερνά τον εξωτερικό «της κακής, ανώμαλης, αφύσικης, καταραμένης 

σεξουαλικότητας», θα αντιληφθούμε πως ο πρώτος, όντας ο κύκλος της ετερο-

κανονικότητας, συνιστά μια «αορατότητα του προφανούς» (Κανάκης, 2011: 31) που 

για πολλούς δεν έχει τόσο νόημα να αναλυθεί αυτόνομα.  

Πράγματι, «κάποιος μπορεί να ισχυριστεί χωρίς ίχνος σαρκασμού πως η 

αρρενωπότητα βρίσκεται παντού» (Traister, 2000: 274), ωστόσο αρχής γενομένης 

από τη δεκαετία του 1990 έχει διαφανεί θεωρητικά πως η αρρενωπότητα δεν 

πρόκειται για μια αδιαίρετη και συμπαγή οντολογία που μπορεί να αναγνωστεί 

αποκλειστικά με όρους κυριαρχίας, αλλά εντός της αναπτύσσονται και άλλες 

μορφές, οι οποίες είτε τείνουν, είτε συντάσσονται, είτε ενδεχομένως στέκουν 

απομακρυσμένες από την ηγεμονική διάσταση, επιτρέποντάς μας να κάνουμε λόγο 

περί αρρενωποτήτων (βλ. Connell, 1993). Μπορεί η διάνοιξη ενός πεδίου να 

αντιμετωπίζεται με αμηχανία μιας και σε έναν βαθμό οι «πολιτισμικές σπουδές 

αρρενωπότητας» εικάζεται να αποτελούν μετωνυμία των «ετεροσεξουαλικών 

σπουδών αρρενωπότητας» (Traister, 2000: 275) και ενδεχομένως να έχουν αποτύχει 

ως ένα σημείο να αντλήσουν χρήσιμα εργαλεία της μετα-δομιστικής φεμινιστικής 

ανάλυσης (Waling, 2019: 90), ωστόσο το εγχείρημα συνεχίζει να παραμένει ανοιχτό 

προς επεξεργασία.  

Πιο συγκεκριμένα δεν χρειαζόμαστε μια προσέγγιση η οποία θα εστιάζει στην 

έννοια της αρρενωπότητας επιχειρώντας «μια απλοϊκή περιγραφή της ζωής και 

εμπειρίας των “ανδρών” στο παρελθόν» (Βασιλειάδου, Γιαννιτσίωτης, Διαλέτη & 

Πλακωτός, 2020: 22) και των χώρων που καταλαμβάνουν. Αυτό θα σήμαινε εν 

ολίγοις τη θεωρητική μας διολίσθηση σε μια αποπλαισιωμένη απόπειρα 

καταγραφής της ιστορίας των ανδρών αλλά και της υιοθέτησης μιας αντίληψης περί 

«ανδρικής ταυτότητας», ήτοι ενός συνεκτικού άξονα βάσει του οποίου ο άνδρας 
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αναγνωρίζει εαυτόν και κόσμο πράττοντας τα δέοντα. Αντιθέτως αναζητούμε μια 

σύνθετη διαδικασία: 

Oι ανδρισμοί [χρειάζεται] να προσεγγίζονται στη διαπλοκή τους με άλλες 

κατηγορίες διαφοράς, όπως η “φυλή”, η “τάξη”, η “θρησκεία”, η “εθνότητα” 

και ο “σεξουαλικός προσανατολισμός” με τη χρήση διαεπιστημονικών 

εργαλείων και “ιστορικής φαντασίας” (17). 

Σε αυτό το βαθμό εγκαταλείπουμε τις «σκληρές» προσεγγίσεις της ταυτότητας  

(Brubaker & Cooper, 2000: 10) και στοχαζόμαστε περισσότερο επάνω στην έννοια 

της υποκειμενικότητας, ενός εργαλείου κατανόησης ανοιχτού στη σύλληψη της εν-

τω-γίγνεσθαι διαδικασίας, καθώς και της ιδεολογικής του σύνδεσης (Probyn, 2003: 

290). Ο περαιτέρω εμπλουτισμός της συζήτησης με την εισαγωγή θεματικών, όπως 

αυτή της παραγωγής του χώρου, προτείνεται ως καίριο εγχείρημα αναστοχασμού 

και πιο εκλεπτυσμένης επεξεργασίας της έννοιας της ηγεμονικής αρρενωπότητας 

(Connell & Messerschmidt, 2005: 847). 

Κινούμενοι λοιπόν στην ίδια κατεύθυνση που διαπλέκει τον χώρο με το φύλο και τη 

σεξουαλικότητα οφείλουμε με ανάλογο τρόπο να «ερευνήσουμε όχι απλώς το πώς 

οι αρρενωπότητες εκτυλίσσονται σε διαφορετικούς χώρους, αλλά και το πώς αυτοί 

οι χώροι διαμορφώνουν την ουσία του βιώματος της αρρενωπότητας και πώς η ίδια 

συναρτάται με άλλες διαστάσεις των κοινωνικών σχέσεων» (Hopkins & Noble, 2009: 

814). Τι συμβαίνει όμως με την επιθυμία και τους χώρους εντός των οποίων 

διαμορφώνεται και επιτελείται; H έρευνα που διαπλέκει τον χώρο με την ανδρική 

ετεροσεξουαλικότητα κινείται συνήθως στη διερεύνηση της ανδρικής επιθυμίας 

μέσα από την παραβατικότητα, τον βιασμό και την πορνεία (Γιαννιτσιώτης, 2015: 

272). Οι χώροι σεξουαλικής διασκέδασης πρόκειται για ένα κατεξοχήν ερευνητικό 

πεδίο, όπου μπορούμε να εντοπίσουμε ρητές εκδηλώσεις της ανδρικής 

φαντασίωσης και επιθυμίας3 και τον συνδυασμό αυτών με την κατανάλωση. 

Δυστυχώς λίγα έχουν κατατεθεί επιστημονικά στην εγχώρια τουλάχιστον 

                                                             
3Από εδώ και στο εξής η ανδρική ετεροσεξουαλική επιθυμία θα αναφέρεται στο κείμενο ως 
«ανδρική επιθυμία» για λόγους συντομίας χωρίς να αψηφώ την αντίστοιχη επιθυμία, η οποία 
μπορεί να έχει ομοερωτικό, αμφισεξουαλικό ή πανσεξουαλικό περιεχόμενο, παύοντας λογοθετικά 
να πρόκειται για «ανδρική» σημασία.  
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βιβλιογραφία. Ένα ανάλογο εγχείρημα αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον ειδικά υπό 

το πρίσμα των παγκόσμιων ροών των τελευταίων δεκαετιών, ωθώντας μας να 

μελετήσουμε τις συναρτήσεις των αρρενωποτήτων με πολλαπλά επίπεδα-χώρους: 

από τα τοπικά μέχρι τα υπερ-τοπικά και τα παγκόσμια (Masserschmidt, 2019: 89).  

Προτού προβληματοποιήσουμε την επιθυμία αξίζει να αναφερθούμε συντόμως 

στην έννοια της κατανάλωσης, η οποία πρόκειται και για έναν βασικό άξονα 

συνάντησης επιχειρηματιών, πελατών και σεξεργατριών. Σε αυτό το σημείο θα 

χρειαστεί να διακρίνουμε από την πορνεία ως πρακτική εκτόνωσης σεξουαλικών 

ορμών και από την πορνεία ή -πιο σωστά- από τη σεξουαλική διασκέδαση ως 

τρόπου διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου που λαμβάνει χαρακτηριστικά 

καταναλωτικής έξις/habitus (Bourdieu, 1980/2011) και βιοτικού ύφους δηλαδή life-

style (Bourdieu, 1979/2013)4. Εφόσον απο-δυτικοποιήσουμε το βλέμμα 

προσέγγισης της πορνείας ως μια σχέση οικονομικο-σεξουαλικής ανταλλαγής, όπου 

ο πελάτης πληρώνει και η πόρνη δέχεται το χρήμα με αντάλλαγμα τη σεξουαλική 

επαφή, θα διακρίνουμε ποικίλες μορφές πορνικών σχέσεων με ή χωρίς οικονομική 

ανταλλαγή, που δεν είναι καθόλου δεδομένο ποιος πληρώνει και με τι τρόπο (βλ. 

Tabet, 2006). Πολύ παραπάνω από αυτό θα καταφέρουμε να αναγνώσουμε 

διαφορετικά τη σχέση πέραν της οικονομικο-σεξουαλικής συνθήκης που 

ενδεχομένως να μας παρασύρει στο σχεδίασμα μιας ορθολογικής οικονομικο-

κεντρικής θεώρησης των λόγων, των πρακτικών και των δρώντων σωμάτων. 

Άλλωστε γιατί η κατανάλωση εντός της σεξουαλικής διασκέδασης να έχει 

χαρακτήρα ορθολογικής οικονομικής συμπεριφοράς και όχι μιας συμβολικής 

κατανάλωσης, επίδειξης και γοήτρου, όπως το potlatch (Κράββα, 2020: 36); Επίσης 

γιατί πρέπει απαραίτητα να σχετίζουμε την πορνική δραστηριοποίηση και τη 

σεξουαλική διασκέδαση με τη βιολογογική εκτόνωση και όχι με την «ειδική 

συναισθηματική κατάσταση του καθενος;» (Αμπατζή, 2004: 211). 

Διάφοροι στοχαστές με μαρξιστικές κατά βάση αφετηρίες, ευρύτερο μέρος του 

κοινωνικού συνόλου και των συλλογικοτήτων μαίνονται κατά της κατανάλωσης και 

της κουλτούρας που δημιουργεί θεωρώντας λίγο-πολύ πως «όταν ο 

                                                             
4 Η συγκεκριμένη διάκριση θα σχολιαστεί στη συνέχεια εκτενέστερα μέσα από τα δεδομένα της 
παρούσης εργασίας. 
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καταναλωτισμός γίνεται γοητευτικός, η κατάληξη του ατόμου είναι η σχιζοφρένεια» 

(Ροζάνης, 2019). Είναι όμως αρκετά χρήσιμο να διατηρήσουμε τις απαραίτητες 

αποστάσεις -περισσότερο θεωρητικά παρά ιδεολογικά- και να στραφούμε στο έργο 

συγγραφέων όπως για παράδειγμα του ανθρωπολόγου Daniel Miller που αναζητούν 

την παραγωγική διάσταση της κατανάλωσης (Κράββα, 2020: 74). Με άλλα λόγια δεν 

μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε τους περιορισμούς και τις καταστροφικές 

διαστάσεις της κατανάλωσης, αλλά να την αναδείξουμε ως «ένα πεδίο στο οποίο τα 

άτομα αγωνίζονται και συναγωνίζονται για τον έλεγχο του ορισμού του εαυτού και 

του άλλου, αλλά και των κοινωνικών αξιών» (74-75). Από τη στιγμή που θέτουμε 

την κατανάλωση ως διεργασία υποκειμενοποίησης νομιμοποιούμαστε να 

παρατάξουμε την έννοια δίπλα σε όλους τους προβληματισμούς περί φύλου και 

αρρενωπότητας. Κάτι τέτοιο συμβεί βέβαια ερευνητικά τις δύο τελευταίες 

δεκαετίες μέσα από τη μετατόπιση της έννοιας του άνδρα-παραγωγού σε αυτήν του 

άνδρα-καταναλωτή (Maclaran, Otnes & Zayer, 2017: 295).  

Στην καθ’ ημάς εμπειρία μπορούμε για παράδειγμα να αναγνώσουμε τις 

διασταυρώσεις αρρενωπότητας και κατανάλωσης μέσα από τη μετατροπή της 

φιγούρας του ‘άνδρα-κουβαλητή’ στην αντίστοιχη του ‘άνδρα-καταναλωτή’, όπως 

παράγεται λογοθετικά από τα περιοδικά ανδρικού life-style της ύστερης δεκαετίας 

του 1980 (Zestanakis, 2017). Σε κάθε περίπτωση αντιλαμβανόμαστε πως, παρά τη 

λιγοστή ερευνητική παραγωγή, η περίοδος της Μεταπολίτευσης μπορεί να 

χρησιμεύσει ως το κατάλληλο mise-en-scène στην προσπάθεια να εντοπίσουμε τις 

μετατοπίσεις έμφυλων νοημάτων του χώρου και του σώματος με όρους πρακτικών 

κατανάλωσης ιδιαίτερα όσον αφορά την αρρενωπότητα και την ομοερωτικότητα 

(Yiannakopoulos, 2016). Εν τέλει, η κατανάλωση αναδεικνύεται «ως μια πρακτική 

όπου εμπλέκεται το φαντασιακό και τελικά μέσω αυτής κινητοποιούνται 

συναισθήματα, η νοσταλγία, η επιθυμία και η απόλαυση» (Κράββα, 2020: 173). 

Η προβληματοποίηση της επιθυμίας μάς φέρνει αναγκαστικά απέναντι στην 

ψυχαναλυτική παράδοση, η οποία εν πολλοίς αποτελεί τον ισχυρό 

«θεματοφύλακα» της έννοιας στην ευρωπαϊκή σκέψη για πολλά χρόνια (Angerer, 

2014: 87). Χωρίς να χρειάζεται να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες των προσεγγίσεων 

της επιθυμίας αξίζει να κρατήσουμε κατά νου πως η πλειοψηφία της ψυχανάλυσης 
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θεωρεί την επιθυμία ως μια διαδικασία η οποία συγκροτείται ατομικά. Ωστόσο, 

στην παρούσα εργασία εμείς αντλούμε θεωρητικό υλικό μετα-ψυχαναλυτικών 

αναγνώσεων του «ψυχικού» εντός των οποίων φαντασίωση και επιθυμία 

εξετάζονται όχι ως ατομικές διαδικασίες συγκρότησης του υποκειμένου αλλά ως 

αμιγώς κοινωνικές και ρευστές διεργασίες (Deleuze & Guattari, 2016: 39), οι οποίες 

«κυκλοφορούν στον δημόσιο χώρο μέσω του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας, της 

τηλεόρασης και άλλων μέσων» (Homer, 2017: 129). Πλέον η φαντασία συνιστά ένα 

οργανωμένο πεδίο κοινωνικών πρακτικών και όχι μια αφηρημένη διαδικασία που 

την προσεγγίζεται με όρους διαφυγής από την πραγματικότητα ή ουδέτερης 

ενατένισης (Appadurai, 2014: 54-55). 

Ωστόσο, σε τι ακριβώς αναφέρεται η επιθυμία; Η μετα-νεωτερική ιστορική συνθήκη 

κραυγάζει για επαναδιαπραγμάτευση της έννοιας. Η επιθυμία δεν πρόκειται για 

κάτι που εμφανίζεται ως αντικείμενο έλλειψης και ανάγκης και απλούστατα 

αναζητείται ο τρόπος της εκπλήρωσης. Η εκπλήρωση συγκεκριμένα σε αυτό το 

σημείο χάνει έδαφος: δεν επιθυμούμε κάτι συγκεκριμένο και την εκπλήρωση αυτού 

του αιτήματος, αλλά η επιθυμία περισσότερο επιθυμεί την ίδια την επιθυμία 

(Bauman, 1998: 21). Ίσως ο ψυχαναλυτής Ζακ Λακάν όντας πράγματι πιστός στην 

ψυχαναλυτική σκέψη να προσδιόριζε την επιθυμία στη βάση της αρνητικότητας 

παρέχοντάς μας έναν στενό τρόπο πρόσβασης στην έννοια5, ωστόσο κατάφερε να 

διατυπώσει εναργώς μέσω του «αντικειμένου α» το αξεπέραστο έλλειμμα-κενό που 

τη συγκροτεί οντολογικά. Αυτό ίσως μας ενδιαφέρει, όχι βέβαια από μια άποψη 

ουσιοκρατίας, αλλά στο βαθμό που αποπειρόμαστε μια ερμηνεία της πολιτισμικής 

παραγωγής της μετα-νεωτερικότητας. Πιο συγκεκριμένα, η διατύπωση πως η 

επιθυμία δεν δύναται ποτέ να εκπληρωθεί στην ολότητά της, αφήνοντας στο 

υποκείμενο την αίσθηση της «κενής» ύπαρξης (Homer, 2017: 132), πλέει 

παράλληλα με την κατάσταση της επιθυμίας όπου «η απόλυτη σεξουαλική εμπειρία 

                                                             
5Κάποιος θα μπορούσε να διερωτηθεί πώς είναι δυνατή η συμπληρωματική παράθεση Λακάν και 
του διδύμου Ντελέζ/Γκουατταρί σε μια θεωρητική σύνθεση μιας και λαμβάνονται ως εκ διαμέτρου 
ασύμβατες κατευθύνσεις σκέψεων. Η συνήθης παράθεση γίνεται πράγματι με διαζευκτικό τρόπο 
στις θεωρητικές ανασκοπήσεις ιδιαίτερα όταν ασχολούνται με το πώς οι δύο πλευρές διαχειρίστηκαν 
την έννοια της επιθυμίας. Ο Λακάν σημασιοδοτεί την αρνητικότητα της έννοιας, ενώ ο Ντελέζ το 
άνοιγμά της στη θετικότητα και την κατάφαση. Ωστόσο, ίσως η θεωρητική ζύμωση των δύο έχει να 
δώσει περισσότερα ακόμη και γύρω από την εν πολλοίς προεξοφλημένη σύγκρουση περί επιθυμίας 
(βλ. Nedoh & Zevnik, 2017).  
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παραμένει για πάντα ένας μελλοντικός στόχος» (Bauman, 1998: 24) συνιστώντας 

τον «ψυχικά νευρωτικό» πυρήνα της μεταμοντέρνας σεξουαλικής συνάντησης. 

Όπως αντιλαμβανόμαστε, οι τρεις θεωρητικοί πυλώνες της εργασίας, δηλαδή ο 

χώρος, η αρρενωπότητα και η επιθυμία συνιστούν ρευστές πολιτισμικές διεργασίες, 

οι οποίες συναντώνται, δημιουργώντας μέσα από τις δικές τους ζυμώσεις 

ξεχωριστές αποτυπώσεις μέσα στην ιστορία της μακράς διάρκειας. Στην εργασία 

δεν ορίζονται λοιπόν ως ξεχωριστά σημεία εκκίνησης αλλά ως ένα κοινό σημείο 

συνάντησης, ένα είδος ενότητας, το οποίο είναι κάτι παραπάνω αλλά και κάτι 

διαφορετικό από το άθροισμα των επιμέρους μερών. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν 

να αναδείξουμε τις τροπικότητες της τριμερούς συνάντησης μέσα από το 

συγκεκριμένο παράδειγμα των χώρων σεξουαλικής διασκέδασης στην πόλη της 

Κοζάνης, όπως θα δούμε και αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο της 

μεθοδολογίας, ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 1980 και 1990, ιστορικό σημείο 

διαφοροποίησης και «διόγκωσης» των εξεταζόμενων χώρων.  
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Κεφάλαιο 2. Μεθοδολογία  

Η δική μου ερευνητική προσπάθεια ξεκίνησε ως μια απόπειρα να διερευνήσω 

πτυχές της πολυποίκιλων πολιτικών, κοινωνικών και πολιτισμικών μετατοπίσεων 

της Ελλάδας στη στροφή της Μεταπολίτευσης και συγκεκριμένα στην κομβική 

δεκαετία του 1980. Δεδομένου ότι η εργασία μου επρόκειτο να κατατεθεί στα 

πλαίσια ενός τμήματος Σπουδών Περιοχής έπρεπε να ορίσω μια αφετηρία στην 

οποία η ελληνική εμπειρία θα εξεταστεί όχι ως αυτόνομο πεδίο ανάλυσης, αλλά ως 

μια συνάρτηση της σχέσης της με την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και 

Ανατολικής Ευρώπης. Η απάντηση στο αίτημα μου προήλθε όταν κλήθηκα να 

αναστοχαστώ πάνω στη δική μου γνώση σχετικά με τις σπουδές πολιτισμού γύρω 

από την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης και εν 

συνεχεία να τη συνδυάσω με τα ενδιαφέροντα μου στις ανθρωπολογικές σπουδές, 

τα οποία ενδεικτικά αφορούσαν τις διασταυρώσεις έθνους, αρρενωπότητας και 

σεξουαλικότητας. Επέστρεψα σε κινηματογραφικές ταινίες που είχα παλαιότερα 

παρακολουθήσει, γεγονός που λειτούργησε ως οδοδείκτης στη διαδικασία επιλογής 

και συγκεκριμενοποίησης του ερευνητικού θέματος: «Πριν δυο μήνες ήρθες στο 

κρεβάτι μου και μύριζες Βουλγάρα. Ε; Ήρθες;» αναφέρει εκνευρισμένη η Στέλλα 

Καζάζη, η οποία υποδύεται τη σύζυγο του Γιώργου Αρμένη σε τσακωμό τους στην 

ταινία του 1997 «Όλα είναι δρόμος» σκηνοθετημένη από τον Παντελή Βούλγαρη. 

Πώς μυρίζει άραγε η Βουλγάρα και τι σημαίνει εν τέλει στο ελληνικό ανδρικό 

φαντασιακό η σεξουαλικοποιημένη εκφορά του εθνωνυμίου «Βουλγάρα»;  

Μεγαλωμένος στην επαρχία σε μια γειτονιά στην οποία λειτουργεί ακόμη και 

σήμερα ένα μπαρ με κονσομασιόν με εργαζόμενες από την Νοτιοανατολική Ευρώπη 

δεν ήταν λίγες οι φορές που από μικρή ηλικία άκουγα συζητήσεις μεταξύ γειτόνων 

για τις «Ρωσίδες από το μπαράκι» αλλά και για τους ντόπιους που συχνάζουν εκεί 

μέσα από διάφορους μειωτικούς προσδιορισμούς. Οι προσδιορισμοί της 

«Ρωσίδας», της «Βουλγάρας», της «Ρουμάνας» μέσα σε αυτούς τους διαλόγους δεν 

φαίνεται να υποδηλώνουν μονάχα την καταγωγή αλλά σχηματίζουν και ένα 

σημαινόμενο εφάμιλλο της πόρνης ως του «βρώμικου» και «ξεπεσμένου» 

γυναικείου σώματος που εκδίδεται έναντι χρημάτων. Το εξής σώμα μάλιστα είναι 

διακριτό και λαμβάνει συγκεκριμένες ποιότητες εντός του λόγου: όπως διαβάσαμε 
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και στο παραπάνω απόσπασμα η «Βουλγάρα μυρίζει». Δεν νομίζω ότι θα 

συνιστούσε ερμηνευτικό λάθος να θεωρήσουμε τα συγκεκριμένα γυναικεία σώματα 

ως «ύλη εκτός τόπου» (Douglas, 1966/2004: 128), η οποία ως μιαρή οντότητα 

διασαλεύει την ευταξία της κανονικότητας. Κάτι τέτοιο όμως συνιστά μάλλον μια 

μονομερή ανάγνωση και δεν μπορούσε να μου εξηγήσει την ταυτόχρονη μεγάλη 

«φήμη» των συγκεκριμένων γυναικών στη σεξουαλική επιθυμία ιθαγενών ανδρών 

(βλ. Λάζος, 2002ab). Με λίγα λόγια, αν τα σώματα θεωρούνται στο ιθαγενές 

φαντασιακό ως μιαρά γιατί η ζήτηση τους από άνδρες να είναι τόσο μεγάλη; 

Οι εξής αρχικές παρατηρήσεις με ώθησαν στην αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών 

γύρω από το ζήτημα. Εντόπισα περαιτέρω κινηματογραφικές ταινίες που εξετάζουν 

τη σχέση Ελλάδας-Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης με έμφυλους όρους 

(για παράδειγμα στο «Μπίζνες στα Βαλκάνια» του Βασίλη Μπουντούρη και στο 

«Από την άκρη της πόλης» του Κωνσταντίνου Γιάνναρη), ακτιβιστικές αναγνώσεις 

της γενεαλογίας της εθνικής αρρενωπότητας και πολιτειότητας (autonome antifa, 

2013) και μερική βιβλιογραφία κοινωνικών επιστημών (Λάζος, 2002ab, Αμπατζή, 

2004, 2007, 2009), σημεία που αποτέλεσαν τα εναύσματα ώστε να σχηματίσω και 

την ερευνητική μου προβληματική.  

Η ανθρωπολογική εμπλοκή με τον κινηματογράφο ωστόσο δεν πραγματοποιείται  

είτε με όρους αποκόμισης συμπληρωματικών πληροφοριών για το θέμα, είτε 

τέρψης από την πλοκή του σεναρίου και την πιστή (ή όχι) ιστορική αναπαράσταση. 

Στηριζόμαστε στον κινηματογράφο ως έναν τρόπο διεξαγωγής πολιτισμικής 

κριτικής, όπου επί της οθόνης εξωτερικεύονται λόγοι, νοήματα και πρακτικές «έτσι 

ώστε η κοινωνία να μπορεί να βλέπει και να στοχάζεται τον εαυτό της» (Fischer, 

1998: 111). Υπό την εξής θεωρητική σκέπη, ο κινηματογράφος δεν δύναται να 

νοείται με απλοϊκό και αφηρημένο τρόπο ως ένα «προϊόν τέχνης» (Ferro, 1983: 358) 

και κατ’ επέκταση να αποκόπτεται από την «έγκριτη» επιστημονική συζήτηση, αλλά 

αντιθέτως να προσεγγίζεται ως ένας ακόμη φορέας ιστορικής δράσης. Επέλεξα 

λοιπόν κινηματογραφικές έργα βάσει δύο αξόνων: αρχικά αναζήτησα μέσω του 

έργου-οδηγού των Ρούβα και Σταθακόπουλου (2005) ταινίες οι οποίες 

προσανατολίζονται γύρω από την κονσομασιόν, τις γυναίκες από την 

Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη αλλά και τη σχέση Ελλάδας-Βαλκανίων τη 
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δεκαετία του 1990. Η «αναμέτρηση» του οικείου και του ξένου ως εξέχουσα 

διαπραγμάτευση της εποχής εντοπίζεται ιδιαίτερα στην εγχώρια κινηματογραφική 

παραγωγή της δεκαετίας με αναφορές τόσο στην παλιννόστηση όσο και στις 

πολυπολιτισμικές προσμίξεις που έφεραν τα ρεύματα μεταναστών από την 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων (Lykidis, 2015: 345-346). 

Το αρχικό μου ενδιαφέρον γύρω από τον κινηματογράφο με βοήθησε να 

προσδιορίσω πιο αυστηρά και το χρονικό σημείο που έπρεπε να εστιάσω την 

προσοχή μου: από τη δεκαετία του 1980 το βάρος έπεφτε κυρίως στη στροφή προς 

τη δεκαετία του 1990 και εφεξής. Η παρατήρηση του Λάζου (2002a: 56) σχετικά με 

την «απότομη» και «βίαιη» τροποποίηση της πορνείας στο συγκεκριμένο χρονικό 

σήμειο είναι καίριας σημασίας. Ωστόσο δεν ήθελα προσωπικά να μελετήσω τη 

σεξουαλική διασκέδαση υπό το στενό αναλυτικό πλαίσιο που μας παρέχει η έννοια 

της πορνείας, όπως έχω συντόμως σχολιάσει και θεωρητικά στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Ακόμη βέβαια και στην περίπτωση της πορνείας τα κίνητρα της 

δραστηριοποίησης ενός πελάτη γύρω είναι αρκετά δυσδιάκριτα, όπου το 

σεξουαλικό πολλές φορές αποτελεί απλώς την αφετηρία (Λάζος, 2002b: 263). Σε 

αυτό το βαθμό έκανα μια εννοιολογική διεύρυνση καθώς από την πορνεία κινήθηκα 

στο ευρύτερο πεδίο της σεξουαλικής διασκέδασης. Εφόσον γνωρίζουμε πως το 

σεξουαλικό δεν οφείλει να προσεγγίζεται αναγκαστικά με τους παραδοσιακούς 

όρους της ενσώματης ερωτικής επαφής αλλά περιλαμβάνει ευρύτερες πρακτικές 

επιτέλεσης της επιθυμίας πέραν της σεξουαλικής επαφής, όπως συμβαίνει στην 

κοσνομασιόν και στο στριπτίζ, τότε μπορούμε να εισέλθουμε ερευνητικά σε 

οριακούς χώρους μεταξύ σεξουαλικού και μη-σεξουαλικού. Ωστόσο δεν θα 

μπορούσα να εισέλθω στην αναζήτηση της σεξουαλικής διασκέδασης της δεκαετίας 

του 1990 χωρίς να κατανοήσω τους χώρους, τους λόγους και τις πρακτικές που 

υπήρχαν προηγουμένως. Άλλωστε όλες οι προηγούμενες πολιτισμικές πρακτικές και 

οι αντίστοιχοι λόγοι δεν χάθηκαν με την έλευση των γυναικών από την 

Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη αλλά αντιθέτως ζυμώθηκαν μεταξύ τους 

δημιουργώντας συνέχειες και α-συνέχειες δημιουργώντας ένα μωσαϊκό του οποίου 

οι γενεαλογίες οφείλουν να εντοπιστούν στην προσπάθεια κατανόησης της 

συνολικότερης στροφής που επισημάναμε.  
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O κεντρικός άξονας που απασχολεί τη συγκεκριμένη εργασία αφορά το πώς 

διαπλέκεται η ανδρική επιθυμία με τη διαμόρφωση χώρων σεξουαλικής 

διασκέδασης κατά τη διάρκεια των δύο δεκαετιών. Από εκεί και περά, υπο-

ερωτήματα όπως το «πώς οι εμπλεκόμενοι περιγράφουν την εμπειρία τους στο 

χώρο και πως τον εντάσσουν στο συνεχές της βιογραφίας τους;» ή το «πώς η 

ανδρική επιθυμία συνδέεται με το νοτιο-ανατολικό και ανατολικό γυναικείο σώμα;» 

και το «πώς η επιθυμία και οι χωρικότητες της συνδέονται με ευρύτερα 

διακυβεύματα του πολιτικού και πολιτισμικού πεδίου;» είναι περαιτέρω άξονες που 

πλαισιώνουν την απόπειρα σύλληψης της συγκεκριμένης χωρικότητας. 

Η έρευνα επικεντρώθηκε γύρω από την περιοχή της Κοζάνης, τόπο καταγωγής αλλά 

και διαμονής μου μέχρι πρόσφατα. Μπορεί πράγματι η «κατ΄ οίκον ανθρωπολογία» 

να είναι αρκετά βολική επιλογή για έναν ερευνητή μιας και δεν απομακρύνεται από 

την οικεία εμπειρία ενώ η ταυτόχρονη «ελληνοποίηση» της εθνογραφίας να κρύβει 

περιορισμούς (Παπαταξιάρχης, 2007: 36-38), ωστόσο θεωρώ πως η επιλογή του 

χώρου διεξαγωγής της έρευνας παρουσιάζει ένα παραπάνω ενδιαφέρον στη 

συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόκειται για μια πόλη, η οποία ανήκει στην επαρχιακή 

Ελλάδα, η οποία δεν είχε την έως τότε εμπειρία των αστικών κέντρων σε χώρους 

σεξουαλικής διασκέδασης, αλλά μέσα σε λίγα χρόνια γέμισε από σκυλάδικα και 

μπαρ με κονσομασιόν, ενώ στη συνέχεια δεν έλειψαν και τα στριπτιτζάδικα. Πολλές 

αφηγήσεις, όπως θα δούμε και στη συνέχεια της εργασίας, συνδέουν την τάχιστη 

διάδοση των χώρων σεξουαλικής διασκέδασης με την αντίστοιχη ανάπτυξη της 

περιφέρειας και ιδιαίτερα της επιδοματικής ενίσχυσης του αγροτικού τομέα. Τα 

ερωτήματα δηλαδή περί του πώς λοιπόν διαμορφώθηκαν οι χώροι και πώς οι 

αρρενωπότητες μιας επαρχιακής πόλης επεξεργάστηκαν τις εξής διαδικασίες 

αποκτούν και νέο ανθρωπολογικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα από τη στιγμή που μέρος 

των εμπειριών λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο διεθνοποίησης του πεδίου της 

σεξουαλικής διασκέδασης κατά τη δεκαετία του 1990. 

Όλα τα παραπάνω βέβαια άπτονται δύο διαφορετικών αλλά συμπληρωματικών 

ατζεντών, της ανθρωπολογίας και της ιστορίας. Παρότι η αρχική μου στόχευση ήταν 

να διεξάγω μια αμιγώς ανθρωπολογική έρευνα, γρήγορα αντιλήφθηκα ότι έπρεπε 

να καλύψω ένα βιβλιογραφικό κενό που υπήρχε γύρω από τη σεξουαλική 
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διασκέδαση για την περιοχή της Κοζάνης. Χρησιμοποίησα λοιπόν συζευκτικά δύο 

εργαλεία για να συγκροτήσω την ιστορική αφήγηση. Αρχικά, προσπάθησα μέσω της 

γενεαλογίας να ανιχνεύσω τους διάσπαρτους λόγους που μας παρέχουν πρόσβαση 

στο ιστορικό υλικό σχετικά με την πορνεία και τη σεξουαλική διασκέδαση. Σίγουρα 

η συγκεκριμένη απόπειρα γενεαλογίας δεν πρόκειται για μια μεθοδολογικά 

ολοκληρωμένη προσπάθεια αποτύπωσης των λόγων περί σεξουαλικής διασκέδασης 

κατά τη διάρκεια των ερευνώμενων χρόνων καθώς ένα τέτοιο εγχείρημα ξεφεύγει 

πολύ από τα όρια μιας διπλωματικής εργασίας. Περισσότερο πρόκειται για μια 

πρωτόλεια προσπάθεια συγκέντρωσης υλικού και σκιαγράφησης ενός εν πολλοίς 

αχαρτογράφητου και κατακερματισμένου τοπίου λόγων γύρω από τη σεξουαλική 

διασκέδαση της επαρχιακής πόλης, το οποίο εν συνεχεία χρησιμοποίησα ως τον 

ελάχιστο οδοδείκτη κατανόησης των μετατροπών των σεξουαλικών πρακτικών 

στους ανάλογους χώρους. Ωστόσο, οι πηγές είναι λιγοστές και όσο κινούμαστε προς 

τα πίσω στον χρονικό άξονα λιγοστεύουν ακόμη παραπάνω. Στην προσπάθεια 

άρθρωσης ενός γενεαλογικού λόγου δεν διέκρινα ανάμεσα στις ελάχιστες 

διαθέσιμες πηγές και ανέγνωσα κάθετα και οριζόντια άρθρα εφημερίδων, 

λογοτεχνικά κείμενα, τη λιγοστή λαογραφική και ανθρωπολογική βιβλιογραφία και 

τέλος τις προφορικές μαρτυρίες που συνέλεξα με τις οποίες και θα ασχοληθώ ευθύς 

εξαρχής. 

Όλα αυτά λοιπόν θα στερούνταν ανθρωπολογικής σημασίας αν δεν εμπλούτιζα τη 

μεθοδολογική οργάνωση της έρευνας με εργαλεία που μας προσφέρει ο τομέας της 

Προφορικής Ιστορίας. Ακριβώς αυτός είναι και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ 

ιστορικής και ανθρωπολογικής σύνθεσης στην παρούσα εργασία. Η αναζήτηση της 

προφορικότητας και της αφήγησης (Abrams, 2014: 35-38) με σκοπό τη συγκρότηση 

μιας διαφορετικής ιστορικής γνώσης συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με την αναζήτηση 

της ημικής θέασης εκ μέρους της ανθρωπολογικής προβληματικής. Η έρευνα δεν 

πραγματοποιείται σε ένα καθεστώς συγχρονικότητας επομένως σίγουρα δεν 

πρόκειται για μια εθνογραφική εργασία, η οποία αξιοποιεί τις συνεντεύξεις και τη 

συμμετοχική παρατήρηση. Πρόκειται για μια εργασία που κατατίθεται στα πλαίσια 

της πολιτισμικής κριτικής, ρεύμα-στροφή της ανθρωπολογικής σκέψης από τη 

δεκαετία του 1980 και έπειτα, η οποία προκρίνει ευέλικτες επιλογές στην 
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αναζήτηση ενός μεθοδολογικού πλουραλισμού (Γκέφου-Μαδιανού, 2009: 19). Δεν 

είμαι σίγουρος βέβαια αν το ακριβές πεδίο που άπτεται των όσων γράφονται 

παρακάτω μπορεί να περιοριστεί σε ένα και μόνον γνωστικό πεδίο, είτε μιλάμε για 

προφορική ιστορία με τοπικό χαρακτήρα, είτε για μια ιστορική ανθρωπολογία, είτε 

για πολιτισμική κριτική, είτε για την ανθρωπολογία των ανδρισμών, είτε για την 

ανθρωπολογία του χώρου και της σεξουαλικότητας. Θεωρώ πως η παρούσα 

προσπάθεια συνομιλεί με όλα αλλά όχι αποκλειστικά με ένα από τα εξής πεδία. Αν 

ήμουν σε θέση να επιλέξω θα έκανα λόγο για μια πολιτισμική κριτική της «από τα 

κάτω και από τα μέσα» ελληνικής νεωτερικότητας (Παπαταξιάρχης, 2007: 34) ή των 

πολλαπλών νεωτερικοτήτων σε συνάρτηση με την παραγωγή της σεξουαλικότητας.  

Με την παραπληρωματική παράθεση των όρων «από τα κάτω» και «από τα μέσα» 

ελληνικής νεωτερικότητας προσπαθώ να θέσω δύο βασικούς άξονες 

προβληματισμού: η έρευνα κινείται «από τα κάτω» αφενός γιατί αφορά τα μικρο-

μεσαία υποκείμενα της ιστορικής παραγωγής και όχι τις τοπικές ελίτ, αλλά και γιατί 

μεθοδολογικά γνέφει περισσότερο προς την πιο οικεία για αυτά τα υποκείμενα 

εμπειρία έκφρασης, την προφορικότητα σε αντίθεση με τη γραφή, ιδιαίτερα αυτή 

των αρχείων που ενδεχομένως να προκαλέσει και «πνιγμούς» (Farge, 2004: 21). 

Είναι «από τα μέσα» γιατί έχει τοπικό και όχι οικουμενικό χαρακτήρα 

αναδεικνύοντας τους επαγωγικούς περιορισμούς τονίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 

την ενικότητα των εξεταζόμενων ιστορικών πτυχών. Τέλος αναφέρεται στην 

ελληνική νεωτερικότητα και αποφεύγει τη μίξη είτε με οποιαδήποτε τάση 

εξωτικοποίησης της ελληνικής εμπειρίας, όπως συνήθιζαν οι ανθρωπολόγοι του 

μεγαλύτερου μέρους του 20ου αιώνα, οδό από την οποία μας εξέτρεψε ο Herzfeld 

(1998) με την εθνογραφία του «Η ανθρωπολογία μέσα από τον καθρέφτη: κριτική 

εθνογραφία της Ελλάδας και της Ευρώπης» (Αστρινάκη, 2006: 156), είτε με τον ρητό 

ή άρρητο εθνοκεντρικό χαρακτήρα του αφηρημένου προσδιορισμού της «τοπικής 

ιστορίας» που πολλάκις ταυτίζεται με τις λαογραφικές τάσεις αναπαραγωγής 

εθνικών μύθων.  

Ξεκίνησα λοιπόν αρχικά να σχεδιάζω μια συνέντευξη ημι-δομημένου τύπου και να 

ψάχνω τους πρώτους συνομιλητές μου. Εφόσον η στόχευση της εργασίας 

προσδιορίζεται έμφυλα, μιας και αναζητώ τη διαμόρφωση της αρρενωπότητας 
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μέσα και από τους χώρους, προσπάθησα να εντοπίσω άνδρες, οι οποίο 

δραστηριοποιήθηκαν μέσα στους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης είτε ως 

πελάτες, είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως ιδιοκτήτες. Κάποιες φορές οι συγκεκριμένες 

κατηγορίες είναι διακριτές αλλά σε πολλές περιπτώσεις εναλλάσσονται ανάμεσα 

στα άτομα μιας και όσοι υπήρξαν ιδιοκτήτες ήταν ταυτοχρόνως ή υπήρξαν και 

πελάτες σε άλλους χώρους, ενώ ακόμη και ως αφεντικά της επιχείρησης δεν ήταν 

αποστασιοποιημένοι από τη δουλειά και έκαναν λίγο-πολύ ό,τι έκαναν και οι 

άντρες εργαζόμενοι στο χώρο. 

Θεωρώ πως έχουμε πλέον παρέλθει εν πολλοίς της περιόδου όπου η 

ανθρωπολογική έρευνα γύρω από τη σεξουαλικότητα θεωρείτο εν μέρει 

ανομιμοποίητη στο επιστημονικό φαντασιακό ενώ ο ερευνητής που τη διεξήγαγε 

συνιστούσε μια αμφιλεγόμενη φιγούρα τόσο για το επιστημονικό κύρος της 

εργασίας του, όσο και για τον χαρακτήρα του (Vance, 2006: 41). Ωστόσο, η εμπειρία 

του ελληνικού πλαισίου γύρω από την έρευνα της σεξουαλικότητας είναι μάλλον 

ισχνή, ιδιαίτερα σε χώρους που ανήκουν στο όριο νομιμότητας και παρανομίας, 

κανονικότητας και μη-κανονικότητας. Η συνειδητή αποστροφή του βλέμματος των 

ιστορικών και των λαογράφων της περιοχής από πτυχές της τοπικής ιστορίας που 

δεν οφείλουν να μνημονεύονται είναι εύκολα παρατηρήσιμη. Άλλωστε η τοπική 

ιστορική και λαογραφική παραγωγή δεν εκπίπτει από το σύνηθες παράδειγμα και 

είναι σε μεγάλο βαθμό απασχολημένη γύρω από κλασσικές ερευνητικές θεματικές 

που αποσκοπούν περισσότερο στη συγκρότηση μιας μονολιθικής αφήγησης περί 

«ελληνικότητας και ανωτερότητας του ελληνικού πολιτισμού» (Τουντασάκη, 2003: 

41) παρά στην αναμέτρηση με «προκλητικές» για την πατριαρχική ηθική εκδοχές 

της τοπικής ιστορίας.  

Με αυτόν τον τρόπο έχουν νομιμοποιηθεί και αναπαραχθεί σε μεγάλο βαθμό 

γνωστοί νεωτερικοί δυϊσμοί της σκέψης εντός της έρευνας, όπως: εαυτός/άλλοι, 

ιθαγενές/ξένο, παραδοσιακό/σύγχρονο, ηθικό/ανήθικο, κανονικό/μη-κανονικό κ.α. 

Θεωρώ, όπως προτείνει ο Derrida, πως θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τις εξής 

αντιθέσεις όχι ακριβώς ως δίπολα ζεύγη αλλά ως ιεραρχήσεις. Όπως το εξηγεί ο 

ίδιος:  
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«Δεν υπάρχει συνύπαρξη των αντιθετικών όρων, αλλά [ως] μια βίαιη ιεραρχία. Ο 

πρώτος όρος κυριαρχεί (αξιολογικά, λογικά, κ.λ.π.) πάνω στον άλλο, κατέχει δηλαδή 

με λίγα λόγια τη δεσπόζουσα θέση. Το να αποδομείς την αντίθεση σημαίνει, πάνω 

απ' όλα, σε μια συγκεκριμένη στιγμή, να αντιστρέφεις την ιεραρχία» (όπως 

παραπέμπεται από Τεντοκάλη, 2007: 154). 

Η προσπάθεια μας στηρίζεται λοιπόν πάνω στις παραπάνω τοποθετήσεις και 

αποπειράται τη συγκεκριμένη αντιστροφή των ιεραρχιών μέσα από μια 

συγκεκριμένη εμπειρία, τη διαμόρφωση του τοπίου της σεξουαλικής διασκέδασης.  

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αφετηρίες από τις οποίες μπορεί να ξεκινήσει ένας 

ερευνητής να μελετά το ζήτημα της σεξουαλικότητας, άλλες ευκόλως προσβάσιμες 

και άλλες αρκετά δυσπρόσιτες. Από την αρχή της αναζήτησης ανθρώπων προθύμων 

να συζητήσουν με έμενα εντόπιζα μια ισχυρή αντίφαση: από τη μια πλευρά όλοι με 

κάποιον τρόπο γνώριζαν κάποιον ή είχαν οι ίδιοι αναμιχθεί στους χώρους, αλλά 

όλοι δυσκολευόντουσαν να εμπιστευθούν τις ιστορίες τους σε έναν εν πολλοίς 

άγνωστο άνθρωπο. Αυτό συνέβη συγκεκριμένα μετά από μια πρώτη ακύρωση 

συνέντευξης από έναν άνθρωπο που γνώρισα τυχαία στην πόλη και ήταν ιδιοκτήτης 

σκυλάδικου στο παρελθόν. Ενώ στην αρχή φάνηκε πρόθυμος αν και όχι 

ενθουσιασμένος σχετικά με την πρόταση μου, λίγες ημέρες πριν το κανονισμένο 

ραντεβού μας μου ανακοίνωσε πως θα προτιμούσε να μην δώσει αυτή τη στιγμή τη 

συνέντευξη και πως θα επικοινωνούσε μαζί μου στο μέλλον, κάτι που δεν συνέβη 

ποτέ. 

Συνειδητοποιώντας πως μπαίνω εντός ενός κόσμου στον οποίο κυριαρχεί τόσο ο 

φόβος, όσο και η σιωπή (Van Damme, 2019) ιδιαίτερα γύρω από συζητήσεις με 

«ξένους» αποφάσισα ότι ο καλύτερος τρόπος ανεύρεσης συνομιλητών ήταν η 

μέθοδος της «χιονοστιβάδας». Πράγματι, αυτό ήταν ευνοϊκότερο για εμένα αλλά εν 

μέσω της δυστοπικής συνθήκης της πανδημίας, εντός της οποίας 

πραγματοποιήθηκε και το σύνολο της έρευνας, οι επαφές που αξιοποίησα 

κατέληξαν σε έξι επιτόπιες συνεντεύξεις και μια διαδικτυακή. Αντιλήφθηκα ακόμη 

και μέσα σε αυτές τις συνθήκες την ύπαρξη ενός συμβολικού κώδικα επικοινωνίας 

και εμπιστοσύνης εντός του κύκλου της «νύχτας»: αν κάποιος σε εμπιστευτεί για 
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την εχεμύθεια σου και σε συστήσει σε κάποιο τρίτο άτομο, με το οποίο υπάρχει 

μεταξύ τους αμοιβαία εμπιστοσύνη, τότε εντάσσεσαι άμεσα και στον κύκλο του 

καινούργιου ατόμου ως «άνθρωπος εμπιστοσύνης» με τον οποίο μπορεί να μιλήσει 

«ανοιχτά». Όταν για παράδειγμα ένας συνομιλητής με σύστησε σε έναν γνωστό του 

και του μίλησε ενώπιον μου στο τηλέφωνο δεχόταν συνεχείς ερωτήσεις από το 

τρίτο άτομο σχετικά με το αν είμαι όντως ερευνητής και όχι ασφαλίτης και αν 

σίγουρα δεν είμαι άνθρωπος που «ρουφιανεύω» ή που θα τον ηχογραφήσω κρυφά. 

Αφού έλαβε τα διαπιστευτήρια όλα κύλησαν ομαλά και στη μετέπειτα δική μας 

επαφή. Άλλωστε όπως με συμβούλεψε ένας άλλος συνομιλητής μου: «Νικολάκη 

ξέρεις, ό,τι είπαμε δεν το λες σε άλλους… γιατί πολλοί το είπανε το “παραμύθι”6 και 

μετά μείνανε από παντού στην απέξω». 

Έχοντας λοιπόν στο σκεπτικό μου, ήδη από την αρχή της έρευνας, αυτές τις 

παρατηρήσεις αποφάσισα να κινηθώ με ανάλογο τρόπο και στον τρόπο διεξαγωγής 

των συνεντεύξεων. Αρχικά, δεν προσδιόριζα τη συζήτηση μας μέσα από τον 

σημαίνον της «συνέντευξης» μιας και αυτό ενδεχομένως εμπίπτει στη σφαίρα μιας 

επίσημης συζήτησης, η οποία ομοιάζει με εξέταση ή ανάκριση. Εφόσον στους 

χώρους σεξουαλικής διασκέδασης κυριαρχούσε το μοτίβο της κουβέντας, της 

χαλαρής και οικείας συζήτησης χωρίς πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο (Αμπατζή, 

2009: 210) δεν προσπάθησα να τους εκτρέψω από αυτή τη συνήθεια. Αποφάσισα 

λοιπόν να συστήνομαι ως ερευνητής ιστορίας γύρω από τη νυχτερινή ζωή και 

σεξουαλική διασκέδαση της Κοζάνης στις προηγούμενες δεκαετίες που μαζί με 

όσους προσέγγιζα ήθελα να κάνω μια συζήτηση για τη δική εμπειρία τους. Τους 

διαβεβαίωνα πως η συνομιλία μας θα ήταν απόρρητη και πως δεν θα την 

ηχογραφούσα, όπως συνηθίζεται, αλλά θα κρατούσα σημειώσεις αν δεν είχαν 

προφανώς κάποια αντίρρηση. Μπορεί «στις μέρες μας η ηχογράφηση 

συνεντεύξεων να είναι τρόπος ζωής» (Glaser, 1998: 107) ιδιαίτερα στις ποιοτικές 

μεθοδολογίες, ωστόσο δεν είναι πάντοτε απαραίτητη, πόσο μάλλον όταν θίγονται 

ζητήματα εμπιστοσύνης μεταξύ συνεντευκτή και συνεντευξιαζόμενου. Με άλλα 

λόγια προσπαθούσα να μετατρέψω τη συνθήκη της συνομιλίας μας από μια 

                                                             
6«Λέω το παραμύθι» στην αργκό του «κόσμου της νύχτας» -αν και όχι μόνο εκεί απαραίτητα- 
σημαίνει «ρουφιανεύω» εμπιστευτικές πληροφορίες είτε στις αστυνομικές αρχές είτε σε άλλους μη-
άμεσα εμπλεκόμενους. 
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συνέντευξη με συσκευή ηχογράφησης και ένα χαρτί με ερωτήσεις σε μια πιο άτυπη 

και συνάμα οικεία διαδικασία συμποσιασμού εντός της οποίας θα ανέλυα τη 

δραστηριότητα μου όπως και το γιατί κάποιος που βρίσκεται στο πανεπιστήμιο να 

ενδιαφέρεται για ένα τέτοιο θέμα, που η δημόσια γνώμη δεν θα σχέτιζε μάλλον με 

επιστημονική εργασία, δίνοντας στη συνέχεια τη σκυτάλη στους ίδιους να μου 

μιλήσουν μέσω μιας πρωτοπρόσωπης αφήγησης για τη δική τους εμπειρία.  

Γνώριζα πως η δική μου αυτο-αποκάλυψη ήταν το απαραίτητο κατώφλι για τη 

δημιουργία μιας εμπιστευτικής συνθήκης εντός της οποίας θα κατέθεταν την 

ιστορία τους. Άλλωστε εγώ ήμουν αυτός που τους καλούσα πρώτος να μιλήσουν για 

το τους εαυτούς τους διαρρηγνύοντας το παρελθόν τους. Οι ίδιοι δεν είχαν βέβαια 

κανένα έμπρακτο όφελος με το να μου παραχωρήσουν χρόνο και αφηγήσεις από τη 

ζωή τους και έτσι ένιωθα πως εγώ έπρεπε να είμαι αυτός που θα «παραχωρήσει» 

πρώτος δίχως να περιμένω βέβαια το επιθυμητό «αντάλλαγμα». Η αφήγηση 

ξεκινούσε συνήθως από την εφηβεία τους, τις πρώτες επαφές με γυναίκες, τις 

ομοκοινωνικές διαμεσολαβήσεις της διαμόρφωσης της σεξουαλικότητας, περνούσε 

στα χρόνια άνθισης της ιδιοκτησίας και πελατείας σε χώρους σεξουαλικής 

διασκέδασης και κατέληγε στο σήμερα διαπλέκοντας εντός της ποικίλα θέματα 

πολλά από τα οποία για τους σκοπούς της εργασίας αναγκάστηκα να αποχωριστώ 

στην ανάλυση. Δεν ήθελα σε κανένα σημείο να καθοδηγώ τη συζήτηση με 

κατευθυντικές ερωτήσεις ωστόσο είχα ένα άτυπο πλάνο συνέντευξης στο μυαλό 

μου, το οποίο είχε ως στόχο κυρίως την κάλυψη του χρονικού εύρους κατά τις 

δεκαετίες 1980 και 1990 έως το σημείο όπου οι συνομιλητές μου ήθελαν να 

φτάσουν την βιοαφήγηση τους.  
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Κεφάλαιο 3. Οι χώροι σεξουαλικής διασκέδασης: μια απόπειρα 

γενεαλογίας 

Προτού ξεκινήσω τη διαδικασία της περιγραφής του πεδίου της σεξουαλικής 

διασκέδασης θα προτρέξω και θα καταθέσω μια πρώιμη θεωρητική θέση 

προβληματοποίησης αυτού: το πεδίο της σεξουαλικής διασκέδασης δεν πρόκειται 

για ενικότητα, αλλά για πολλαπλότητα. Επομένως, μιλάμε για «χώρους» με 

διακριτά χαρακτηριστικά και όχι για ένα ενιαίο πεδίο, για έναν «χώρο». Αυτό 

συμβαίνει όχι μόνο για τον προφανή λόγο, δηλαδή γιατί λαμβάνουν διακριτά 

διαφορετικές εκδηλώσεις αναφορικά με τις πρακτικές που επιτελούνται εντός τους 

(για παράδειγμα το στριπτίζ, η κονσομανσιόν και η βίζιτα), κάτι που βέβαια δεν 

ισχύει πάντοτε καθώς οι προσμίξεις πρακτικών υφίστανται καθ’ όλη τη διάρκεια, 

αλλά γιατί όπως θα δούμε και στη συνέχεια της εργασίας οι εξής πρακτικές 

συνηγορούν στην πρόσληψη διαφορετικών εκφάνσεων του «σεξουαλικού» που 

επιτελείται στους χώρους. Για παράδειγμα η σεξουαλική διασκέδαση που βασίζεται 

στη σεξουαλική συνεύρεση και την εκτόνωση σε αντιδιαστολή με αυτή της δι-

υποκειμενικής επικοινωνίας σχηματίζουν διακριτά διαφορετικές εκδοχές του 

«σεξουαλικού». Το γεγονός ότι στην ενότητα που ακολουθεί θα ενταχθούν σε μια 

κοινή αφήγηση, που θα ομοιάζει με μια γραμμική εξιστόρηση διαδοχικών μορφών 

διασκέδασης δεν συνεπάγεται την άρση της ενικότητας της εκάστοτε εμπειρίας 

κάτω από μια δήθεν κοινή εννοιολογική «ομπρέλα» που φέρει τον ταυτόχρονα 

σαφή, αλλά και ομολογουμένως θολό προσδιορισμό «χώροι σεξουαλικής 

διασκέδασης». 

Στην προσπάθεια επομένως να αποτυπώσουμε με σαφήνεια μια συνεκτική 

εξιστόρηση αναφορικά με τους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης στον εν Ελλάδι 

χώρο θα βρεθούμε σύντομα ενώπιον πολλαπλών ερωτημάτων, τα οποία 

φανερώνουν καίρια θεωρητικά και εννοιολογικά ζητήματα: «τι θεωρείται 

διασκέδαση;», «τι θεωρείται χώρος σεξουαλικής διασκέδασης;», «για τι μιλάμε εν 

τέλει όταν αναφερόμαστε αφηρημένα στο «σεξουαλικό»; «Έχει να κάνει με την 

χρήση του σώματος και των ηδονών ή το σεξουαλικό παράγεται ως γλωσσική 

επιτέλεση σε φαντασιακό επίπεδο χωρίς απαραίτητα να επιτελείται με το σώμα;», 

«πώς σωματική και α-σώματη σεξουαλική επιτέλεση συνομιλούν μεταξύ τους;», 
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«ποια είναι τα όρια των σεξουαλικών και μη-σεξουαλικών πρακτικών;». Τα 

παραπάνω και ακόμη πολλά ανάλογα ερωτήματα ανακύπτουν με καταιγιστικό 

ρυθμό σε μια πρώτη προσπάθεια σκιαγράφησης ενός -όσο το δυνατόν- αυστηρού 

χώρου επάνω στον οποίο καλούμαστε να εργαστούμε στη συγκεκριμένη ερευνητική 

προσπάθεια. 

Στο εξής σημείο επιλέγω να ξεκινήσω μέσω κοινών προσδιορισμών, καθώς θα  

προσεγγίσω τους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης μέσα από μια μάλλον συνήθη 

τυπολογία, η οποία εμφανίζεται σε συνομιλιακά πλαίσια και αποτελεί κοινή γνώση 

στον ελληνικό κόσμο του 21ου αιώνα: τα μπουρδέλα, τα μπαρ με κονσομασιόν, τα 

σκυλάδικα και τα στριπτιτζάδικα. Ο πρώτος και μακροβιότερος χώρος σεξουαλικής 

διασκέδασης είναι σαφώς οι οίκοι ανοχής. Οι εξής χώροι συναντώνται σε «από τα 

κάτω» συνομιλιακά πλαίσια και ως μπουρδέλα, όρος που ως δάνειο από την ιταλική 

χρησιμοποιείται συχνά και εκτός από τον χώρο που τελείται πορνεία, δηλώνει και 

το ανοργάνωτο και ακατάστατο πλαίσιο. Εν συνεχεία, κατευθύνουμε την προσοχή 

μας στους χώρους που τελείται η πρακτική της κονσομασιόν, δηλαδή στα μπαρ με 

κονσομασιόν ή κωλόμπαρα, αλλά και στα σκυλάδικα, χώρους νυχτερινής 

διασκέδασης με λαϊκή μουσική αλλά ενίοτε και γυναικεία συντροφιά στους 

θαμώνες με σχετικά ασαφή οριοθέτηση στον ιστορικό χρόνο. Τέλος, αρχής 

γενομένης από τη δεκαετία του 1990 θα παρατηρήσουμε την εμφάνιση στον 

ελληνικό χώρο της πρακτικής του στριπτήζ στα λεγόμενα στριπτιτζάδικα, όπου 

γυναίκες εργαζόμενες κάνουν pole dancing ενόσω γδύνονται ενώπιων των 

θαμώνων.  

Οι δεκαετίες του 1980 και 1990 συμπίπτουν όπως θα δούμε αναλυτικότερα στη 

συνέχεια στο άνοιγμα της Ελλάδας στην ελεύθερη αγορά και στη «δυτικοποίηση» 

πτυχών του πολιτισμού, όπως η διασκέδαση και η διαχείριση του ελεύθερου 

χρόνου. Με αυτόν τον τρόπο δεν εξάγουμε ούτε ως υπόθεση αλλά ούτε ως 

συμπέρασμα την ομογενοποίησης των διαδικασιών αλλά την αναγνώριση της 

σχέσης ενός πολιτισμικού συνόλου με το παγκόσμιο στοιχείο. Όπως το περιγράφει 

με ιστορικό λόγο ο Le Goff (2016: 137): «Κάθε περιοδολόγηση μπορεί να 

εφαρμοστεί σε περιορισμένα πολιτισμικά σύνολα. Η παγκοσμιοποίηση αφορά 
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σχέσεις ανάμεσα σε αυτά τα σύνολα: συναντήσεις, συγχωνεύσεις, αλλά πάντως όχι 

ομοιομορφία». 

Από τον Πειραιά στην Κοζάνη: σύντομες πορνικές τοπογραφίες  

H «αρχαιότερη» πρακτική στους εν Ελλάδι χώρους σεξουαλικής διασκέδασης 

φαίνεται να είναι αδιαμφισβήτητα η πορνεία. Δεν έχει νόημα βέβαια να 

αναζητήσουμε την αρχή του νήματος της πρακτικής έχοντας ως στόχο μας την 

χρονολογική ακρίβεια. Ένα τέτοιο εγχείρημα μοιάζει σχεδόν αδύνατο μιας και το 

«πεδίον της πορνείας είναι τόσο μεγάλο που μπορεί να καταπιεί όλη την 

ανθρωπότητα» (Πετρόπουλος, 1980: 7), αλλά και ανέγγιχτο σε μεγάλο βαθμό στην 

εγχώρια τουλάχιστον ερευνητική παραγωγή (Αμπατζή, 2009: 51, Dordanas, 2011: 

214). Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία η συζήτηση γύρω από τα μπουρδέλα είναι 

στενά συνδεδεμένη με την περίοδο του Μεσοπολέμου και την περιοχή του 

Πειραιά.7 Ωστόσο, η πορνεία στον ελληνικό χώρο και δη στον Πειραιά έγινε 

νωρίτερα αντικείμενο διενέξεων και συγκεκριμένα προς τα τέλη του 19ου αιώνα, 

αλλά όχι βέβαια στο βαθμό που κάτι τέτοιο συνέβη σε διάφορες ευρωπαϊκές 

κοινωνίες της εποχής. 

Η συζήτηση γύρω από την πορνεία στην υπό διαμόρφωση πόλη του Πειραιά δεν 

είμαι μια ιστορία που ανακύπτει τυχαία. Ο Πειραιάς συνιστά το παράδειγμα ενός 

μικρού δήμου ανακηρυχθέντα ως τέτοιου μόλις το 1835 που τάχιστα εξελίχθηκε σε 

ένα αστικό κέντρο μέσα σε ένα σχετικό μικρό χρονικό διάστημα, μιας και τις 

τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα «ζει στον πυρετό της οικονομικής ανάπτυξης» 

(Γιαννιτσιώτης, 2006: 401-405). Ήδη οι πρώτες εργοστασιακές μονάδες έκαναν την 

                                                             
7 Παρενθετικά οφείλουμε να συνοψίσουμε τους λόγους για την επιλογή να γίνει εκτενής αναφορά 
στην περίπτωση του Πειραιά. Αφενός, η βιβλιογραφία που συνδέεται με την ιστορία της πορνείας 
στην Ελλάδα είναι σχεδόν κατά αποκλειστικότητα συνυφασμένη με τη συγκεκριμένη περιοχή. Το 
γεγονός ότι ο Πειραιάς είναι έστω και στερεοτυπικά συνδεδεμένος με την ύπαρξη του «περιθωρίου» 
λόγω πρακτικών που αναπτύχθηκαν εκεί, όπως το ρεμπέτικο τραγούδι, οι τεκέδες και η πορνεία ίσως 
να κινεί το ενδιαφέρον των ερευνητών, ώστε να κατευθύνουν την προσοχή τους εκεί. Από εκεί και 
πέρα ο Πειραιάς συνιστά πράγματι ένα «μέτρο» βάσει του οποίου μπορούμε να εντοπίσουμε σε 
πρώτο χρόνο πρακτικές, οι οποίες με την αστικοποίηση διαχύθηκαν σε πλήθος περιοχών της 
ελληνικής επικράτειας, αλλά μόνο παρενθετικά μπορούμε να τις εντοπίσουμε ως αναφορές σε έργα 
ασχολούμενα με την ιστορική διαδικασία. Βεβαίως, η έννοια της διάχυσης να μπορεί να 
προβληματοποιηθεί επιστημολογικά μιας και η διάχυση υπονοεί την ύπαρξη κοινών κοινωνικών 
διεργασιών σε μη-ομοιογενείς μεταξύ τους χώρους, ωστόσο οι συνέχειες, που θα αναλυθούν στην 
πορεία του κεφαλαίου, παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όμοιες νοηματοδοτήσεις. 
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εμφάνιση τους από τη δεκαετία του 1860, ενώ ο πληθυσμός ανέβαινε με τάχιστους 

ρυθμούς.  

Ο Πειραιάς είναι αναμφίβολα πλέον κοινωνικο-οικονομικά μεταβατικός, ένας χώρος 

πολλαπλών εκφάνσεων και διαφοροποιημένων κοινωνικών οντοτήτων (241). 

Έμποροι, εμποροβιομήχανοι και εργοστασιάρχες στην «κεφαλή» και ένα πολυ-

τοπικό εργατικό δυναμικό, αποτέλεσμα μεταναστευτικών κινήσεων διαμορφώνουν 

μια πόλη ετερόκλητων αποχρώσεων. Η εσωτερική μετανάστευση, μόνιμη ή 

εποχιακή, αυξήθηκε κατακόρυφα προς τα τέλη του 19ου αιώνα και έφερε πολλά 

σώματα να συνυπάρχουν πλέον σε έναν κοινό χώρο με άξονα την εργασία. Τεχνίτες 

προερχόμενοι από την Ύδρα, την Χίο, τη Μικρά Ασία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τα 

νησιά του Ιουνίου και τη Θράκη διαμορφώνουν ένα σύνθετο πολιτισμικό πλέγμα 

υπό το φόντο της αστικοποίησης (115). 

Σε αυτό το βαθμό η γέννηση της πειραϊκής εργατικής τάξης δημιουργεί και 

δημιουργείται από συμβολικές συγκρούσεις για τον χώρο. Με άλλα λόγια, η 

κυρίαρχη αστική σύλληψη θέλει να νοεί τον Πειραιά ως πεδίο πειθάρχησης στην 

εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ από την άλλη αναδύεται ένα μωσαϊκό 

πολιτισμικών πρακτικών, οι οποίες πολλές φορές δεν συνάδουν με το κυρίαρχο 

φαντασιακό της τότε πειραϊκότητας και ξεκινούν να στιγματίζονται από ανάρμοστες 

έως επικίνδυνες για την κοινωνική ευημερία. Όπως μας αποκαλύπτει ο έντυπος 

λόγος των εφημερίδων της περιοχής ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε προς την τελευταία 

εικοσαετία του 19ου αιώνα, η χρήση αλκοόλ, η απομάκρυνση από την οικογένεια, ο 

τρόπος διασκέδασης των εργατικών στρωμάτων, οι κακές συνθήκες υγιεινής στις 

εργατικές συνοικίες και η πορνεία μετατρέπονται από τα μέσα περίπου της 

δεκαετίας του 1860 και στο εξής ως οι αποκλίνουσες διαστάσεις της πειραϊκής ζωής 

που πρέπει να ρυθμιστούν μέσω θεσμικών παρεμβάσεων και άρα να περιοριστούν.  

Η διακύβευση της ηθικότητας, η ορατότητα στον κοινωνικό χώρο και η δυνητική 

μολυσματικότητα των πορνικών σωμάτων κατέληξαν να μονοπωλούν το 

ενδιαφέρον της δημόσιας συζήτησης και των παρελκόμενων κρατικών 

παρεμβάσεων ιατρικής κατά βάση στόχευσης για τον έλεγχο του φαινομένου, το 

οποίο ουδέποτε όμως κατάφερε περιορίστηκε ή απαγορεύτηκε πλήρως. Χρόνο με 



 

31 
 

τον χρόνο και οδεύοντας προς τον 20ο αιώνα η ορατότητα της πορνείας διευρύνεται 

στον δημόσιο χώρο και έτσι πέρα από τον Πειραιά και τα περιβόητα Βούρλα 

αρχίζουμε να εντοπίζουμε αντίστοιχες δραστηριότητες σε ένα σύνολο σημείων, από 

τον «αμιγή» δημόσιο χώρο -δηλαδή τις πιάτσες και τους δρόμους- μέχρι και σε 

χώρους διασκέδασης, καφενεία και εν γένει εστίες ανδρικής ομοκοινωνικότητας. 

Κάπως έτσι η πορνεία διαχέεται ενώ σηματοδοτεί παράλληλα μια στροφή στη 

νοηματοδότησή της, η οποία εκτυλίσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό 

γίγνεσθαι, ενώ εξηγεί παράλληλα και την αδυναμία συνολικής επιτήρησης και 

τιμωρίας της.  

Τουτέστιν μεταφερόμαστε από το πλαίσιο μιας «λαϊκής» μορφής πορνείας, η οποία 

σχετίζεται με τη σωματική εκτόνωση του άντρα και είναι σαφώς χωροθετημένη στις 

παρυφές κατοικουμένων περιοχών, σε μια πιο διευρυμένη εκδοχή κατά την οποία 

εμφανίζεται πλέον ως μια πρακτική που σχετίζεται με τη διαχείριση του ελεύθερου 

χρόνου από μεριάς αντρών εργατών. Πολύ παραπάνω από το σεξουαλικό στοιχείο  

που προσφέρει καταφέρνει να διαμορφώσει μια νέα μορφή κοινωνικότητας σε 

χώρους διασκέδασης στους οποίους ξεκίνησε να εισχωρεί (246-248). Άλλωστε ο 

θεσμικός διαχωρισμός των πορνών σε «κοινές», οι οποίες εργαζόντουσαν και 

διέμεναν στους οίκους ανοχής χωρίς το δικαίωμα εξόδου και στις «ελευθερίες», οι 

οποίες σύχναζαν σε κέντρα διασκέδασεις και καφενεία (Ροδίτη, 2015: 72), μας 

αποκαλύπτει τη ρευστή χωροθέτηση της σεξουαλικής διασκέδασης. 

Για να συνοψίσουμε, οι μεταβάσεις και οι οριακότητες της εποχής είναι πολλαπλές: 

αρχικά, η μετατροπή του Πειραιά από μικρό δήμο σε αναπτυσσόμενο αστικό 

κέντρο, η μετατροπή ανδρών αγροτών και τεχνιτών από την ηπειρωτική Ελλάδα και 

τα νησιά σε εργατική τάξη μιας αστικοποιημένης περιοχής, αλλά και η μετατροπή 

μιας συνεκτικής κοινωνίας σε μια «πόλη-πρόβλημα» για κάποιους και ευκαιρία για 

κάποιους άλλους. Οι «φτωχές και απροστάτευτες γυναίκες των λαϊκών τάξεων» 

(Λάζος, 2002a: 88) ήταν κυρίως αυτές που δραστηριοποιήθηκαν γύρω από την 

πορνεία, οι οποίες είτε προερχόταν από οικογένειες που τις είχαν εγκαταλείψει, 

είτε ήταν άνεργες χωρίς οικονομική άνεση, είτε είχαν μεταναστεύσει μόνες τους 

από την ύπαιθρο σε αναζήτηση ευκαιριών στη μεγάλη πόλη. Οι εξής συνθήκες, 

όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, χαρακτηρίζουν και άλλες περιοχές που 
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αστικοποιήθηκαν γρήγορα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτές οι περιοχές είναι λιμάνια, 

όπως δεν είναι τυχαία και η πορνική δραστηριότητα που εντοπίζεται εκεί. 

Χωρίς να περάσουμε σε παραπάνω κοινωνικο-ιστορικές λεπτομέρειες, κρατάμε 

κατά νου πως όλα τα παραπάνω έρχονται ως παρατηρήσεις που υποδεικνύουν την 

ύπαρξη μιας ρευστή μορφή πορνείας, η οποία συνυφαίνεται με την αστική 

διαμόρφωση, κάτι το οποίο συλλαμβάνει και ο λαογράφος Ηλίας Πετρόπουλος 

(1980: 33) στην προσπάθεια του να κατηγοριοποιήσει τις εκφάνσεις των 

μπουρδέλων. Ο ίδιος καταλήγει σε μια κλιμακωτή ταξινόμηση, η οποία μπορεί να 

κυμαίνεται από μια ατομική συνθήκη χώρου, όπου μια πόρνη «ψαρεύει» πελάτες 

και τους εξυπηρετεί στον ατομικό της χώρο (μπουρδέλο-καμαρούλα, μπουρδέλο-

σπιτάκι, μπουρδέλο-οικία) σε μια αντίστοιχη συλλογική, η οποία μπορεί να είναι 

ένα μπουρδέλο-στρατώνας αλλά και να φτάνει σε επίπεδο που ομοιάζει μάλιστα με 

συγκροτημένη κοινότητα με δικούς της κανόνες (μπουρδέλο-γειτονιά, μπουρδέλο-

πολιτεία). 

Επίσης, στο σημείο όπου ήδη παρατηρούμε την εισχώρησή της πορνείας στη 

δημόσια σφαίρα μέσω ποικίλων τρόπων και χώρων, συμπεριλαμβανομένων των 

χώρων διασκέδασης, μπορούμε να αντιληφθούμε και το δυσδιάκριτο μεταξύ των 

χώρων σεξουαλικής διασκέδασης. Η πορνεία δεν είναι κάτι «παρακμιακό» και 

ανοιχτή πληγή της ηθικότητας, αλλά κάτι άμεσα συνδεδεμένο με την αστικοποίηση 

του χώρου. Τι συνιστά λοιπόν έναν τέτοιο χώρο και τι όχι; Με άλλα λόγια η 

κοινότυπη θέση που θέλει την πορνεία να τελείται στους οίκους ανοχής ως σαφώς 

οριοθετημένους και χαρακτηρισμένους χώρους δείχνει να καταρρέει μιας και η 

πορνεία διασπείρεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε ένα εύρος χώρων 

κοινωνικότητας.  

Κάποιος θα μπορούσε να ομοιάσει την ιστορία των οίκων ανοχής στην Ελλάδα και 

τη διαμόρφωση της πόρνης ως μια διαδικασία τελούμενη εκ μέρους του 

διαμορφούμενου αστικού φαντασιακού για τη θηλυκότητα, όπου η ανδρική  

ετεροσεξουαλική επιθυμία ξεκινά και επιθυμεί διαφορετικά. Ξεφεύγει όπως 

προαναφέραμε από τα πλαίσια εκτόνωσης της «γενετήσιας ορμής» για να κινηθεί 

«στο παιγνίδι της έλξης και της γοητείας» (Γιαννιτσιώτης, 2006: 253), το οποίο 
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εμφανίζεται πλέον ως μια πρακτική διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου. 

Αντιλαμβανόμαστε συνεπώς πως η πορνεία δεν είναι μια διαδικασία που 

ερμηνεύεται μονολιθικά βάσει της σεξουαλικής συνεύρεσης, αλλά εμπλέκει πλήθος 

υποκειμενοποιήσεων, οι οποίες μας παραμένουν σε ένα βαθμό άγνωστες για τον 

ελληνικό χώρο, αλλά οφείλουν να αναγιγνώσκονται σαφέστατα με κοινωνικο-

ιστορικούς όρους. Σίγουρα, η παράλληλη ανάγνωση της πορνείας και των 

πρακτικών ελεύθερου χρόνου σε χώρους ομοκοινωνικότητας μας προκαλεί να 

σκεφτούμε την πορνεία όχι ως μια πρακτική εκτόνωσης των σεξουαλικών αναγκών 

αλλά ως ένα πλαίσιο διασκέδασης. 

Ωστόσο, ο Πειραιάς δεν αποτελεί τον μοναδικό σταθμό στην ιστορία της πορνείας 

παρότι συγκεντρώνει τις περισσότερες ματιές. Πέραν αυτού η πορνεία εμφανίζεται 

δυναμικά και σε άλλες περιοχές με εμφανή στοιχεία αστικής ανάπτυξης, όπως στη 

Θεσσαλονίκη8 και συγκεκριμένα στην περιβόητη περιοχή της Μπάρας, η οποία 

σύμφωνα με τον Πετρόπουλο (1980) είναι και η μοναδική περίπτωση μπουρδέλου-

πολιτείας στην ελληνική ιστορία (35), μια περιοχή που προκαλούσε εν δυνάμει 

φόβο στους περαστικούς, ωστόσο πάντοτε επικρατούσε τάξη παρά την απουσία 

αστυνομίας και λόγω της συνεισφοράς των νταβατζήδων. Η Μπάρα μπορεί 

πράγματι να αποτέλεσε το παράδειγμα μιας μπουρδέλο-πολιτείας και να διατήρησε 

το πειραϊκό ετεροτοπικό χαρακτηριστικό της απόστασης από τον αστικό ιστό και την 

κοινωνική ορατότητα (Γιαννιτσιώτης, 2006: 150), ωστόσο εντός της συνοικίας 

διέμεναν και οικογένειες που ωστόσο κανείς δεν πείραζε και ζούσαν με ασφάλεια 

(Πετρόπουλος, 1980: 40-41). Στη Θεσσαλονίκη οι πόρνες που δεσπόζουν στην 

προτίμηση των πελατών είναι κατά βάση ιθαγενείς: θεσσαλονικιές, πατρινές, 

βολιώτισσες, εβραίες της Θεσσαλονίκης, σμυρνιές9 και κωνσταντινουπολίτισσες 

αλλά ο Πετρόπουλος κάνει αναφορά και στις Λέχες (41). Οι συγκριμένες γυναίκες 

προερχόταν από την Πολωνία και την Ουγγαρία και έχαιραν της φήμης των 

                                                             
8Σε αυτό το σημείο ελέω χώρου και στόχευσης της εργασίας, που δεν είναι αμιγώς ιστορική, θα 
αναφερθώ συντόμως στην Θεσσαλονίκη και στην Ερμούπολη της Σύρου. Βέβαια η πορνική 
δραστηριότητα δεν περιορίζεται εκεί, αλλά μπορούμε να την εντοπίσουμε ευρύτερα σε περιοχές που 
γνωρίζουν αστική ανάπτυξη, αλλά και σε περιφερειακές πόλεις, όπως τα Τρίκαλα εντός των οποίων 
υπήρχε σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πετρόπουλου (1980: 33) και η μεγαλύτερη μπουρδέλο-
γειτονιά της Ελλάδας με 42 οίκους ανοχής.  
9Η έννοια της «σμυρνιάς» δεν ήταν δηλωτική μονάχα της καταγωγής των προσφυγισσών αλλά 
αποτέλεσε συνώνυμο της πόρνης στο ιθαγενές φαντασιακό (βλ. Ρήγος, 1999: 226-228). 
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καλύτερων πορνών της πόλης χωρίς ωστόσο να έχουμε πρόσβαση σε πιο ενδελεχή 

στοιχεία για την ακριβή ημερομηνία έλευσης και δραστηριοποίησης τους στη 

Θεσσαλονίκη. 

Ένα παράδειγμα αστικοποιημένης περιοχής με έντονη πορνική δραστηριότητα είναι 

σαφώς και η Ερμούπολη της Σύρου. Πρόκειται για μια πόλη-λιμάνι, η οποία ήδη 

από τα μέσα του 19ου αιώνα βίωσε ταχύτατα τους ρυθμούς της αστικοποίησης 

κυρίως λόγω του εμπορίου και της ναυτιλίας που ευνοούσαν τη διαδικασία. Η κρίση 

της περιοχής που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 1880 έως τα τέλη του αιώνα βρήκε 

τη λύση της κατά βάση στην ανάπτυξη της βιομηχανίας της κλωστοϋφαντουργίας 

που απορρόφησε ως εργατικό δυναμικό μεγάλο μέρος των κατοίκων και ενίσχυσε 

εκ νέου την τοπική οικονομική παραγωγή (Γονατίδης, 2014: 20-21). Σε όλη την 

περίοδο αστικοποίησης η πορνεία ήταν παρούσα με την τοπική κοινωνία να μην την 

αποκηρύττει ποτέ πλήρως, αλλά την άρχουσα τάξη να προσπαθεί να την 

καταστείλει περιορίζοντας τη σε διακριτούς χώρους (Δρίκος, 2002). Οι ταξικές 

αντιθέσεις που ενισχύθηκαν ιδιαίτερα με την έλευση των προσφύγων από τη Μικρά 

Ασία και των μεταναστών που αναζητούσαν δουλειά στην περιοχή δημιουργούσε 

μάλιστα διακριτές μορφές πορνικής δραστηριότητας για τα «ανώτερα» και 

«κατώτερα» στρώματα. Στα πλαίσια των ασύμμετρων ταξικών σχέσεων ενός 

αστικού κέντρου η πορνεία εμφανιζόταν ως μια μάλλον ύστατη επιλογή 

οικονομικής αποκατάστασης για πολλές από τις γυναίκες που στράφηκαν εκεί και 

προερχόταν σύμφωνα με τις ιστορικές πληροφορίες είτε από την ηπειρωτική και 

νησιωτική Ελλάδα, είτε από την Ινσταμπούλ και τη Σμύρνη. 

Η περίπτωση της πορνικής δραστηριότητας στην Κοζάνη που θα μας απασχολήσει 

και στην παρούσα εργασία πρόκειται για μια εμφανώς παραμελημένη πτυχή στην 

ιστοριογραφία της περιοχής αλλά και για μια αρκετά διαφοροποιημένη συνθήκη 

από τα αστικά κέντρα με τα οποία ασχοληθήκαμε συντόμως προηγουμένως. Οι 

πληροφορίες που αντλούμε σε αυτήν την περίπτωση προέρχονται από τη 

λογοτεχνική παραγωγή που αναφέρεται σε σχετικές πρακτικές10. Χρήσιμο σημείο 

                                                             
10Άλλωστε το πεδίο της λογοτεχνίας και της ιστορίας εκδηλώνονται σε μια σχέση παραπληρωματική 
και αδιαχώριστη. Δεν υπάρχει εν κενώ λογοτεχνική αφήγηση απαγκιστρωμένη των ιστορικών 
σημασιών που λειτουργούν ως κόγχη άρθρωσης της (βλ. Τζούμα, 1997).  
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ιστορικής γνώσης αποτελεί ο Κοζανίτης λογοτέχνης Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, ο 

οποίος ασχολούμενος συχνά στα κείμενα του με περιθωριακές μορφές της 

καθημερινότητας της πόλης αποτελεί μια ιστορική πηγή για την Κοζάνη του 

Μεσοπολέμου (Μώρος, 2017: 114). Ο ίδιος αναμοχλεύοντας την τριετία της 

Γαλλικής Κατοχής της πόλης (1916-1919) μέσα από τη φιγούρα μιας 

Κωνσταντινουπολίτισσας πόρνης στο διήγημα «Ελενίτσα», θίγει πρακτικές, οι 

οποίες μας δίνουν σαφείς ενδείξεις για την πορνεία της περιόδου στην περιοχή: 

«Παρατήρησε ότι στη Σαλονίκη δεν είχε πια πέραση. Δεν μπορούσε άλλωστε 

να ανθέξει στον περίπατο του πεζοδρομιού αναζητώντας πελατεία. Τα πόδια 

της κόβονταν. Και τ’ απεφάσισε να φύγει στην επαρχία, στην Κοζάνη, όπου 

είχε πληροφορίες ότι δεν ήταν καμιά άλλη ομότεχνός της. Και ήλθε πρώτη. 

Εκεί εγνώρισε και τον Ολιβιέ. Ύστερα απ’ αυτήν ήλθαν κι άλλες, μα η Ελενίτσα 

είχε τα πρωτεία» (Τσιτσελίκης, 2020: 87). 

Η Κοζάνη εμφανίζεται εδώ ως μέχρι πρότινος «άπειρη» στην πορνεία γυναικών, ενώ 

σε άλλο μέρος του διηγήματος ο συγγραφέας διαλευκάνει το πλαίσιο λειτουργίας 

των χώρων που εντοπιζόταν: 

Στην υγειά των γενναίων Γάλλων! εφώναξε με βραχνή φωνή η Ελενίτσα και 

ενώ φυσούσε με ηδονή μια πυκνή τολύπη καπνού από το στόμα της, με τα 

λιγωμένα μεγάλα μαύρα μάτια της καρφωμένα προς την καπνισμένη οροφή 

του δωματίου, άρπαξε με το δεξί της χέρι το ποτήρι της σαμπάνιας, 

προσπάθησε να σηκωθεί, και με το αριστερό της χέρι, που κρατούσε το 

αναμμένο πούρο, στηρίχθηκε στον ώμο τού υπολοχαγού Λαπελετιέ. Χωρίς να 

το θέλει όμως, σε μια απότομη στροφή της κεφαλής του τελευταίου, του 

έκαψε με το πούρο της σχεδόν το μισό μουστάκι του (Τσιτσελίκης, 2020: 76). 

Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τι είδους χώρο αφορά επακριβώς η 

παραπάνω λογοτεχνική περιγραφή. Σίγουρα δεν φαίνεται να πρόκειται για οίκο 

ανοχής, όπου ο άνδρας προσέρχεται, περιμένει τη σειρά του, συνευρίσκεται με την 

πόρνη, πληρώνει και αποχωρεί απευθείας. Βρισκόμαστε σε χώρους συνάντησης και 

διασκέδασης των στρατιωτών, όπου συμποσιάζουν και τραγουδούν με παρέα 

γυναικών, χωρίς να γνωρίζουμε παραπάνω για την κοινωνική θεσμοθέτηση τους 
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στην περιοχή. Η απουσία αναφορών για την πορνεία της περιόδου ίσως κατά ένα 

μέρος οφείλεται στις προσλήψεις της έννοιας της ιστορικής έρευνας, η οποία δεν 

εστιάζει σε «επώδυνες» μη-κανονικές πτυχές της ιστορίας της περιοχής, αλλά 

αρέσκεται στην επικέντρωση σε κοινωνικο-οικονομικές πτυχές ως τον «κλασσικό» 

δρόμο σύνθεσης της ιστορικής αφήγησης. Βέβαια, ίσως όντως η πορνική 

δραστηριότητα οργανωμένη σε διακριτούς χώρους να μην υπήρχε σε τέτοιο βαθμό 

όσο σε αστικοποιημένες περιοχές, εφόσον η Κοζάνη δεν είχε ακόμη αστικοποιηθεί 

(Καλλιανιώτης, 2014: 470) παρόλο που αποτελούσε το υποτυπώδες «αστικό 

κέντρο» σε σχέση με την υπαίθρια περιφέρεια (Αρβανίτης, 2018: 11).11 

Μια εκ των ελάχιστων αναφορών βέβαια για την προ-πολεμική Κοζάνη, με 

χαρακτήρα ενθυμήματος, κάνει λόγο για την ύπαρξη οίκων ανοχής στην περιοχή 

χωρίς όμως να μας παράσχει περισσότερες πληροφορίες. Το σημαντικό στοιχείο 

βέβαια που κεντρίζει και το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον είναι η σύνδεση της 

πορνείας με τα σώματα φτωχών γυναικών της ευρύτερης περιοχής:  

Εδώ παραμόνευε ένας άλλος κίνδυνος, θεωρητικός επί το πλείστον, αλλά 

μερικές φορές μοιραίος. Μια νεαρή γυναίκα, που στην εποχή μας θα 

χαρακτηρίζονταν απελευθερωμένη ή σε τελευταία ανάλυση κάπως 

ελευθεριάζουσα απειλούνταν… Ειδικά, αν ήταν απροστάτευτη και φτωχή, 

κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να κλειστεί δια της βίας σε οίκο ανοχής. Τέτοια 

κρούσματα στην περιοχή μας είχαμε αρκετά πριν τον πόλεμο και λίγα μετά. Οι 

περισσότερες απ’ αυτές κατάγονταν από την ευρύτερη περιοχή και βρέθηκαν 

στην πόλη μας για μια πιο ανεκτή ζωή (Δαδαμόγιας, 1992: 10). 

Το απροστάτευτο γυναικείο σώμα είναι κοινός τόπος αναφοράς σχετικά με την 

πορνεία τόσο στην πόλη της Κοζάνης, αλλά εντοπίζεται ακόμη και σε αυτές που ήδη 

κάναμε αναφορά, δηλαδή τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Ερμούπολη. Τα 

σώματα μπορεί να είναι ιθαγενή αλλά και προσφυγισσών από την περιοχή της 

                                                             
11Βέβαια, ο ρόλος της αστικοποίησης δεν μπορούμε να αποφανθούμε πως συνδέεται αιτιωδώς με 
την πορνεία, αλλά μάλλον η συγκρότηση της αστικής ηθικής με το επιστημονικά εμπνευσμένο 
εργαλείο της «κοινωνικής υγιεινής» (Τζανάκη, 2018: 121) λογοθετεί την πορνεία ως κίνδυνο για την 
κανονικότητα. Επομένως, η πορνεία θίγεται στον δημόσιο λόγο βάσει της εξής διαδικασίας και 
έρχεται μετέπειτα στα χέρια του ιστορικού ως μια ήδη προβληματοποιημένη πρακτική, 
διαποτισμένη με βιοπολιτικό χαρακτήρα. 
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Σμύρνης και της Ινσταμπούλ. Άλλες είναι χήρες, άλλες εκτοπισμένες και άλλες 

φτωχές γυναίκες χωρίς στήριξη από την οικογένεια τους ή άλλα συγγενικά δίκτυα. Η 

πορνεία εμφανίζεται ως μια οριακή επιλογή «απροστάτευτων» σωμάτων που 

ταυτοχρόνως αποστασιοποιούνται αλλά και εμπλέκονται σε πατριαρχικές πρακτικές 

ελέγχου αναζητώντας ευκαιρία στα αστικοποιημένα ή υπο-αστικοποίηση κέντρα. 

Αποστασιοποιούνται καθώς απομακρύνονται από τις πατριαρχικές δομές της 

οικογένειας δημιουργώντας μέσω της πορνείας πιθανότητες ρηγμάτων στις 

πρακτικές ελέγχου εντός της οικογένειας και της κοινότητας που άνηκαν. Ωστόσο , 

συνεχίζουν να εκτίθενται στις πατριαρχικές δομές μιας και ο ρόλος του ‘προστάτη-

πατέρα’ που μοιάζει να απουσιάσει άμεσα από τον βιο-κόσμο της ‘γυναίκας-

πόρνης’ μετατοπίζεται από τις ανδρικές οικογενειακές φιγούρες στο κράτος, στους 

κατασταλτικούς μηχανισμούς αλλά και στα κυκλώματα μαστροπείας.  

Επιστρέφοντας στο χωρίο του Τσιτσελίκη, αυτό που επίσης διαφαίνεται είναι η 

σύνδεση της πορνείας με τη στρατικοποίηση της περιοχής. Όπου υπάρχει στρατός η 

πορνεία «μαγνητίζεται», σκηνικό που γίνεται γνωστό και από λογοτεχνικά κείμενα 

της μεσοπολεμική περιόδου με επίκεντρο και άλλες πόλεις της βόρειας Ελλάδας, οι 

οποίες μέσα σε ένα διάστημα έξι χρόνων βίωσαν τρεις πολεμικές συγκρούσεις (Α’ 

και Β’ Βαλκανικό Πόλεμο και Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο). Χαρακτηριστικά θα 

αναφερθούμε στην περίπτωση του διηγήματος «Οι Γάμοι της Ίρμας» του Πέτρου 

Πικρού, ο οποίος μέσα από τον ήρωα που πλάθει ως στρατιώτη μεταφέρει 

αναπαραστάσεις από τη στρατιωτικοποιημένη ζωή και την πορνεία στα σύνορα της 

βόρειας Ελλάδας εν καιρώ πολέμου. Όπως συνοψίζει και σχολιάζει η Μπισχινιώτη 

το διήγημα (2014: 219-220), η «στρατικοποιημένη πορνεία» εντοπίζεται αυστηρά 

σωματική εκτόνωση του ανδρικού σώματος δίχως περιστροφές γύρω από τα 

παιχνίδια έλξης και γοητείας που συναντάμε την ίδια περίοδο στους χώρους 

ομοκοινωνικότητας του Πειραιά: 

Όπως άλλωστε αναφέρεται, καθώς υπάρχουν δύο οίκοι ανοχής για την 

εξυπηρέτηση των αντρών δύο ολόκληρων μεραρχιών, που βρίσκονται στα 

περίχωρα 220 της Δράμας, οι λοχίες αναγκάζονται να βάζουν σε σειρά τους 

στρατιώτες προκειμένου να τηρείται η τάξη και, δεδομένης της πίεσης του 

χρόνου, οι άντρες δεν προλαβαίνουν να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες 
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επιθυμίες τους. Έτσι λοιπόν ο πρωταγωνιστής εξηγεί στην Ίρμα ότι οι άντρες 

δεν μένουν για πολλές ημέρες - ούτε καν για ώρες - στα πορνεία, αλλά 

τελειώνουν τη «δουλειά» τους το ταχύτερο δυνατό, καθώς μετά από εκείνους 

έχουν σειρά πολλοί άλλοι […] Ο ήρωας εξηγεί λοιπόν στην Ίρμα ότι δεν τίθεται 

ζήτημα έρωτα με τις πόρνες, τις «χαμούρες», αλλά πρόκειται αποκλειστικά για 

εκπλήρωση των ανδρικών σεξουαλικών αναγκών, που υφίστανται ακόμη και 

στους στρατιώτες. 

Στον αστικοποιημένο Πειραιά η κατάσταση διαφέρει βέβαια. Η διαμόρφωση μιας 

χωρικά διευρυμένης σεξουαλικής διασκέδασης, η οποία δεν περιορίζεται σε έναν 

αυστηρά οριοθετημένο χώρο μας βοηθάει να κατανοήσουμε τη σεξουαλική 

διασκέδαση ως τέτοια τραβώντας παράλληλα τις απαραίτητες διαχωριστικές 

γραμμές από την προβληματική της «κλασσικής» πορνείας. Κατανοούμε πως δεν 

είναι πλέον μονόδρομος η κλασσική «στρατηγική» χωροθεσίας των μπουρδέλων, τα 

οποία λειτουργούν σε μέρη ταυτοχρόνως απόμερα από την κοινωνική ζωή της 

πόλης, αλλά και πλησίον της πελατείας, όπως εν παραδείγματι στα λιμάνια 

(Πετρόπουλος, 1980: 18). Τόσο στον Πειραιά όσο και στη Θεσσαλονίκη και την 

Ερμούπολη η πορνεία διαπλεκόταν ήδη με την ομοκοινωνική διάδραση εντός του 

ελεύθερου χρόνου των εργατών που τα μπουρδέλα σιγά-σιγά συνιστούσαν ένα από 

τα σημεία της σεξουαλικής διασκέδασης και σίγουρα όχι το μοναδικό. Στιγμή 

βέβαια που μπορούμε να εντοπίσουμε την εξής διεύρυνση, συνιστούν τα μπαρ και 

τα καμπαρέ της Τρούμπας στον Πειραιά του Μεσοπολέμου, όπου θα διακρίνουμε 

μάλιστα σημαντικές ομοιότητες με τα καμπαρέ του Παρισιού, κατεξοχήν χώρους 

κοινωνικότητας ανδρών της εργατικής τάξης (Brennan, 1981). 

Ήδη η κατάργηση των Βούρλων μέσα στη δεκαετία του 1930 είχε μεταφέρει υπό το 

καθεστώς των νταβατζήδων τις εκείθε πόρνες στην περιοχή της Τρούμπας (Ροδίτη, 

2015: 81). Σε αυτούς τους χώρους η κατάσταση διαφέρει σίγουρα από αυτήν των 

μπουρδέλων. Στα μπαρ σερβίρονται οινοπνευματώδη ποτά, υπάρχει μουσική και 

χορευτικά σόου, τα λεγόμενα «Βαριετέ» (Μιλέσης, 2016: 65-67). Οι θαμώνες 

ποικίλοι όπως άλλωστε και η κοινωνική σύνθεση του Πειραιά: από εργάτες και 

ξένους ναύτες έως δήθεν αριστοκράτες αλλά και «άπειροι» στη διασκέδαση 

επαρχιώτες απαρτίζουν το πλαίσιο. Ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες στα μπαρ της 
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Τρούμπας παρέχεται επιπλέον γυναικεία συντροφιά και συμποσιασμός με τους 

άντρες που συχνάζουν εκεί (Αμπατζή, 2009: 61). Η κατανάλωση και το θέαμα 

γυναικείων σωμάτων ιδιαίτερα από χώρες του εξωτερικού, μιας και μπαλέτα 

ερχόταν για ολιγοήμερες επισκέψεις στην Ελλάδα, είναι οι δυνάμεις που κινούν τη 

διασκέδαση στα καμπαρέ. «Έτσι η Τρούμπα κάθε νύχτα μεταβαλλόταν σε έναν 

στίβο, όπου ο άνδρας αγωνιζόταν να πάρει εκείνο που ήθελε και η γυναίκα να το 

δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερα ανταλλάγματα!» (Μιλέσης, 2016: 66). 

Οι συγκεκριμένοι χώροι σεξουαλικής δραστηριότητας συνέχισαν να υπάρχουν και 

κατά τη διάρκεια της Κατοχής με διαφορετικούς όρους λειτουργίας. Kατά την 

περίοδο του πολέμου πάντως η πορνική αγορά της περιοχής τονώνεται σημαντικά, 

ενώ κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη Μπάρα της Θεσσαλονίκης. Μεταπολεμικά η 

λειτουργία συνεχίζεται αλλά με ελαφρώς διαφοροποιημένες πρακτικές. Για 

παράδειγμα, τα ποτά που ξεκινούν να καταναλώνονται πλέον είναι τα «βαριά», 

δηλαδή το ουίσκι, ενώ οι τιμές ήταν πιο αυξημένες λόγω του πολυάριθμου πλέον 

προσωπικού, που έπρεπε να πληρωθεί αναλόγως. Οι δεκαετίες του 1950 και 1960 

ανέδειξαν μάλιστα τα καμπαρέ ως χώρους έντονης οικονομικής κίνησης λόγω των 

μεγάλων εσόδων που απέφεραν οι επισκέψεις του αμερικανικού στόλου, του 

οποίου η άφιξη αποτελούσε ένα «ειδικό γεγονός» για ιδιοκτήτες και εργαζόμενες 

που ετοιμαζόταν πυρετωδώς για την καλύτερη δυνατή υποδοχή και περιποίηση των 

ναυτών (Ροδίτη, 2015: 110).  

Ένα χαρακτηριστικό μπαρ και μετέπειτα καμπαρέ το οποίο αναφέρει ονοματικά και 

μόνο η Αμπατζή (2009: 61) είναι το «Φλιπ Μπαρ», το οποίο σύμφωνα με τα λόγια 

του ρεμπέτη Μιχάλη Γενίτσαρη «κάτω [ήταν] μπουζουξίδικο και πάνω 

πουτανάδικο» (Ροδίτη, 2015: 119-121). Η χωροταξία τους ήταν έτσι δομημένη ώστε 

να διευκολύνεται η επικοινωνία θαμώνων και γυναικών μιας και η μπάρα ήταν 

παραμερισμένη και στη μέση υπήρχε μεγάλος κενός χώρος για διαπροσωπική 

επικοινωνία, ενώ πολλά τραπέζια από γύρω συμπλήρωναν τη χωροταξία. Η 

κατανάλωση και πάλι δεν αφορούσε όπως καταλαβαίνουμε τόσα τα ποτά, όσο τα 

γυναικεία σώματα. Η ύπαρξη επίσης παράμερων δωματίων σε πολλά καμπαρέ είναι 

σαφώς δηλωτική της σεξουαλικής δραστηριότητας που αναπτυσσόταν ανάμεσα σε 

θαμώνες και εργαζόμενες. 



 

40 
 

Στους παραπάνω χώρους λοιπόν φαίνεται να συναντάμε για πρώτη φορά την 

πρακτική της κονσομασιόν και τη φιγούρα της κονσοματρίς, χωρίς και πάλι να 

είμαστε σίγουροι για την ακριβή χρονολογία και τις συνθήκες υπό τις οποίες 

εισήχθησαν οι παραπάνω όροι (Αμπατζή, 2009: 61). Σίγουρα πρόκειται για όρο της 

γαλλικής γλώσσας που έλκει την καταγωγή του από τα καμπαρέ του Παρισιού του 

19ου αιώνα, όπου το «όπου το “χαρτί” δεν έβγαινε από τα μπαλέτα, αλλά από τα 

ποτά που κερνούσαν οι πελάτες τις αρτίστες» (Κουλιζάκη, 2016: 28). 

Η έρευνα μου στο ηλεκτρονικό αρχείο εφημερίδων επιβεβαιώνει πράγματι με την 

ύπαρξη του όρου «κονσομασιόν» κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου σε περιοχές 

πέραν του Πειραιά. Για παράδειγμα στην εφημερίδα «Μακεδονία» της 

Θεσσαλονίκης εντόπισα διαφήμιση για παράσταση μπαλέτου στην οποία 

αναφέρεται πως η τιμή για κονσομασιόν ανέρχεται στις 22,5 δραχμές. Ωστόσο, δεν 

είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν στη συγκεκριμένη περίπτωση η χρήση της 

έννοιας της κονσομασιόν αναφέρεται στην «κυριολεκτική» της σημασία, δηλαδή 

στην κατανάλωση που θα κάνει ο πελάτης εν είδει αντιτίμου για παρακολούθηση 

της παράστασης ή εάν πράγματι αφορά την παροχή γυναικείας συντροφιάς για 

συμποσιασμό κατόπιν πληρωμής ή κεράσματος ποτού.12 

Βέβαια, η έννοια της κονσομασιόν με τη σημασία της επί πληρωμή γυναικείας 

συντροφιάς σε χώρο διασκέδασης φαίνεται να ήταν γνωστή πριν ακόμη την 

εμφάνιση της στα καμπαρέ της Τρούμπας, κάτι που διαπιστώνουμε μέσα από 

διηγήματα που μεταφραζόταν και κυκλοφορούσαν στις σελίδες της 

προαναφερθείσας εφημερίδας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Δια του λόγου το 

ασφαλές, διαβάζουμε στο «μυθιστόρημα τρόμου» του Βινίκιου Γεράνη με τίτλο «Το 

κόκκινο σπίτι» (2) που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1926: 

Ένα βράδυ, τέσσερα χρόνια πριν, βρισκόντανε στην Πόλη. Σ’ ένα κέντρο εκεί 

κοντά στα Μνηματάκια που τον παρέσυραν κάποιοι φίλοι του. Γυναίκες όλων 

                                                             
12Για παράδειγμα σε μετέπειτα χρόνο και συγκεκριμένα το 1972 με απόφαση του υπουργείου 
εθνικής οικονομίας θα απαγορευτεί η κονσομασιόν, υπό την έννοια του ελάχιστου απαραίτητου 
ποσού κατανάλωσης, ενός πελάτη σε ένα μαγαζί για λόγους αθέμιτου κέρδους (Μακεδονία, 1972: 
9). 
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των εθνών μισόγυμνες, κακοβαμμένες, με ψεύτικα λόγια στα χείλη και με 

αναίδεια στα μάτια χόρευαν ή έκαναν κονσομασιόν με τους πελάτες. 

Χωρίς να γνωρίζουμε περαιτέρω παρακειμενικά στοιχεία είτε για τον συγγραφέα, 

είτε για το πλαίσιο συγγραφής του μυθιστορήματος, είτε για τη μυθοπλασία γύρω 

από την αφήγηση και πέραν των ενδιαφερουσών λογοθετικών κατασκευών σχετικά 

με τη δραστηριότητα του χώρου, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε πως η έννοια 

της κονσομασιόν είχε πράγματι λάβει την παραπάνω κοινωνική σημασιοδότηση ήδη 

κατά τον Μεσοπόλεμο και ήταν ευρύτερα διαδεδομένη από την περιοχή της 

Τρούμπας, παρά τις σχετικές αμφιβολίες της Αμπατζή (2007: 4). Το ερώτημα που 

ίσως γεννά η ανάγνωση του τελευταίου αποσπάσματος αναφορικά με την 

περίπτωση που η συγκεκριμένη πρακτική εντοπιζόταν σε μέρη πέραν της ελληνικής 

επικράτειας, όπως στην Ινσταμπούλ, για την οποία γίνεται αναφορά στο χωρίο, δεν 

δύναται να απαντηθεί με ασφάλεια χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το εξής σενάριο.  

Προτού περάσουμε σε μια πιο εμβριθή ανάλυση της μεταπολεμικής κατάστασης θα 

συνοψίσουμε κάποια βασικά σημεία στην έως τώρα γενεαλογική απόπειρα. Οι 

πηγές μας ξεκινούν συμβατικά από τον Πειραιά. Η περιοχή κατέχει τα ηνία των 

ιστορικών αφηγήσεων ενώ ακολουθούν αναφορές και από άλλες περιοχές που 

πέρασαν γρήγορα στην αστικοποίηση, όπως η Θεσσαλονίκη και η Ερμούπολη. Το 

κυρίαρχο θέμα που αναπαράγεται στις ιστορικές αναδρομές είναι η πορνεία ως 

τέτοια δίχως να διακρίνονται ρητά οι διαφορετικές προσλήψεις του φαινομένου  

που μοιάζει αλλά δεν είναι συμπαγές. Αυτό που διακρίνεται από όλους βέβαια είναι 

μια σαφής σύνδεση της πορνείας με τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου και την 

ομοκοινωνική δραστηριότητα παρά με τη σωματική εκτόνωση. Υπό αυτή τη λογική 

υιοθετούμε και τον όρο της σεξουαλικής διασκέδασης. Οι παρατηρήσεις περί 

«διεύρυνσης της πορνείας», οι οποίες επανέρχονται τακτικά στη βιβλιογραφία σε 

ξεχωριστά χρονικά περιβάλλοντα, δεν αναφέρονται σε κάτι πέρα από τη δημιουργία 

αυτής της σφαίρας της σεξουαλικής διασκέδασης, όπου η συντροφιά με γυναίκες 

δεν περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από την ανταλλακτική σχέση ‘χρήμα-για-

σεξουαλική επαφή’. Αντιθέτως υπό το πρίσμα της σεξουαλικής διασκέδασης 

φωτίζονται σημαντικές διαδικασίες, όπως ο εξέχων χαρακτήρας της ομοκοινωνικής 

δραστηριότητας, η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των εργατικών στρωμάτων και 
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το «παιχνίδι έλξης και γοητείας» από το εν μέρει παράνομο (Γιαννιτσιώτης, 2006: 

253) ως ροή της ανδρικής επιθυμίας, ενώ ταυτοχρόνως αναδεικνύονται νέοι χώροι 

και πρακτικές, που μεταπολεμικά θα διογκωθούν και διαδοθούν, όπως τα τα 

καμπαρέ και η κονσομασιόν. 

Η Κοζάνη βέβαια, περιοχή κύριου ενδιαφέροντος της εργασίας μας, δεν φαίνεται να 

γνωρίζει τις ίδιες καταστάσεις με της αστικοποιημένες περιοχές παρόλο που 

διαδραματίζει το ρόλο του ακμάζοντος κέντρου σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή. 

Στην Κοζάνη η πορνεία εμφανίζεται ως μια συνθήκη που συνδέεται είτε με την 

έντονη στρατικοποίηση ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Γαλλικής Κατοχής (1916-

1918) είτε με τα απροστάτευτα σώματα φτωχών γυναικών της γύρω περιοχής αλλά 

και προσφυγισσών μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. 

Μεταπολεμικές διαμορφώσεις 

Συνολικότερα, η ιστοριογραφία της μετα-πολεμικής περιόδου στρέφεται σε μεγάλο 

βαθμό στα μετεμφυλιακά πάθη, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο την αίσθηση 

μιας ιδιάζουσας ιστορικής συνθήκης μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε μετάβαση. Η 

μετα-πολεμική φάση δεν εμφανίζει, όπως είδαμε και από την περίπτωση των 

καμπαρέ σημαντικές τροπές αναφορικά με τη σεξουαλική διασκέδαση. Οι ιστορικές 

αφηγήσεις ασχολούνται και πάλι με την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, ενώ η 

διεύρυνση της κονσομασιόν και της πορνείας μέσω της νυχτερινής διασκέδασης 

εμφανίζεται σε μέρος της επικράτειας χωρίς να μπορούμε να μιλήσουμε με σαφή 

στοιχεία. Σίγουρα οι ρυθμοί αστικοποίησης που ακολουθήθηκαν σε πολλές πόλεις 

συνέβαλαν στο εξής φαινόμενο. Είναι χαρακτηριστικό πως η συζήτηση για την 

πορνεία στον επαρχιακό χώρο απουσιάζει εμφατικά και έτσι δεν μπορούμε να 

μιλήσουμε με ακλόνητα στοιχεία, αλλά περισσότερο με υποθέσεις.  

Ως συνέχεια εμφανίζονται και οι βιοπολιτικές πρακτικές που ανάγονται στον 

Μεσοπόλεμο (Τζανάκη, 2018) και στοχεύουν στο «καθάρισμα» της πορνείας με 

ξεκάθαρη την πρόθεση του οριστικού κλεισίματος των δημοσίων πορνείων και την 

αντικατάσταση τους από ιδιωτικά, όπως μας πληροφορούν και οι προβλέψεις του 

νόμου 3310/1955 «Περί καταπολεμήσεως των αφροδισίων νόσων και άλλων 

διατάξεων». Επιπλέον ξεκινάει μέσα στη δεκαετία του 1960 και η διαδικασία 



 

43 
 

μετεγκατάστασης των πορνείων σε νέους χώρους με στόχο τη μείωση της 

εγκληματικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές (Ζαϊμάκης, 2008: 264). 

Μπορεί η Ελλάδα να μην γνώρισε στο έπακρο τα «long sixties»13 -με τον τρόπο 

τουλάχιστον που αυτό συνέβη διεθνώς στα πλαίσια της σεξουαλικής 

αμφισβήτησης- μιας και η ημέτερη πολιτιστική διαμόρφωση αποκόπηκε απότομα 

το 1967 με το δικτατορικό καθεστώς, ωστόσο ακόμη και τότε πρακτικές όπως η 

κονσομασιόν δεν αποτέλεσαν α-συνέχειες του πολιτισμικού γίγνεσθαι. Η μάλλον 

ατυχής χρήση του όρου «κώλγκέρλς» (βλ. Μακεδονία, 1973: 7) σε άρθρο 

εφημερίδας, αναφερόμενο σε υπόθεση «μαστροπείας» και «εκμετάλλευσης», μας 

πληροφορεί για την πολιτισμική ζύμωση με την εισαγωγή ξένων εννοιών στο λόγο 

της σεξουαλικής διασκέδασης. Με την ανάγνωση του εξής κειμένου δεν προκύπτει 

βέβαια πουθενά η πλέον γνωστή έννοια των call-girls, δηλαδή των εργαζόμενων στο 

χώρο του σεξ που κλείνουν ραντεβού δια τηλεφώνου. Ωστόσο, η αμηχανία των 

δημοσιογράφων για την ερμηνεία του όρου κονσομασιόν είναι ενδεικτική για την 

άγνοια γύρω από αυτόν. Περισσότερο ενδιαφέρον προκαλεί βέβαια η πρωτόλεια 

περιγραφή της έννοιας που δίνει η κονσοματρίς Λέτα στην ερώτηση που της 

απευθύνθηκε: 

-Κονσομασιόν, είπε, είναι μια ολόκληρη επιστήμη. Κυρίως η κοπέλλα, που 

κάνει κονσομασιόν, πρέπει να είναι εις θέσιν να ψυχολογήση τον πελάτην και 

να του συμπεριφερθή αναλόγως. Θα πετύχη του σκοπού της όταν αντιληφθή 

ότι ο εισερχόμενος εις το μπαρ πελάτης είναι κουρασμένος από τη δουλειά 

του και θέλει να πιή ένα ποτό παρέα με μια κοπέλλα, συζητώντας ήσυχα μαζί 

της επί διαφόρων θεμάτων, αισθανόμενος ότι ευρίσκεται σε φυσικό 

περιβάλλον. Αυτό είναι «κονσομασιόν» και τίποτα άλλο. 

                                                             
13 Ως long-sixties λογίζεται η «μακρά δεκαετία» πολιτισμικής άνθησης του 1960, λογιζόμενη να 
ξεκινά περίπου τα τέλη του 1950 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Η πολιτισμική άνθηση 
προσεγγίζεται με όρους επαναδιαπραγμάτευσης του πολιτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πεδίου 
μέσα από κινήματα αμφισβήτησης. Ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος (2008) συνοψίζει: «Πρόκειται για 
ένα φαινόμενο με διεθνείς διαστάσεις, το δεύτερο μετά το κύμα αμφισβήτησης και εξεγέρσεων που 
προκάλεσε η ρωσική επανάσταση του 1917. Δεν είχε όμως ένα κέντρο όπως εκείνη, ούτε μία 
καθοδηγητική θεωρία. Ήταν ένα γεγονός που λειτουργούσε με αντικατοπτρισμούς, ταυτίσεις και 
διαφοροποιήσεις, που συνάρθρωνε διαμαρτυρίες και ελπίδες για διαφορετικά ζητήματα και 
ταυτόχρονα κατακερμάτιζε μεγάλα αφηγήματα, τόσο το αστικό όσο και το κομμουνιστικό». 
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Όσο η κονσομασιόν λογοθετείται ως μια πρακτική με συγκεκριμένες επιτελέσεις 

σεξουαλικού προσανατολισμού14 για να καταλήξει να θεσμιστεί με τον τρόπο που 

την χρησιμοποιούμε σήμερα, η μόνη εξαίρεση στη «στασιμότητα» της σεξουαλικής 

διασκέδασης φαίνεται να αποτελεί η πρωτόλεια εμφάνιση του σκυλάδικου μέσα 

στο 1950 (Οικονόμου, 2014: 553). Αν υιοθετήσουμε αυτό το «στενό» σκεπτικό δεν 

θα υπήρχε πιθανότατα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να ασχοληθούμε παραπάνω με το 

επίσης «στενό» πεδίο της σεξουαλικής διασκέδασης. Ωστόσο, το σημαντικό 

στοιχείο που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και τις μετέπειτα εξελίξεις στο 

πεδίο της σεξουαλικής διασκέδασης αφορά το ότι ακριβώς αυτήν την περίοδο 

υφαίνεται το υποκείμενο που θα πλαισιώσει τους χώρους του μέλλοντος. 

Αδυνατούμε εν ολίγοις να προχωρήσουμε στη συζήτηση για τα πολυπληθή μπαρ με 

κονσομασιόν της Μεταπολίτευσης, τα σκυλάδικα της ίδιας περιόδου και τις βίζιτες 

με τις βαλκάνιες γυναίκες της δεκαετίας του 1990 χωρίς πρώτα να εισαγάγουμε την 

έννοια-κλειδί της κατασκευής του ανδρικού υποκειμένου στο ελληνικό 

μεταπολεμικό πλαίσιο.  

Όπως έχουμε δει και παραπάνω η σύνδεση τάξης και πρακτικών διαχείρισης του 

ελεύθερου χρόνου είναι μια διάσταση που εισέρχεται ως παρατήρηση ήδη από τη 

διαμόρφωση της σεξουαλικής διασκέδασης στον υπό-αστικοποίηση Πειραιά. Η 

προσπάθεια να εντοπίσουμε το νήμα της διαμόρφωσης της έννοιας της τάξης στο 

ελληνικό πλαίσιο αποτελεί αρκετά δύστροπο εγχείρημα και μια προβληματική που 

ήδη έχε απασχολήσει ευρύτατο μέρος της ελληνικής ιστοριογραφίας εδώ και πάνω 

από έναν αιώνα και δεν μπορεί σαφώς να συνοψιστεί με ακρίβεια στην παρούσα 

εργασία. Βέβαια είναι αρκετά χρήσιμο να αναγνώσουμε συνοπτικά το πλαίσιο που 

διαμορφώνει (και διαμορφώνεται από) το υποκείμενο-άνδρα, όπως και τους 

χώρους που πλαισιώνει. Βέβαια αναφερόμενοι στην ανάγνωση του υποκειμένου 

διαμέσου του ιστορικού γίγνεσθαι και των κοινωνικών σχέσεων εντός των οποίων 

πτυχώνεται μπορούμε εύκολα να διολισθήσουμε στη στυγνή ανάλυση της δομής 

των ταξικών σχέσεων που διαμορφώνονται στη μετα-πολεμική Ελλάδα κυρίως με 

                                                             
14Διαβάζουμε για παράδειγμα το 1962 στην εφημερίδα Μακεδονία τον εξής τίτλο άρθρου, που 
υποδηλώνει τη σαφή σύνδεση της κονσομασιόν με τη σεξουαλική διασκέδαση στη μεταπολεμική 
Ελλάδα: «Διευθύντρια ενός “μπαρ” εις τας Αθήνας εξέδιδε, μετά το “κονσομασιόν” τας υπαλλήλους 
της εις τους θαμώνας». 
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όρους μέσων παραγωγής, χωρίς να λαμβάνουμε υπ’ όψιν μας παράγοντες που 

διαμεσολαβούν την έννοια της τάξης, όπως έμφυλοι και πολιτισμικοί όροι15. 

Τι σημαίνει να είσαι άνδρας λοιπόν στη μετα-πολεμική Ελλάδα; Χωρίς να 

εντρυφήσω σε πολλές λεπτομέρειες και κινούμενοι κατά βάση στην ανθρωπολογική 

ανάγνωση του τεθέντος ερωτήματος θα επιχειρήσω ευθύς αμέσως να κάνω 

ορισμένες επισημάνσεις. Η ερευνητική επικέντρωση σε κοινωνικο-οικονομικές 

πτυχές της μετα-πολεμικής ιστορίας καταλήγει είτε στο συμπέρασμα μιας ασαφούς 

ταξικότητας χωρίς «μπουρζουαζία», είτε σε αυτό της ύπαρξης του αντιθετικού 

ζεύγους «τιμή/ ντροπή» ως μια πολιτισμική ιδιαιτερότητα, το οποίο η DeBoulay θα 

το τροποποιήσει καταλήγοντας στην έννοια της «προκοπής». Σύμφωνα με την ίδια η 

τελευταία έννοια αποτέλεσε κεντρικό σημασιοδοτικό εγχείρημα της κοινωνικής 

παραγωγής στα χρόνια της μεταπολεμικής αστικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα στα 

τέλη της δεκαετίας του 1960 (Ζερμπούλης, 2019: 63). Όπως συνοψίζει σε άλλο 

σημείο του έργου του ο ανθρωπολόγος Μιλτιάδης Ζερμπούλης:  

Η σηµαντική διεύρυνση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής που έλαβε 

χώρα στην Ελλάδα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου είχε ως αποτέλεσμα 

τη σημαντική διόγκωση των µικροµεσαίων στρωµάτων της ελληνικής 

κοινωνίας, τα οποία όπως δείχνει το εθνογραφικό υλικό βιώνουν δραστικές 

αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή µέσω της ενσωµάτωσής τους στον 

ηγεμονικό κανονιστικό τρόπο ζωής της µεσαίας τάξης των «νοικοκυραίων» 

(366). 

Η πόλη της Κοζάνης, χωρίς να έχουμε βέβαια πλούσιο βιβλιογραφικό υλικό, 

ακολουθεί παρόμοια πορεία υπό το καθεστώς της ευρείας βιομηχανοποίησης της 

με την εγκατάσταση των μονάδων εξόρυξης λιγνίτη της Δημόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) το 1960. Η μεταπολεμική διαμόρφωση της πόλης και των 

                                                             
15Όπως διακρίνει και η φεμινίστρια Selma James «Αν το φύλο και η φυλή, σαν προσδιορισμοί, 
αφαιρεθούν από την τάξη, αυτό που μένει σαν περιεχόμενό της, όλο κι όλο, είναι η κουτσουρεμένη, 
επαρχιώτικη, σεχταριστική πολιτική της λευκής αρσενικής αριστεράς στις μητροπόλεις» (1974/2012: 
92). Οι παραπάνω κοινωνικές «κατηγορίες» θα πρέπει λοιπόν να ιδωθούν όχι ως αντιτιθέμενες και 
αναφερόμενες σε διαφορετικό επίπεδο, αλλά ως συμπληρωματικές και αλληλεπιδρώντα μέρη. 
Διαφορετικά, η αποφυγή ενός τέτοιου είδους θεωρητικής συμπερίληψης μπορεί να μας οδηγήσει να 
σκεφτούμε το φύλο ως μέρος του εποικοδομήματος και επομένως ως κάτι «απλώς πολιτισμικό» (βλ. 
Butler, 1998). 
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ανθρώπων διαπερνάται σε μεγάλο βαθμό από τη σύνδεση τους με την εργασία στη 

Δ.Ε.Η. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού απασχολείται εργασιακά και τα μικρο-μεσαία 

στρώματα ενισχύονται από την επιταχυνόμενη πορεία της επιχείρησης ιδιαίτερα 

κατά την τριακονταετία της μονοδιάστατης ανάπτυξης της, ήτοι από το 1960 έως το 

1990 (Τουρλιδάκης & Καρλόπουλος, 2014: 539). Η «λιγνιτοποίηση» της Κοζάνης 

υπογραμμίζει μια σημαντική πτυχή για την κοινωνικο-οικονομική αναδιαμόρφωση 

της πόλης.16 Η προτεραιότητα εργασίας στην επιχείρηση έχει σαφώς έμφυλο 

πρόσημο και μας παρέχει ενδείξεις για τον κοινωνικό σχηματισμό της περιοχής, 

αλλά και τη συγκρότηση του «νοικοκυριού». Οι άνδρες λοιπόν από αγρότες 

μετατρέπονται σε εργάτες των οποίων τα κτήματα απαλλοτριώθηκαν για την 

εξόρυξη του λιγνίτη, ενώ η γυναικεία εργασία γίνεται επισφαλής λόγω του 

«ανειδίκευτου» ετεροπροσδιορισμού που λαμβάνει, συμβάλλοντας έτσι στον 

περιορισμό της (Βαΐου & Χατζημιχάλης, 1990: 41-50). 

Ο άνδρας της περιόδου γίνεται σε μετέπειτα αναλύσεις γνωστός ως «άνδρας-

κουβαλητής» (Ζεστανάκης, 2014: 30) εφόσον είναι αυτός ο οποίος συνεισφέρει 

έμμισθα στη διαμόρφωση του νοικοκυριού, αφότου βέβαια «νοικοκυρευτεί» και 

εισαχθεί στη σφαίρα του γάμου με μια άξια σύζυγο, η οποία θα τον συμπληρώνει 

(Ζερμπούλης, 2019: 131, 187). Το «μοντέρνο» και ο εκσυγχρονισμός είναι ο άξονας 

γύρω από τον οποίο περιστρέφονται οι επιτελέσεις των νοικοκυραίων για την 

επίτευξη του κοινωνικού στάτους: «να δεις πολυτέλειες μέσα στα σπίτια, να δεις τις 

κουζίνες και τα μπάνια τους… ακούς να λένε στην Κοζάνη» μεταφέρει η Έλλη Παππά 

(1979: 6) σε ρεπορτάζ της από την «λιγνιτοποιημένη» πλέον Κοζάνη. Ο νοικοκυραίος 

υποκειμενοποιούνταν κάπως έτσι μέσα σε ένα φαινομενικά περιορισμένο διηνεκές 

που κινούνταν αποκλειστικά ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση για τους 

σκοπούς του νοικοκυριού. Βέβαια ως αρρενωπό υποκείμενο μπορούσε αλλά και 

«έπρεπε να “βάζει χέρι” και γενικά να ικανοποιεί τα σεξουαλικά του ένστικτα» 

(Ζερμπούλης, 2019: 261). Πολύ συχνά μπορεί να απιστεί και να συχνάζει σε χώρους 

                                                             
16 Η υπόθεση της Δ.Ε.Η. στην ευρύτερη περιοχή είναι ένα μείζον κεφάλαιο ταυτοτικής συγκρότησης 
των κατοίκων, όπως διαφαίνεται και στις πρόσφατες εξελίξεις που προωθούν τελεσίδικα την απο-
λιγνιτοποίηση της περιοχής με το κλείσιμο των μονάδων της Δ.Ε.Η. Ο τίτλος και το περιεχόμενο 
προσφάτως κυκλοφορήσαντος βιβλίου (2021) είναι αποκαλυπτικά προς επιβεβαίωση των 
παραπάνω: «Στο τέλος μου είναι η αρχή μου…/ In my end is my beginning: Μια αφήγηση της 
μετάβασης στην Μεταλιγνιτική Εποχή». 
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σεξουαλικής διασκέδασης αλλά αυτό νομιμοποιείται λόγω της «φύσης» της 

ανδρικής σεξουαλικότητας. Το αφήγημα που θέλει τη σεξουαλικότητα να συνδέεται 

αποκλειστικά με την τεκνοποίηση και να περικλείεται εντός των τειχών του 

νοικοκυριού φαίνεται να καταρρέει (Loizos, 1994: 69). 

Πέραν των άπιστων νοικοκυραίων, η ύπαρξη χώρων σεξουαλικής διασκέδασης 

εξυπηρετούσε ένα ευρύτερο φάσμα ανδρών ιδιαίτερα στο επαρχιακό πλαίσιο, όπως 

στην Κοζάνη, όπου η γνωριμία και η σύναψη δεσμού μεταξύ νέων και νεανίδων 

ελεγχόταν από μια αυστηρή πατριαρχία. Ο περιορισμός της κίνησης των νέων 

γυναικών στο δημόσιο χώρο παρά μόνο για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η 

βόλτα του σαββατοκύριακου, καθώς και η άμεση απειλή βίας ή επισημοποίησης 

μιας εξωγαμιαίας σχέσης από τους άνδρες της οικογενείας συρρίκνωνε σημαντικά 

τις πιθανότητες σύναψης ερωτικών σχέσεων εφήβων και νέων (Δαδαμόγιας, 1992b: 

10). 

Ο Τάσος, σήμερα σε ηλικία 75 ετών, θαμώνας επί χρόνια σε χώρους διασκέδασης 

μου προσδιόρισε τη διαμόρφωση των χώρων ως μια κίνηση από μια σχετική 

ανυπαρξία σε μια ιδιαίτερη άνθιση. Ο ίδιος μεγαλωμένος σε χωριό της Κοζάνης 

συχνά επισκεπτόταν την πόλη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 για να πουλήσει 

στην αγορά της πόλης διάφορα οπωροκηπευτικά είδη που καλλιεργούσε η 

οικογένεια του. Όπως μου επισήμανε «δεν υπήρχε μπουρδέλο με το όνομα, αλλά 

υπήρχαν τα “καλά κορίτσια“ στην Καμβουνίων πιο πάνω από την Γκέρτσου». Η 

εμπειρία του μοιάζει να επαληθεύει και την πληροφορία του Δαδαμόγια για τις 

«ανεξάρτητες [που] δουλεύουν σε πάροδο της οδού Ολύμπου» (1992a: 8). 

Πρόκειται για ένα σημείο αρκετά κοντά στο κέντρο της πόλης, όπου πολλοί 

«πιτσιρικάδες», «πρωτάρηδες», στρατιώτες, ανύπαντροι και παντρεμένοι αλλά και 

επισκέπτες μπορούσαν να αναζητήσουν έρωτα επ’ αμοιβή. Αντιλαμβανόμενος την 

περιγραφή του χώρου με όρους Πετρόπουλου (1980: 33) μπορούμε να 

προσδιορίσουμε τις συγκεκριμένες χωρικότητες ως ‘μπουρδέλο-καμαρούλες’ ή 

‘μπουρδέλο-οικίες’. Είναι πασιφανές πως η σεξουαλική διασκέδαση αναγνωρίζεται 

σε αυτό το σημείο μέσα από τη μορφή της πορνείας χωρίς να μπορούμε να 

εντοπίσουμε κατά τα πρώτα μεταπολεμικά έτη πρακτικές σεξουαλικής 
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διασκέδασης, όπως η κονσομασιόν ή χώρους, όπως τα καμπαρέ με τα βαριέτε, που 

βρίσκουμε σε αρκετά ανεπτυγμένες αστικοποιημένες περιοχές όπως ο Πειραιάς. 

Η περίοδος της αποκριάς στην πόλη διευρύνει το εύρος των ανδρών που 

«διολισθαίνουν» στην πορνική συντροφιά, επιβεβαιώνοντας εμφατικά την 

βραχύχρονη ανατροπή των ηθών που παρατήρησε στο καρναβάλι ο Bakhtin 

(1965/2017). Οι πόρνες της Κοζάνης από σώματα που είναι δημόσια παρόντα, αλλά 

ταυτοχρόνως και απόντα, μιας και μόνο η συνομιλία με κάποια στο δρόμο εύκολα 

θα σήμαινε τον χαρακτηρισμό κάποιου «με ένα από τα επίθετα που λήγουν σε -

ιάρης» (Δαδαμόγιας, 1992b: 10) μετατρέπονται σε επίκεντρο του ενδιαφέροντος, 

καθώς πολλοί κάτοικοι γλεντούν άφοβα μαζί τους. Ενδιαφέροντα στοιχεία για τους 

οίκους ανοχής της πόλης και την πρόσληψη της φιγούρας της πόρνης στα 

μεταπολεμικά χρόνια αντλούμε ακόμη και από λογοτέχνης της περιοχής. Ο Μιχάλης 

Πιτένης (2006) για παράδειγμα στο μυθιστόρημα «Οι κόρες της Αφροδίτης», 

κείμενο που ο ίδιος δεν χαρακτηρίζει αυτό-βιογραφικό αλλά ένα κράμα 

προσωπικής μνήμης και συλλογής ιστοριών από μεγαλύτερους Κοζανίτες (Πιτένης, 

2016), θα παρουσιάσει την ιστορία ενός εφήβου, ο οποίος μεγαλώνει δίπλα στον 

οίκο ανοχής της Άννας, γνωστής και αξιοσέβαστης, όπως μεταφέρει, πόρνης της 

περιοχής από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια: 

Κάποιος, κάποτε της είχε πει πως πριν το παραλάβει η Άννα, λίγο µετά την 

Κατοχή, λειτούργησε ως αποφθειραντήριο και νοσοκομείο λοιµωδών νόσων. 

Εκείνη το συμμόρφωσε όμως, το φρεσκάρισε, το ζωντάνεψε. Πώς και γιατί 

πέρασε στην ιδιοκτησία της Άννας, δεν της το είπε ποτέ κανείς. Έµαθε απλώς 

πως κάποτε της ανήκε. Όπως έμαθε και πως η Άννα κατάφερε, να γίνει ένα 

σημαντικό κομμάτι της μικρής κλειστής κοινωνίας της πόλης, σε τέτοιο βαθμό 

που οι περισσότεροι ξεχνούσαν ποιο ήταν το επάγγελµα της και πως διεύθυνε 

έναν οίκο Ανοχής (Πιτένης, 2006: 28). 

Η πρόσληψη της φιγούρας της πόρνης ως ενός σώματος ταυτοχρόνως 

«απαγορευμένου» ως προς την προσέγγιση αλλά και αξιοσέβαστης μορφής της 

κοινότητας αναπαράγεται και στο αυτο-βιογραφικό διήγημα του Βασίλη 

Καραγιάννη (2008) σχετικά με το «βάπτισμα» του, όπως το χαρακτηρίζει, ως έφηβος 



 

49 
 

από μια γνωστή μαντάμα της περιοχής. Όπως διαβάζουμε, η δραστηριοποίηση 

γύρω από την πορνεία μάλιστα δεν αφορούσε τόσο μια «κλειστή» ομάδα ανδρών, 

αλλά την ευρύτερη ανδρική κοινότητα της πόλης:  

Έκτοτε και για καιρό η πληθωρική αλλά σποραδική της εμφάνιση 

δημιούργησε σ’ όλους μια εύλογη αδημονία. Μοίραζε φιλοδωρήματα, χωρίς 

αποχρώντα λόγο, από τα πλούσια ελέη της ή τα περισσεύματα και χωρίς να 

είναι πολιτικός∙ οι δε αποδέκτες μέχρι που της φιλούσαν το χέρι με τον 

προσήκοντα σεβασμό. […] Ο Οίκος της στην πόλη ήταν πάντα γεμάτος. 

Μπαινόβγαιναν εκεί, αφήνοντας τα διαπιστευτήρια των εφήμερων 

αξιωμάτων και θέσεών τους, άπαντες. Δρασκέλιζαν το κατώφλι με το ύφος της 

εξουσίας, άνετοι ή με της εμπειρίας της βεβαιότητα. Δεν καταπλέουν όλοι με 

την ίδια άνεση στα παρόμοια καθιδρύματα. Αλλά πάραυτα απεκδύονταν ο 

καθένας τη λεοντή του και γίνονταν οι άνθρωποι που αναζητούσαν τη 

γρήγορη διαφυγή από το μόλις προηγούμενο παρελθόν τους, που οι ίδιοι 

πλέον, κι όχι οι πρώτοι γεννήτορές τους, είχαν φορτώσει ως καβούκι 

δυσκολοβάστακτο στο σαρκίον της αδυναμίας (104-105). 

Με τη «διεύρυνση» του πορνικού πελατολογίου διαπιστώνουμε πως οι 

γενικευμένες αντιλήψεις περί αφοσίωσης του ‘άνδρα-νοικοκυραίου’ στην πρόοδο 

του νοικοκυριού μέσω της έννοιας του «κουβαλήματος» δημιουργούν μάλλον την 

εσφαλμένη εντύπωση ύπαρξης μιας καθολικής φιγούρας «οικογενειάρχη που 

υπηρετούσε την πρωταρχική σημασία του γάμου, του οικογενειακού θεσμού και 

της τεκνοποιίας» (Ζεστανάκης, 2014: 31). Βάσει αυτών των αναπαραστάσεων 

δημιουργείται και η επόμενη εντύπωση πως η διάκριση δηλαδή μεταξύ ιδιωτικού-

οικιακού χώρου (νοικοκυριού) και δημοσίου είναι σαφής αναφορικά με την 

παραγωγή υποκειμενικοτήτων. Οι επαφές του νοικοκυραίου με το δημόσιο ή 

μάλλον με το επέκεινα του νοικοκυριού, φαίνεται να επιτελούνται μεταξύ άλλων 

και μέσω των χώρων σεξουαλικής διασκέδασης ως πλαισίων διαμόρφωσης του 

ανδρισμού. Είναι πράγματι κομβικής σημασίας η κατανόηση πως ο θαμώνας αυτών 

των χώρων παύει να είναι «περιθωριακός», υπό την ταξική έννοια των υπο-

προλετάριων (βλ. Δαμιανάκος, 1976) του Πειραιά που σύχναζαν στα Βούρλα και την 
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Τρούμπα, αλλά αποτελεί βασικό σώμα-πυλώνα της μεταπολεμικής αστικής 

ανάπτυξης. 

Κονσομασιόν μεταξύ σκυλάδικων και κωλόμπαρων: η ποιητική της 

σεξουαλικής διασκέδασης στην ύστερη Μεταπολίτευση 

Όπως ήδη αναφέραμε η κονσομασιόν εντοπίζεται ως πρακτική ακόμη και στην προ-

πολεμική περίοδο, ωστόσο διευρύνεται κατά τα μεταπολεμικά χρόνια και ιδιαίτερα 

τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης, όταν μπαρ με κονσομασιόν «άνθισαν» 

παντού σε αστικά κέντρα, αλλά ιδιαίτερα στον επαρχιακό χώρο. Η επαρχία δεν 

προκύπτει βέβαια ως μια τυχαία συνιστώσα που απλώς ευδοκιμεί εκεί η 

κονσομασιόν, καθώς κινείται μιμούμενη τα αστικά κέντρα. Για πολλούς η σύνδεση 

είναι προπαντός οικονομική μιας και οι αγροτικές επιδοτήσεις κατά τη δεκαετία του 

1980 δημιούργησαν πλήθος ευκατάστατων αγροτών, οι οποίοι είχαν παραμείνει 

στην ύπαιθρο παρά την ευρύτερη ροπή προς την αστυφιλία (Αμπατζή, 2009: 64). Η 

συγκεκριμένη ιστορική φάση ανέδειξε ταυτοχρόνως και τα σκυλάδικα ως έναν 

εξέχοντα χώρο νυχτερινής διασκέδασης, ο οποίος συνδέεται επίσης με τη 

σεξουαλική δραστηριότητα, αλλά και τη κονσομασιόν. Η Έλλη Παππά στο ρεπορτάζ 

της, που αναφερθήκαμε και παραπάνω, στη «μικρή πόλη της Κοζάνης» επισυνάπτει 

αποσπάσματα συνεντεύξεων από τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου και 

αντιπρόεδρο του εμποροβιοτεχνικού συλλόγου της Κοζάνης, καθώς και 

εργαζόμενους της περιοχής: 

-Ποιος κλάδος είναι ο πιο ακμαίος; 

-Της ψυχαγωγίας. Είναι αφάνταστη η νυχτερινή ζωή στην Κοζάνη. Ντισκοτέκ, 

σκυλάδικα, κάνουνε χρυσές δουλειές. 

-Ποια είναι η ψυχαγωγία σας; ρωτάω μια συντροφιά εργαζόμενους. 

-Οι παντρεμένοι πάνε σε καμιά ταβέρνα ή στη ντισκοτέκ. Οι λεύτεροι στα 

σκυλάδικα. Στη ντισκοτέκ μπορείς να πάρεις τη γυναίκα σου ή την αδελφή 

σου. Στα σκυλάδικα δεν πατάει γυναίκα.  
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[…] -Έρχονται και από άλλες πόλεις. Από την Καστοριά, από τη Σιάτιστα, από 

τη Βέροια. Κι εμείς πάμε εκεί. Ως τη Λάρισα. Εγώ προχτές ήμουν σε σκυλάδικο 

στη Λάρισα (Παππά, 1979: 10). 

Η αλήθεια είναι πως η βιβλιογραφία -ιδιαίτερα αυτή της κοινωνικής έρευνας- είναι 

αρκετά ισχνή για τα συγκεκριμένα πλαίσια κατά τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης 

(βλ. Αμπατζή, 2009, Οικονόμου, 2005) και αφορά κατά βάση προσωπικές αφηγήσεις 

ανθρώπων που συμμετείχαν με ποικίλους τρόπους στους χώρους σε επαρχία και 

αστικά κέντρα (βλ. Αλεξανανδρής, 2002, Φλωρινιώτης, 2004). 

Η Κωνσταντίνα, τραγουδίστρια για χρόνια σε σκυλάδικα της πόλης ή 

μπουζουκάδικα, όπως η ίδια προτιμά να τα χαρακτηρίζει, μου αναφέρει πως η 

«άγρια κονσομασιόν» πρωτοεμφανίζεται στην Κοζάνη ήδη από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1970. Η ίδια θα μετοικήσει το 1975 στην πόλη και θα ξεκινήσει να 

εργάζεται ως τραγουδίστρια προτού ενηλικιωθεί. Ξεκίνησε από το «Βιετνάμ» στο 

χωριό Λευκόβρυση, το οποίο αρχικά ονομαζόταν «Πάμπολα», ωστόσο λόγω των 

μεγάλων καυγάδων που συνέβαιναν καθημερινά άλλαξε την ονομασία του μιας και 

η κατάσταση θύμιζε τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εν συνεχεία πέρασε από τη 

«Νεράιδα», τη «Γοργόνα», το «Copa Cabana», ενώ στη συνέχεια στράφηκε στα 

«οικογενειακά μπουζούκια με φαγητό και όλα αυτά». Τα σκυλάδικα όπως μου 

έλεγαν οι συνομιλητές μου πολλαπλασιαζόταν συνεχώς ήδη από τη δεκαετία του 

1970 αλλά κατά βάση στη «χρυσή δεκαετία του 1980», όπως την ονοματίζει η 

Κωνσταντίνα. Άλλα γνωστά σκυλάδικα της περιόδου ήταν η «Αδυναμία», το 

«L’amore», το «Arigato», το «La cité» και η «Αμαζόνα». Τα σκυλάδικα δεν 

βρίσκονται εντός της πόλης με πολύ μικρές εξαιρέσεις, αλλά στις εξόδους αυτής και 

σε κοντινά χωριά, όπως στη Λευκόβρυση, στην Ποντοκόμη, στο Μαυροδένδρι αλλά 

και στην Πτολεμαΐδα, μια κωμόπολη του νομού που δεν εξετάζω ξεχωριστά στην 

εργασία αλλά έρχεται πολλές φορές σε αφηγήσεις των συνομιλητών μου ως 

αυτόνομη περιοχή ανάπτυξης χώρων σεξουαλικής διασκέδασης. 
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Εικόνα 1: Ενδεικτικός χάρτης με τους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης στην Κοζάνη και την 
τοποθέτηση τους στον χώρο βάσει του είδους διασκέδασης. 

Την ίδια περίοδο εμφανίζονται και τα μπαρ με κονσομασιόν στο κέντρο της πόλης, 

τα οποία λειτουργούν με υπό την άδεια «καφέ-μπαρ». Η πλήρης καταγραφή τους, 

όπως εξηγήσαμε και παραπάνω, είναι αδύνατη, ωστόσο τα ονόματα και 

συναντώνται σε άλλες πόλεις και μπορούν να χαρακτηριστούν είτε ως εξωτικές 

εμπνεύσεις (για παράδειγμα «Νεράιδα», «Γοργόνα», «Χαβάη»), είτε συμπυκνώνουν 

εντός τους την ενδεχομενική και «μυστηριακή» διάσταση της κονσομασιόν («Το 

απρόοπτο», «Σε περιμένω»). Άλλοι βέβαια επιλέγουν «ουδέτερα» ονόματα που δεν 

σχετίζονται με σεξουαλικές συνδηλώσεις («Βεντέτα», «Καφέ Άλφα»). Η τοποθέτηση 

των χώρων στον αστικό ιστό δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση μιας και τα μπαρ με 

κονσομασιόν μπορούν να συναντηθούν σε μεγάλο βαθμό στο κέντρο της πόλης και 

σε διάφορα χωριά. Τα μπουζούκια, μιας και τα σκυλάδικα δεν υπάρχουν ως τέτοια, 

τα συναντάμε στις παρυφές της πόλης. Αυτό συνέβαινε, όπως μου εξήγησαν, λόγω 

των όρων της άδειας λειτουργίας του μαγαζιού και του θορύβου που συχνά 

προκαλούνταν όταν τύχαινε κάποιο νυχτερινό μαγαζί να βρίσκεται σε κατοικημένη 

περιοχή.  
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Σε κάθε περίπτωση, μπαρ με κονσομασιόν και σκυλάδικα βρίσκονται στο απόγειο 

της λειτουργίας τους την ίδια στιγμή και σίγουρα δεν αποτελούν μια αόρατη πτυχή 

της περιόδου που εξετάζουμε. Στην απορία μου για το ποιες επιχειρήσεις δούλευαν 

περισσότερο, ο Θωμάς, πρώην ιδιοκτήτης μπαρ και σκυλάδικου, μου περιέγραψε 

την κυκλικότητα της κατανάλωσης στους χώρους που δεν άφηνε κανέναν 

ανικανοποίητο. Η βραδιά ξεκινούσε από νωρίς στα μπαρ με κονσομασιόν, εκεί 

καταναλωνόταν τα πρώτα ποτά, γινόταν οι πρώτες ζημιές, εξελισσόταν οι πρώτες 

κουβέντες και τα πρώτα φλερτ με κονσοματρίς. Πολλές φορές μάλιστα, όταν υπήρχε 

«νέα φουρνιά» κονσοματρίς η νύχτα ξεκινούσε ακόμη πιο νωρίς από την 

περατζάδα, δηλαδή τη βόλτα, ιδιοκτήτη και γυναικών στο κέντρο και τα καφενεία 

της πόλης για τις πρώτες επαφές δια της ορατότητας. Γενικότερα, τα μπαρ 

ολοκληρώνανε τη βάρδια περίπου την ίδια ώρα, ανάμεσα στις τρεις με τις πέντε το 

ξημέρωμα. «Κλείναμε όλοι τα μπαρ και μετά πηγαίναμε στα σκυλάδικα. Εκεί 

βρισκόμασταν όλοι, πελάτες, ιδιοκτήτες, γυναίκες. […] Και τότε εμείς δεν πιέζαμε τις 

γυναίκες [σ.σ. τις εργαζόμενες τους] και μπορούσαν αν θέλουν να κάνουν 

κατάσταση με πελάτη που γουστάρανε». Η διασκέδαση από τα σκυλάδικα 

συνεχιζόταν μέχρι το πρωί και η νύχτα έκλεινε στα πατσατζίδικα της πόλης. Εν 

συνεχεία, όλοι κατέληγαν στα σπίτια τους, οι κονσοματρίς, αφού συνήθως ήταν 

προσωρινά εργαζόμενες στην πόλη, στα ξενοδοχεία του κέντρου ενώ και κάποιοι 

ελάχιστοι πελάτες μερικές φορές συνέχιζαν εκεί μαζί τους. 

Η περιγραφική απόδοση «μπαρ με κονσομασιόν» πρόκειται για ορολογία που δεν 

συναντάται σε «από τα κάτω» συνομιλιακά πλαίσια, αλλά μάλλον συνιστά μια 

επινόηση εκ μέρους της ρητορικής ενός επίσημου λόγου. Ο επίσης μετριασμένος 

και περιγραφικός «μπαρ με γυναίκες» δεν συναντάται εύκολα σε συζητήσεις. Οι 

θαμώνες προτιμούν τον όρο μπαρ ή ακόμη περισσότερο μπαράκι, ο οποίος 

δημιουργεί την αναπαράσταση ενός χώρου ήσυχου, οικείου και τακτοποιημένου 

(Αμπατζή, 2009: 61). Ευρέως γνωστοί είναι και οι όροι κωλόμπαρο και κωλάδικο, οι 

οποίοι μάλλον χρησιμοποιούνται με αρνητικό αξιολογικό πρόσημο και δεν 

πρόκειται για ημική παραγωγή των θαμώνων.  

Εντούτοις, οι τελευταίες έννοιες προκαλούν το ανθρωπολογικό ενδιαφέρον λόγω 

των σημασιολογικών τους τροπών και ιδιαιτεροτήτων. Το πρόθεμα -κωλο πρόκειται 
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για έναν δείκτη αρνητικής νοηματοδότησης ενός σημαινόμενου στην κοινή 

καθομιλουμένη (για παράδειγμα, «κωλοκατάσταση», «κωλόκαιρος», 

«κωλόπαιδο»). Η σωματική περιοχή του κώλου υφαίνεται υπό τα σχεδιάσματα ενός 

«γκροτέσκου σώματος» (βλ. Bakhtin, 1965/2017), το οποίο κινείται προς τον 

υποβιβασμό του ‘ανώτερου-πνευματικού’ και την αντικατάσταση του από το 

‘κατώτερο-σωματικό’ επίπεδο των γεννητικών οργάνων, των σωματικών οπών και 

της αφόδευσης (Φαρίνου-Μαλαματάρη, 2017: 74). Το σημαίνον «κώλος» εκφέρεται 

με μια γκροτέσκα χροιά, εργαλειοποιείται στην κοινωνική ερμηνεία του χώρου και 

έτσι το κωλόμπαρο καταλήγει να σημαίνει ένα μπαρ που είναι του «κώλου», 

δηλαδή κατώτερης ποιότητας και αισθητικής σε σχέση με τα «κανονικά» μπαρ του 

ηγεμονικού πολιτισμικού αφηγήματος. Η έννοια κωλάδικο εκφέρεται επίσης με 

αρνητική χροιά. Ωστόσο σε αυτήν την περίπτωση, η έννοια δεν ταυτίζεται σε 

επίπεδο χώρου αναγκαία με τα κωλόμπαρα. Ο προσδιορισμός έρχεται αυτήν τη 

φορά από τους πολιτισμικά εκτοπισμένους ως κριτική στους κυρίαρχους και πιο 

συγκεκριμένα από τους μάγκες στους «φραγκάτους, στα βουτυρόπαιδα και στους 

καλοζωισμένους» (Χαριτόπουλος, 2012: 120). Τα κωλάδικα είναι για τους μάγκες 

«εκείνα τα άνοστα κέντρα διασκεδάσεως, όπου παίζουν διάφορες βεντέτες του 

μπουζουκιού. Τα κωλάδικα δυνάμωσαν κι απόχτησαν τη μορφή που διατηρούν 

σήμερα στα μέσα της δεκαετίας του ‘50» (Πετρόπουλος, 2010: 95). 

Η πρότερη έννοια του κωλάδικου ωστόσο δεν χρησιμοποιείται με αρνητική διάθεση 

απέναντι στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης μετά μπουζουκιών, αλλά 

εγκολπώνεται τις ομοσεξουαλικές σχέσεις ανδρών που αναπτύσσονταν στα αστικά 

κέντρα της μετα-πολεμικής Ελλάδας. Πιο αναλυτικά, η πατριαρχική 

συντηρητικότητα που επικρατούσε στη μετα-πολεμική Αθήνα απέκλειε τις 

προγαμιαίες επαφές ανδρών και γυναικών και έτσι η σεξουαλική διάθεση, η 

λεγόμενη κάβλα, των «αρρενωπών» μπορούσε να επιτελεστεί μονάχα διαμέσου 

των αδερφών, δηλαδή των θηλυπρεπών ανδρών. Οι ομοερωτικές πρακτικές είναι 

σημαντικό να έχουμε κατά νου πως δεν «στιγματίζονταν» ως ομοφυλοφιλία και οι 

«αρρενωποί» δεν προσδιορίζονταν ως ομοφυλόφιλοι παρά μόνο ως πονηροί.  

Ο δημόσιος χώρος πέριξ του κέντρου της πόλης και οι εστίες κοινωνικότητας, όπως 

τα καφενεία και οι ταβέρνες, αποτέλεσαν σημείο ερωτικής συνάντησης των 
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κωλομπαράδων, αρρενωπών ανδρών εργατικής τάξης και των αδερφών, 

ομοφυλόφιλων ανδρών μεσοαστικής ταξικής προέλευσης. Η σχέση οδηγούσε 

άλλοτε σε συναισθηματικό δεσμό και άλλοτε κινούνταν απλώς γύρω από μια 

οικονομικο-σεξουαλική συνθήκη, όπου κατά βάση οι αδερφές παρείχαν υλική ή 

χρηματική αμοιβή στους κωλομπαράδες, δημιουργώντας κατά αυτόν τον τρόπο μια 

μορφή πορνικής σχέσης. Οι χώροι, τα ιδιαίτερα πορνεία, εντός των οποίων 

εκτυλίσσονταν αυτές οι επαφές εγγράφηκαν στο συλλογικό φαντασιακό ως 

κωλοχανεία (Γιαννακόπουλος, 2019: 14-15). Το πρόθεμα «-κωλο» στις παραπάνω 

έννοιες σημασιοδοτούσε λοιπόν σε πρώτο χρόνο τις ανδρικές ομοερωτικές 

πρακτικές και ύστερα κατέληξε να δηλώνει μια υποτιμητική αξιολόγηση των μπαρ 

που παρείχαν κονσομασιόν. 

Είτε ωστόσο έχουμε να κάνουμε με το ομοερωτικό κωλάδικο της δεκαετίας του 

1950, είτε με το κωλόμπαρο της μεταπολιτευτικής περιόδου παρατηρούμε το κοινό 

στοιχείο των δύο, δηλαδή την οικονομικο-σεξουαλική περιστροφή των σχέσεων 

εντός αυτών. Όπως διακρίνει η Αμπατζή (2009: 58), το μπαρ με κονσομασιόν 

συνιστά έναν μεθοριακό χώρο μεταξύ οίκου ανοχής και ενός «κανονικού» μπαρ. Οι 

σχέσεις εντός του πρώτου διαγράφουν λίγο διαφορετική πορεία με την 

κανονικότητα στα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης. Για παράδειγμα, το σεξουαλικό 

στοιχείο που επιτελείται στις κουβέντες πελατών και κονσοματρίς σε συζητήσεις 

εκτός του μπαρ δεν θα νοούνταν ως τέτοιο. Όπως περιεκτικά αποτυπώνει η 

Κουζιλάκη (2016): «η κονσομασιόν δεν αφορά στο σεξ -το φάντασμα της επιθυμίας, 

με τον ραγδαίο πολλαπλασιασμό των μορφών της, στοιχειώνει την εκλιπούσα 

πραγματικότητα του σεξ». Τα σχετικά μπαρ χωρίς να έχουν ειδική άδεια λειτουργίας 

και να μπορούν να εντοπιστούν σε επίσημους τουλάχιστον τουριστικούς οδηγούς 

δεν προσφέρουν απλά ποτό, αλλά παρέχουν ποτό και παρέα ή για την ακρίβεια οι 

θαμώνες κερνάνε ποτό με αντάλλαγμα τη γυναικεία συντροφιά. Η κατανάλωση 

είναι η κυρίαρχη πρακτική αλλά και το βασικό κριτήριο «διαχωρισμού» των 

πελατών με αποτέλεσμα οι κατεστημένες ιεραρχήσεις να διαφοροποιούνται 

σημαντικά. Με λίγα λόγια: «Γιατρέ μου, ας κέρναγες και εσύ όσο ο Αλβανός!» 

(Αμπατζή, 2009: 137). Οι ταξικές διακρίσεις λοιπόν τινάσσονται στον αέρα, 

ενδεχομένως άλλοτε να αντιστρέφονται και άλλοτε όχι. Την εξέχουσα θέση σίγουρα 
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λαμβάνει πάντως ο πελάτης που κερνάει πολλά ποτά σε γυναίκες και ενισχύει με 

αυτόν τον τρόπο το μαγαζί. 

Αναφερόμενοι στην ταξικότητα κρίνεται απαραίτητο να γίνει μια παρέκβαση σε 

αυτό το σημείο της εξιστόρησης. Η ποιητική της παραγωγής των μικρο-μεσαίων 

στρωμάτων μέσα από τη φιγούρα του νοικοκυραίου δεν παύει να είναι μια 

διαδικασία που συνεχίζει και στις δεκαετίες του 1980 και 1990. Ωστόσο, η δεκαετία 

του 1980 συγκεκριμένα συνοδεύεται από ριζικές μεταβολές στο κοινωνικο-πολιτικό 

και πολιτισμικό τοπίο της Ελλάδας, κάτι που προσδίδει άλλη χροιά στην έννοια της 

ταξικότητας. Στην εποχή λοιπόν που η κοινωνική κινητικότητα μοιάζει πιο πιθανή 

από ποτέ, η υπερ-πολιτοκοποίηση των πρώτων μεταπολιτευτικών χρόνων 

υποσκιάζεται από την εκκολαπτόμενη «κοινωνία του ελεύθερου χρόνου και της 

διασκέδασης» (Βαμβακάς & Παναγιωτόπουλος, 2014). Σημασίες σαν αυτή του 

«εργάτη» και της «εργατικής τάξης», όπως επισημαίνει μια ακτιβιστική ομάδα της 

εποχής μας, «εξέπεσαν σε κάτι μεταξύ απολιθώματος και απροσδιόριστου “κακού 

που μάς βρήκε” -σε κάθε περίπτωση κάτι μισητό και ελπίζουμε ξεπερασμένο που 

κανένας και καμία δεν θέλει να είναι» (autonomeantifa, 2012: 19)17. Μπορεί όπως 

είδαμε και στην ενότητα της μετα-πολεμικής περιόδου η έννοια της εργατικής τάξης 

να μην μπορεί να συσχετιστεί με τις προδιαγραφές της κλασσικής μαρξιστικής 

γραμματικής, ωστόσο η σύνδεση του μικρο-μεσαίου νοικοκυραίου με την εργασία 

του ήταν άρρηκτη διότι η έμμισθη εργασία παρουσιαζόταν ως η διαδικασία 

υποκειμενοποίησης της προκοπής. 

Στο μεταπολιτευτικό χωροχρόνο αυτό τροποποιείται μιας και ο ‘άνδρας-

κουβαλητής’ θα αποκτήσει έναν «ανταγωνιστή» που ενσαρκώνει έναν νέο τύπο 

ανδρισμού (βλ. Ζεστανάκης, 2014: 130). Τα περιοδικά lifestyle, όπως το «Playboy», 

κάνουν κάτι παραπάνω από αισθητή την παρουσία τους στο αναγνωστικό κοινό και 

ξεκινούν να διαπραγματεύονται την ανδρική επιμέλεια εαυτού στη δημόσια σφαίρα 

                                                             
17Σημαντική διεργασία της διαμόρφωσης της ταξικότητας στην εποχή της Μεταπολίτευσης έχει να 
κάνει με τη συμφιλίωση των «στρατοπέδων» των εμφυλιακών συγκρούσεων. Η αναγνώριση της 
συμμετοχής του Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ. στην περίοδο της Αντίστασης επετεύχθη, ωστόσο η εξής περίοδος 
νοηματοδοτήθηκε συλλογικά υπό τη σκιά του μετριασμένου όρου «Εθνική Αντίσταση». Η Αριστερά 
ναι μεν νομιμοποιήθηκε ως πολιτικός φορέας στη δημόσια σφαίρα, ωστόσο μεγάλο μέρος των 
φωνών της έμεινε ανικανοποίητο, καθώς το κλίμα της περιόδου διασπούσε την ριζοσπαστική πυγμή 
του εργατικού κινήματος. Για μια σχετική κριτική στην «απονεύρωση» της αριστερής 
ριζοσπατικότητας στη Μεταπολίτευση βλ. Κατσαρός, 2008.  
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για πρώτη φορά στον εγχώριο τύπο. Η στροφή στο «lifestyle» δεν είναι μια 

ουδέτερη ιστορική στιγμή, αλλά αντανακλά μια ευρύτερη στροφή στον τρόπο 

υποκειμενοποίησης της αρρενωπότητας αλλά και της παραγωγής των ανδρισμών. 

Ανάμεσα από την «προκοπή» που περιέγραψε η De Boulay και το ανδρικό 

«lifestyle» της Μεταπολίτευσης μπορούμε να ισχυριστούμε πως υφίσταται μια 

μετατροπή του είδους του πολιτισμικού κεφαλαίου (βλ. Bourdieu, 1986) που πλάθει 

το πεδίο των ανδρισμών. Ο Ζεστανάκης (2014: 31) συνοψίζει κάποια από τα σημεία 

του ρεπερτορίου της ποιητικής του νεότευκτου ανδρισμού στο μεταπολιτευτικό 

πλαίσιο, όπως τουλάχιστον κινητοποιούνται μέσω του τύπου του ανδρικού lifestyle: 

Επαγγελματική επιτυχία, γρήγορος πλουτισμός, επιδεικτική κατανάλωση, 

έμφαση στη σημασία της εξωτερικής εμφάνισης, «νομιμοποίηση» του 

ανδρικού ναρκισσισμού, έντονη σεξουαλική δραστηριότητα, επιδοκιμασία της 

υπέρβασης των ταμπού και της συστηματικής εναλλαγής γοητευτικών 

παρτενέρ, ποιοτική διασκέδαση, εξωτικές ταξιδιωτικές εμπειρίες, 

συστηματική ενασχόληση με τη σωματική αισθητική και υγεία. 

Ο «Πραγματικός Άνδρας» (βλ. Kosetzi & Polyzou, 2009) των lifestyle περιοδικών 

μπορεί να μην δύναται βέβαια να υπάρξει ενσαρκωμένος. Με βάση τις περιγραφές 

που παίρνουμε για τους άνδρες που κατακλύζουν τους χώρους σεξουαλικής 

διασκέδασης της εποχής συνιστά πιο πολύ ένα ιδεατό υποκείμενο που σηματοδοτεί 

ένα μέτρο στο οποίο οι ανδρισμοί, ηγεμονικοί και ηγεμονευόμενοι, συγκλίνουν και 

αποκλίνουν. Άλλωστε όπως θα δούμε παρακάτω η κατανάλωση -και όχι εν 

παραδείγματι η επιμέλεια της εξωτερικής εμφάνισης- είναι η κυρίαρχη πρακτική 

που δημιουργεί το στάτους του θαμώνα των χώρων σεξουαλικής διασκέδασης. 

Οι άνδρες καταναλώνουν επιδεκτικά στα πρότυπα του ηγεμονικού ανδρισμού της 

περιόδου και η πρακτική της κονσομασιόν βρίσκεται πλέον στο απόγειο της. Η 

ιστορία των μπαρ με κονσομασιόν συνυφαίνεται επίσης σε μεγάλο βαθμό με την 

ιστορία των σκυλάδικων. Αναφερόμενος προηγουμένως στην εννοιολόγηση του 

κωλάδικου δεν επεκτάθηκα στην ανάλυση του «αντιθέτου» πόλου, δηλαδή στα 

σκυλάδικα. Τα τελευταία παρουσιάζονται ως αντιτιθέμενα στην επισημότητα των 

νυχτερινών κέντρων διασκέδασης των «φραγκάτων» και των «βεντετών» του 
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λαϊκού τραγουδιού και σηματοδοτούν τη μορφή νυχτερινής διασκέδασης στη βάση 

της οποίας το λαϊκό τραγούδι, αλλά και η διασκέδαση καθαυτή λαμβάνουν 

διαφορετική τροπή. Μια εκδοχή φέρει κατ’ αυτόν τον τρόπο τα σκυλάδικα και τα 

κωλάδικα να ενεπλάκησαν σε μια «διαμάχη» χρόνων, ωθώντας το ήδη 

συρρικνωμένο ρεμπέτικο τραγούδι στον αισθητικό πυθμένα των μεταπολεμικών 

χρόνων (Πετρόπουλος, 2010: 94).  

Ποια είναι ωστόσο η σημασιοδότηση του σκυλάδικου και των παραγόμενων 

γλωσσικών σημείων της χωρικότητας (σκυλιών, σκυλοτράγουδων); Όπως θα 

σχολιαστεί και στις επόμενες ενότητες της εργασίας δεν είμαστε σε θέση να 

ερμηνεύσουμε με συνεκτικότητα και ακρίβεια τις εξής εννοιολογήσεις. Άλλες 

εκδοχές εντοπίζουν την επινόηση του σκυλάδικου στην παρουσία των σκύλων, 

δηλαδή των σκληρών μαγκών, οι οποίοι σύχναζαν σε στέκια όμοια με ρεμπέτικους 

τεκέδες, στα οποία παιζόταν λαϊκή μουσική στα πέριξ της μετα-πολεμικής 

Θεσσαλονίκης. Άλλες ερμηνείες βέβαια θεωρούν πως τα πρώτα σκυλάδικα δεν 

δημιουργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Τρούμπα της δεκαετίες του 1950 ως 

μια -μάλλον κακή-απομίμηση των καμπαρέ. Η ζήτηση σεξουαλικών υπηρεσιών 

υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη και εκπληρώθηκε μέσα από τους συγκεκριμένους 

χώρους, όπου εργαζόταν οι σκύλες. Ο τελευταίος είναι όρος, που αναφέρεται στις 

εργαζόμενες γυναίκες στα σκυλάδικα, αλλά αντλείται από την προ-πολεμική 

περίοδο ως χαρακτηρισμός των πορνών που εργαζόταν στο δρόμο και ήταν 

εμφανώς εξαθλιωμένες από τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης (Οικονόμου, 2005: 

387). 

Δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε πως η Μεταπολίτευση εκτόξευσε τη 

δημοτικότητα του σκυλάδικου πέραν κάθε προηγουμένου μιας και κατά τη 

δεκαετία του 1980 έγινε ο πιο διαδεδομένος χώρος ανδρικής διασκέδασης τόσο σε 

αστικά κέντα, όσο και στην επαρχία. Το συλλογικό φαντασιακό το προσεγγίζει 

βέβαια ως «δευτεροκλασάτο» λόγω της χαμηλής αισθητικής ποιότητας, που 

υποτίθεται πως το χαρακτηρίζει (Οικονόμου, 2005: 386). Οι τραγουδίστριες είναι 

γνωστό πως στους χώρους επιλεγόντουσαν με γνώμονα την εμπορικότητα του 

σώματος τους, την προοπτική του να κάνουν κονσομασιόν με τους πελάτες και όχι 
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τη τεχνική δεινότητα τους στο τραγούδι ή πιο παραστατικά, όπως το θέτει και ένας 

πρώην διευθυντής μπαλέτων σε σκυλάδικα: 

Από φωνή; Μη μου κάνετε αφελείς ερωτήσεις. Είναι το μόνο που δεν τους 

ενδιαφέρει, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Μήπως για να τραγουδήσουν τα 

παίρνουν τα κορίτσια; Τώρα, πως βγαίνει το πρόγραμμα; Πολύ απλό. Οι μισές 

παρουσιάζονται στην αρχή με μισό τραγουδάκι, την ώρα που δεν έχει πατήσει 

ψυχή στο μαγαζί, γύρω στις έντεκα, κι μέχρι τις έξι με εφτά ξεσκίζονται στην 

κονσόμα» (Αλεξανδρής, 2002: 73).  

Όπως ακριβώς και στα μπαρ με κονσομασιόν, έτσι και εδώ οι ταξικές σχέσεις 

αντιστρέφονται. Ο γλεντζές, το διαμορφούμενο υποκείμενο της μετα-πολιτευτικής 

διασκέδασης, δεν έχει συγκεκριμένη ταξική προέλευση στις προδιαγραφές του. 

Πυρηνικό ρόλο για να «μετράει» κάποιος μέσα στο σκυλάδικο διαδραματίζει η 

κατανάλωση και η χρηματική ποσότητα που ξοδεύει και όχι το κοινωνικό στάτους. 

Ο Διονύσης Χαριτόπουλος (2019: 129), συγγραφέας που προσπάθησε να 

αποτυπώσει το «ερωτικό» στη Μεταπολίτευση μέσα από ένα αυτο-βιογραφικό 

κείμενο το αποδίδει ρητά: 

Ο πιο ισχυρός νόμος του σκυλάδικου είναι ότι δεν μετράς σαν ιδιότητα αλλά 

σαν πρόσωπο. Αρχή απαράβατη. Οι φίρμες που κάνουν αποδώ τις περατζάδες 

τους, μάλλον αγνοούν πως εδώ δεν έχουν πέραση. Μόνο τα αφεντικά και τα 

γκαρσόνια τους γλείφουν για να τους τα πάρουν χοντρά. Για τους μόρτες στο 

μαγαζί, απλώς δεν υπάρχουν. Ο σκύλος μια δεν δίνει. Στα παπάρια του για τον 

γιατρό, τον ηθοποιό, τον λεφτά, τον αστυνομικό, τον πολιτικό. Δεν τον 

ενδιαφέρει. 

Για να συνοψίσουμε τη συνολική στροφή της διασκέδασης κατά τη Μεταπολίτευση 

θα μπορούσαμε να βασιστούμε στους στίχους «ο λαός τραγούδι θέλει φτάνουν τα 

προβλήματα/ χόρεψε το τσιφτετέλι και όλα πια βλαστήμα τα» του 

κυκλοφορήσαντος εν έτει 1987 τραγουδιού του Στράτου Διονυσίου, οι οποίοι  

συμπυκνώνουν με ευστοχία το έθος της διασκέδασης της περιόδου (Οικονόμου, 

2014: 553). Η καψούρα, ο παράφορος και εν μέρει ανεκπλήρωτος έρωτας, η τρέλα, 

η εποποιία της νύχτας και των ανθρώπων της, η υπέρμετρη κατανάλωση αποτελούν 
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πλέον μερικές κομβικές σημασιοδοτήσεις της νυχτερινής διασκέδασης. 

Παρακολουθούμε ως χαρακτηριστικό πολιτισμικό παράδειγμα επιτέλεσης του 

καταναλωτικού ανδρισμού και της εποποιίας την νυχτερινής τρέλας την 

κινηματογραφική ταινία «Όλα είναι δρόμος» του 1998 σε σκηνοθεσία Παντελή 

Βούλγαρη. Προς το τέλος του έργου ο πρωταγωνιστής, ονομαζόμενος Μάκης 

Τσετσένογλου, αφού χωρίσει με την γυναίκα του, διασκεδάζει καταναλώνοντας 

τόσο επιδεικτικά όσο αρμόζει στον άνδρα της περιόδου στο σκυλάδικο «Βιετνάμ». 

Ρίχνει εκατοντάδες λουλούδια στην τραγουδίστρια του κέντρου, σπάζει στοίβες 

πιάτων και υαλικών αντικειμένων και τελικά στην κορύφωση της τρέλας του θα 

αγοράσει το μαγαζί, υπογράφοντας την επιταγή ενώ χορεύει στην πίστα, το οποίο 

εν συνεχεία θα γκρεμίσει χορεύοντας ζεϊμπέκικο στην τελευταία σκηνή του έργου. 

Αν κατανοήσουμε πως η πρακτική της κονσομασιόν όπως είπαμε και προηγουμένως 

καθιστά το μπαρ με κονσομασιόν ως μεθοριακό χώρο μεταξύ τυπικών μπαρ και 

οίκων ανοχής, κάτι ανάλογο ισχύει και για τα σκυλάδικα. «Ξέρεις πολύ καλά τι θα 

πει δουλειά τραγουδίστριας σε σκυλάδικο, “κονσομασιόν”, αυτό θα πει!» λέει 

φανερά ενοχλημένος ο Νίκος Κουρής στη σύντροφο του, Αθηνά Μαξίμου, όταν του 

ανακοινώνει πως θα ξεκινήσει δουλειά ως τραγουδίστρια σε σκυλάδικο της 

επαρχίας στην ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου, «Αυτή η νύχτα μένει». Η 

απάντηση της Μαξίμου: «Πίνεις με τους πελάτες... δεν σημαίνει ότι είσαι και 

πουτάνα!» είναι ακόμη πιο δηλωτική για τη μεθοριακότητα του χώρου, που 

δυσκολεύει τον αυστηρό διαχωρισμό σεξουαλικής και μη-σεξουαλικής διασκέδασης 

στη Μεταπολίτευση. 

Από εκεί και στο εξής υφίσταται ένα βιβλιογραφικό κενό. Δεν γνωρίζουμε πως 

εξελίσσεται η διαδικασία της σεξουαλικής διασκέδασης προς τη δύση της δεκαετίας 

του 1980 παρά μόνον ότι χώροι όπως τα σκυλάδικα και τα μπαρ με κονσομασιόν 

πυκνώνουν όλο και περισσότερο σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτό που γνωρίζουμε 

βέβαια είναι πως η σεξουαλική αγορά παρουσιάζει ενδιαφέρουσες τροποποιήσεις 

μέσα στη δεκαετία του 1980. Η συγκεκριμένη στιγμή αποτελεί μια τομή στη 

σεξουαλική διασκέδαση στην Ελλάδα, καθώς φαίνεται να διαχωρίζει όλη την 

προηγούμενη πορνική εμπειρία με αυτό που ξεκίνησε να συμβαίνει μέσα στη 

συγκεκριμένη περίοδο.  
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Η ανδρική επιθυμία ασφυκτιούσε και ανέμενε πλέον μια νέα, διαφορετική και 

εξωτική συνθήκη εντός της οποίας θα απολάμβανε τις φαντασιώσεις της πέραν των 

τετριμμένων μεσογειακών ιθαγενών σωμάτων (Λάζος, 2002α: 118). Βρισκόμαστε 

στην περίοδο όπου η «δυτικοποίηση» της ελληνικής κουλτούρας έχει ήδη ξεκινήσει 

εδώ και περίπου δέκα χρόνια (Βαμβακάς & Παναγιωτόπουλος, 2014: XLVIII). Αυτό 

βέβαια δεν είναι μια δήλωση μονάχα με χροιά πολιτικής οργάνωσης ή οικονομίας, 

αλλά αντανακλάται στο πεδίο της πολιτισμικής παραγωγής. Πιο αναλυτικά, και στη 

δικιά μας ερευνητική τροχιά, οι σεξουαλικές επιθυμίες και πρακτικές αποτελούν 

πλέον ένα ανοιχτό πεδίο διαμόρφωσης, ενώ παράλληλα ο άνδρας-κουβαλητής, 

όπως αναφέραμε πριν αμφισβητείται ως η καθολική υποκειμενικότητα που 

ενσαρκώνει τον ηγεμονικό ανδρισμό. Ήδη η φιγούρα της ξανθιάς και ψηλής 

πολωνής πόρνης στα πρότυπα «μοντέλου», που συναντιόταν και πολλαπλασιαζόταν 

στους οίκους ανοχής του 1980 μας δίνει μια ένδειξη για τη διεύρυνση του ανδρικού 

ετεροσεξουαλικού φαντασιακού (Λάζος, 2002α: 167).  

Η δεκαετία του 1980 έρχεται μαζί με το φαινόμενο της εμπορίας γυναικών και  

προώθησης τους στη σεξουαλική αγορά. Το καίριο ερώτημα που οφείλουμε να 

έχουμε κατά νου σε αυτό το σημείο αφορά το ποια γυναικεία σώματα επηρεάζει η 

εξής συνθήκη. Η είσοδος «εξωτικών» σωμάτων στην εγχώρια σεξουαλική αγορά δεν 

είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά συναντάται ευρύτερα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. H 

συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίζεται από το «ότι η παγκόσμια αγορά του σεξ 

βασίζεται στα σώματα “έγχρωμων” γυναικών» (Kempadoo, 2001: 33), κομβικό 

σημείο αναφορικά με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς του σεξ. Για παράδειγμα 

στην πόλη του Άμστερνταμ το «εξωτικό» βρίσκει το συμπλήρωμα του σε γυναίκες 

από χώρες όπως η Ταϋλάνδη, ο Δομίνικος, η Κολομβία και η Γκάνα (29). 

Η σεξουαλική διασκέδαση της Ελλάδας δεν βασιζόταν έως τότε σε μη-ιθαγενή 

σώματα, ωστόσο η είσοδος γυναικών στην πορνική αγορά από τον Άγιο Δομίνικο, 

τις Φιλιππίνες, την Ταϋλάνδη και την Πολωνία άλλαξε την επικρατούσα κατάσταση 

δεκαετιών.18 Παράλληλα, με αργό αλλά σταθερό ρυθμό αλλάζει και ο ρόλος της 

                                                             
18 Οι γυναίκες από τις συγκεκριμένες περιοχές προωθήθηκαν ως ενσαρκώσεις κάποιων φαντασιακών 
«προτύπων» των λευκών ευρωπαίων ανδρών: οι Ταϋλανδές και οι Φιλιππινές συμπύκνωσαν το 
πρότυπο της ταπεινής και πιστής «Ασιάτισσας» γυναίκας με το «εφηβικό σώμα», οι Πολωνές το 
πρότυπο της «λεπτής, ψηλής, λευκής και ξανθιάς γυναίκας», ενώ οι Δομινικανές το πρότυπο της 
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Ελλάδας στο πεδίο της διεθνούς μετανάστευσης, καθώς μετατρέπεται σταδιακά σε 

χώρα υποδοχής και όχι αποστολής μεταναστών (Λιάκος, 2020: 541) γεγονός που 

συνδέεται με την αλλαγή της θέσης της χώρας στα διαμορφούμενα παγκοσμιο-

τοπία (Appadurai, 2014) και σεξο-τοπία (Penttinen, 2008)19. Η εκτίμηση πως στο 

τέλος της δεκαετίας του 1980 οι εκδιδόμενες γυναίκες προερχόταν κατά το ήμισυ 

από χώρες όπως οι παραπάνω είναι σαφέστατος δείκτης διαφοροποίησης της 

διαθεσιμότητας σωμάτων (Δάλλα: 2015: 19), καθώς και της μετουσίωσης μέρους 

αυτών στην ελληνική αγορά του σεξ που για πρώτη φορά αποσυνδέθηκε από τα 

σώματα των Ελληνίδων (Λάζος, 2002a: 171). 

Συνοψίζοντας, από την αρχή της Μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα φτάνοντας στα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 η σεξουαλική διασκέδαση πολλαπλασιάζεται με 

ποσοτικούς και ποιοτικούς όρους σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσαμε να μιλάμε 

για «εθνικοποίηση» της σεξουαλικής διασκέδασης μιας και οι ανάλογοι χώροι 

εμφανίζονται σε ολόκληρη την επικράτεια. Οι αγροτικές επιδοτήσεις και η πολιτική 

οικονομικής ενίσχυσης των μικρών και μεσαίων στρωμάτων αποτελεί έναν 

παράγοντα της γρήγορης της διάδοσης της σεξουαλικής διασκέδασης στη μέχρι 

πρότινος «άπειρη» επαρχία. Στην Κοζάνη εντοπίζονται ήδη από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 τα πρώτα σκυλάδικα, ιδιαίτερα στα χωριά και στις εξόδους της 

πόλης, με προσέλευση του ανδρικού κοινού να μεγιστοποιείται, ενώ εν συνεχεία 

εμφανίζονται και τα μπαρ με κονσομασιόν κυρίως στο κέντρο της πόλης. Πλέον 

δίπλα στο επιτελεστικό ρεπερτόριο του νοικοκυραίου ‘άνδρα-κουβαλητή’ 

εμφανίζεται ανταγωνιστικά αυτό του ‘άνδρα-καταναλωτή’, ο οποίος αναζητώντας 

νέες εμπειρίες, καταναλώνει επιδεικτικά κερδίζοντας έδαφος στο πεδίο των 

αρρενοποτήτων της εποχής. 

                                                                                                                                                                               
Αφρικανής που διακατέχεται από μια «δαιμονική σεξουαλικότητα» και μπορεί να προσφέρει 
εξωτικές σεξουαλικές εμπειρίες (Λάζος, 2002a: 168-170). Στην Ελλάδα η πορνική πελατεία 
προσελκύστηκε κατά βάση από τις Πολώνες και σε μικρότερο βαθμό από τις Ασιάτισσες και τέλος τις 
Δομινικανές. 
19 Η Penttinen (2008) βασιζόμενη στις σκέψεις του Appadurai (2014) περί των τοπίων της παγκόσμιας 
κουλτούρας θα επινοήσει τον όρο σεξο-τοπία (sexscapes) τα οποία σχηματίζονται κατά την ίδια μέσα 
στην παγκόσμια οικονομία του σεξ. Τα σεξοτοπία δεν μας αφορά αν σχετίζονται με ποινικά 
κολάσιμες πρακτικές, όπως το trafficking, ή καθόλα νόμιμες, καθώς θεσμίζονται ταυτοχρόνως μέσα 
στο ίδιο φαντασιακό, απλώς αφορούν διαφορετικού τύπου υποκειμενοποιήσεις. 
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Κεφάλαιο 4. «Προσεχώς Βουλγάρες»: γυναίκες από την 

Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη στην εγχώρια αγορά του σεξ 

Κινούμενη βέβαια προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 η πορνική αγορά ξεκίνησε 

να φθίνει μιας και τα μέχρι πρότινος δίκτυα εκμετάλλευσης γυναικών στην Ελλάδα 

ξεκίνησαν να επιλέγουν διαφορετικές χώρες προώθησης για δικούς τους 

«υπηρεσιακούς» λόγους. Το τέλμα που επήλθε στη συγκεκριμένη φάση δεν 

αποτέλεσε το πιο δύσκολο εμπόδιο μιας και οι κοινωνικο-πολιτικές εξελίξεις στη 

Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη ευνόησαν την επινόηση νέων εξωτικών 

γυναικείων σωμάτων προς κατανάλωση στην ελληνική σεξουαλική αγορά (Lazaridis, 

2001: 71). Ωστόσο, οι μετατοπίσεις που εισάγονται με τη χρονική συγκυρία είναι 

ευρύτερες και εγκολπώνονται τη σεξουαλική διασκέδαση, όπως και το αντίστροφο. 

Η δεκαετία του 1990 βρίσκει την Ελλάδα στο απόγειο της οικονομικής ανάπτυξης  

και ισχυροποίησης, βιώνοντας τη δική της Belle Époque (Λιάκος, 2020: 519). Η 

συγκεκριμένη συγκυρία τροφοδοτεί βέβαι τη νοηματοδότηση της χώρας ως την 

«τοπική ηγεμονίδα» των Βαλκανίων στο φαντασιακό των ελληνικών κοικωνικο-

οικονομικών ελίτ (Fakiolas, 1998: 69). Ήδη είναι ανοιχτό από την περίοδο της 

Μεταπολίτευσης το πρόγραμμα του εξευρωπαϊσμού της χώρας κάτι που 

συνεπάγεται τη στροφή προς στην παγκοσμιοποίηση μέσω της μετατροπής της σε 

μια «κοινωνία των υπηρεσιών» (Λιάκος, 2020: 471). To σκηνικό της βαλκάνιας 

«γειτονιάς», όπως γνωρίζουμε, είναι σαφέστατα πιο ταραγμένο: η Γιουγκοσλαβία 

διασπάται εν μέσω μιας σειράς πολεμικών συρράξεων, η Αλβανία περνά στη μετα-

κομμουνιστική φάση της ιστορίας της, το ίδιο συμβαίνει και στη Ρουμανία μετά την 

ανατροπή του καθεστώτος Τσαουσέσκου, ενώ και η Βουλγαρία δεν μένει 

ανεπηρέαστη από τον «κυκλώνα» της πτώσης του ανατολικού μπλοκ και από το 

1989 εισέρχεται στη διαδικασία απέκδυσης του μονοκομματικού κομμουνιστικού 

συστήματος.  

Σε επίπεδο μεταναστευτικών κινήσεων, οι νοτιο-ευρωπαϊκες χώρες, όπως η Ελλάδα, 

η Πορτογαλία, η Ιταλία και η Ισπανία, παύουν να είναι χώρες αποδημίας και 

μετατρέπονται σε τέτοιες υποδοχής μεταναστών ήδη από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980 (Karakatsanis & Swarts, 2003: 240). Η Ελλάδα υποδέχθηκε μετανάστες 
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κατά βάση από όλες τις χώρες τις Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με εξέχουσα την 

γειτονική Αλβανία.20 Παρότι οι μετανάστες από την παραπάνω χώρα 

εγκαταστάθηκαν σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, οι προερχόμενοι από τις 

υπόλοιπες χώρες δεν ακολούθησαν την ίδια τάση (Rovolis & Tragaki, 2008: 99). Η 

Δυτική Μακεδονία λόγω της ευνοϊκής μορφολογίας αποτέλεσε πάντως την πύλη 

εισόδου για πολλούς μετανάστες από την Αλβανία (Katarachia & Pitoska, 2014: 27). 

Η Κοζάνη έγινε λοιπόν «εύκολος» τόπος εγκατάστασης για Αλβανούς μετανάστες, οι 

οποίοι στη συνέχεια βρήκαν εργασία είτε στην αγροτική παραγωγή, είτε ως 

κτηνοτρόφοι και χειρώνακτες. Τα ρεύματα μεταναστών από την Αλβανία 

αφορούσαν κατά βάση άνδρες, ενώ στην περιοχή εγκαταστάθηκαν και γυναίκες 

προερχόμενες από τα μετα-σοσιαλιστικά κράτη (Christou & Michail, 2018: 74). 

Οι εξής μετακινήσεις επομένως δεν είναι αδιάφορες ως προς τις έμφυλες πτυχές, 

καθώς η μετανάστευση αφορά κατά βάση γυναίκες, οι οποίες καταφθάνουν προς 

αναζήτηση εργασίας και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης21. Χώρες της λεγόμενης 

ημι-περιφερειακής ζώνης, όπως η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος αποδείχθηκαν 

ιδιαίτερα «φιλόξενες» για μετανάστριες, οι οποίες αποτέλεσαν τα ιδανικά σώματα 

προς απορρόφηση στον ρευστό και μη-ελεγχόμενο ανειδίκευτο τομέα και δη στην 

αγορά του σεξ (Agathangelou, 2004: 114-116). Ωστόσο, είναι πράγματι η 

«θηλυκοποίηση» της μετανάστευσης μια πτυχή η οποία γρήγορα εντοπίστηκε και 

κίνησε το ενδιαφέρον της κοινωνικής έρευνας (Vaiou, 2011: 271) ως μια διαδικασία 

κεντρικής σημασίας στις μετακινήσεις που συμβαίνουν μετά τη δεκαετία του 1990 ή 

απλώς η κοινωνική έρευνα έστρεψε την προσοχή της σε μια ήδη υπάρχουσα 

μεταναστευτική πτυχή που παραμένει ποσοτικά σταθερή την τελευταία 

πεντηκονταετία (Tittensor & Mansouri, 2017: 21);  

Ιδωμένη από τη σκοπιά του φύλου, η μετανάστευση δεν συγκροτεί όμως μια 

μονολιθική προοπτική, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί αποκλειστικά βάσει 

ποσοτικών στοιχείων. Για παράδειγμα. μπορούμε -και οφείλουμε μάλλον ως 

                                                             
20Μόνο το 1991 στην Ελλάδα κατέφθασαν 120.000 μετανάστες με το συνολικό ποσοστό αυτών να 
καταλήξει να αποτελεί δέκα χρόνια αργότερα το 10% του ελληνικού πληθυσμού (Λιάκος, 2020: 544).  
21Ποσοτικά μιλώντας, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και συγκεκριμένα το 1998 το 60% του 
μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα ήταν γυναίκες από χώρες όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, 
η Αλβανία, η Πολωνία και οι Φιλιππίνες (Karakatsanis & Swarts, 2003: 241). 
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ανθρωπολόγοι- να διερωτηθούμε: «ποια γυναίκα μετακινείται και προς που;», «με 

ποιον τρόπο;», «τι πρακτικές αναπτύσσει στις χώρες υποδοχής;», «μένουν 

ανεπηρέαστες οι έμφυλες δομές της κοινωνίας αποδημίας και μετάβασης;». Η van 

Boeschoten (2015) για παράδειγμα, ανέλυσε τις διαφορετικές έμφυλες διαδικασίες 

αποτύπωσης της μεταναστευτικής εμπειρίας σε γυναίκες που έφτασαν στην Ελλάδα 

από την Βουλγαρία και την Αλβανία. Επομένως, η «θηλυκοποίηση» της 

μετανάστευσης δεν ενέχει απαραίτητα μόνον την απλοϊκή ερμηνεία της εκθετικής 

αύξησης των γυναικών που μετακινούνται αλλά τονίζει τη βαρύτητα της σημασίας 

της μετακίνησης και της μετανάστευσης ως ενός ανοιχτού εγχειρήματος 

μετασχηματισμού της έμφυλης εμπειρίας (Eliot, 2016: 82), η οποία αναπτύσσει νέες 

προβληματικές στο παγκόσμιο τοπίο της δεκαετίας του 1990. 

Η πτώση του ανατολικού μπλοκ και οι συνεπαγόμενες επισφάλειες είτε με τη 

μορφή της ανεργίας, είτε της ανέχειας ως συνέπεια των νεοφιλελεύθερων 

οικονομικών μετασχηματισμών τόσο στη Ρωσία, όσο και στην Ευρώπη οδήγησαν 

πολλές γυναίκες στην επιθυμία να μεταναστεύσουν προς την Ευρώπη (Αμπατζή: 

2008, 26). Η «φημιζόμενη» για την ισότητα των φύλων ιδιαίτερα στο πεδίο της 

εργασίας, Σοβιετική Ένωση, διαλύεται και κάπως έτσι οι ήδη παρούσες 

πατριαρχικές δομές γίνονται αρκετά ορατές (Morokvasic, 2003: 120-121). 

Σκεπτόμενοι υπό το πρίσμα της πατριαρχικής κριτικής δεν μπορούμε να μην 

αναφέρουμε το ότι πράγματι οι γυναίκες είναι αυτές που ζημιώνονται κατά βάση 

χάνοντας τις δουλειές τους, ενώ ταυτόχρονα δεν θέλουν να συνεχίσουν να 

υπάρχουν σε ένα πλαίσιο στο οποίο εξαρχής δεν έβρισκαν νόημα. Άλλωστε και στο 

σοβιετικό χώρο η εργασία δεν βιωνόταν σε μεγάλο βαθμό ως εμπρόθετη επιλογή ή 

ως κρατική κατοχύρωση μιας ελευθερίας, αλλά ως εξαναγκασμός. Η πατριαρχία δεν 

περιοδεύει μόνο στο σοβιετικό και μετα-σοβιετικό εργασιακό κόσμο αλλά και ο 

ευρωπαϊκός χώρος της εργασίας απορρίπτει εύκολα τις συγκεκριμένες γυναίκες και 

έτσι ο ανειδίκευτος τομέας, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς του σεξ, αποτελεί 

για πολλές τη μοναδική προοπτική απασχόλησης στις χώρες όπου μεταβιβάζονται.22 

                                                             
22Στην ελληνική περίπτωση οι μετανάστριες, με πρώτες τις Ταϊλανδέζες, κάλυψαν το κενό των 
οικιακών βοηθών/ υπηρετριών που άφησαν τα «φτωχά κορίτσια» της υπαίθρου (Λιάκος, 2020: 542, 
547-548). 
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Η αγορά του σεξ είναι χρήσιμο να θεαθεί πλέον μέσα από τη συγκρότηση της 

κυβερνητικής της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, η οποία τροποποιεί το 

«κλασσικό» πεδίο της πορνείας -εφόσον βέβαια υπήρξε ποτέ τόσο απλοϊκό - σε μια 

παγκοσμιοποιημένη αγορά, όπου μετατρέπει τα κυρίαρχα υποκείμενα -με όρους 

πολιτειότητας και εθνικότητας- σε καταναλωτές σεξουαλικότητας και τα 

αποκείμενα23 σε σώματα διαθέσιμα προς κατανάλωση (Penttinen, 2008: 17) μέσα 

από ένα φάσμα σεξουαλικών πρακτικών και όχι μονάχα της ερωτικής σενεύρεσης. 

Κάπως έτσι, οι νεοφιλελεύθερες οικονομικές πολιτικές και η παγκόσμια 

«βιομηχανία του σεξ» συναντώνται στο σώμα της μετανάστριας, η οποία 

υποκειμενοποιεί τις εξής μεταβολές μέσω της πορνείας και καταλήγει να 

σχηματίζεται στο παγκόσμιο σεξο-τοπίο ως αποκείμενο. Εντός του 

προαναφερθέντος συγκειμένου, «η αγορά του σεξ εκρήγνυται παγκοσμίως και οι 

γυναίκες μετακινούνται -ή τις μετακινούν- ανάμεσα στα σύνορα με σκοπό να 

εργαστούν στη βιομηχανία του σεξ σχεδόν σε κάθε χώρα στον κόσμο» (Gulcur & 

Illkaracan, 2002: 412), ενώ ο «μετανάστης» -ή με αναφορά στη δική μας περίπτωση, 

η «μετανάστρια- ως αποκείμενο γίνεται το σώμα επάνω στο οποίο εκφράζονται 

μαζικά οι φόβοι της ευρωπαϊκής κοινωνίας (Αμπατζή, 2008: 26).  

Παρατηρούμε λοιπόν το εξής οριενταλιστικό παράδοξο24: η «θηλυκοποιημένη» 

μετανάστευση από την Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη συνδέεται σε πρώτο 

επίπεδο με φόβους της ευρωπαϊκής κοινωνίας, αλλά ταυτοχρόνως τα σώματα των 

μεταναστριών παρουσιάζονται ως τέτοια υποσχόμενα εξωτικές σεξουαλικές 

εμπειρίες κεντρίζοντας την ανδρική επιθυμία. Είναι εγχείρημα καίριας σημασίας να 

θέσουμε στο ιστορικό ρείθρο τις διαδικασίες της μετανάστευσης και της 

                                                             
23Η έννοια αντλεί από το έργο της Kristeva (1982). Στην ανθρωπολογική του «μετάφραση», ο όρος 
«αποκείμενο», όπως σημειώνει η Αθανασίου (2007: 97), αναφέρεται σε «αυτό που εκπίπτει ή 
αποβάλλεται από την κοινωνική ορθολογικότητα του συμβολικού συστήματος, [είναι] η μιαρή ύλη 
που εκδιώκεται με τρόμο και αποστροφή από το σώμα ως ριζική και εκφυλισμένη ετερότητα, 
παγιώνοντας έτσι έναν ασφαλή, σταθερό και ακέραιο εαυτό». Η έννοια, στην ανθρωπολογική της 
χρήση, αναφέρεται συχνά στα εκτοπισμένα και αποκλεισμένα σώματα που κρίνονται ως μιαρή και 
επικίνδυνη απειλή για την καθαρότητα και την κανονικότητα του κυρίαρχου κοινωνικού σώματος, 
όπως σε μεγάλο βαθμό παρατηρούμε στους λόγους γύρω από την περίπτωση των προερχόμενων εκ 
της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης σεξεργατριών μεταναστριών της δεκαετίας του 1990. 
24Η οριενταλιστική σκέψη ως η πρόσληψη του «ανατολίτικου» στοιχείου από τη δυτικής ματιά 
αναπτύσσεται πάνω στην εκ πρώτης όψης παράδοξη συνάντηση διαφοροποιημένων διαθέσεων: 
από τη μία ο φόβος και από την άλλη η περιέργεια και ο ταυτόχρονος ενθουσιασμός (Craiutu, 2010: 
266). 
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αποκειμενοποίησης του Άλλου με όρους σεξουαλικής εξωτικότητας, μιλώντας για 

αυτές στο βαθμό που τις αναλογούν. Όπως λοιπόν η μετανάστευση ως φαινόμενο 

δεν είναι παρέκκλιση του μεταπολεμικού κόσμου, αλλά κεντρική διαδικασία 

δόμησης του (Λιάκος, 2020: 543), έτσι και η αποκειμενοποίηση δεν συνιστά το 

απολειφάδι ή την «παράπλευρη απώλεια» της παγκόσμιας αγοράς του σεξ. 

Τουναντίον αποτελεί το κεντρικό της σημείο μιας και πάνω σε αυτά τα σώματα θα 

χαραχθούν επιθυμίες και φαντασιώσεις, αλλά και τα όρια και οι περιορισμοί, που 

δήθεν υπερπηδά η παγκοσμιοποιημένη κίνηση σωμάτων και ιδεών. 

Στην ελληνική «μετάφραση» των παραπάνω κινήσεων, το ρωσο-ουκρανικό και το 

βαλκανικό δίκτυο διακίνησης γυναικών θα κυριαρχήσει στην εγχώρια σεξουαλική 

αγορά και έτσι γυναίκες από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Μολδαβία, την Ρουμανία, 

τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία θα καταλήξουν να εκδίδονται τόσο στην Αθήνα, όσο 

και σε επαρχιακές πόλεις. Η επιγραφή «Προσεχώς Βουλγάρες», η οποία 

εμφανίζεται στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς στην ταινία «Βαλκανιζατέρ» 

σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Γκορίτσα εν έτει 1997 δεν πρόκειται για ένα 

σκηνοθετικό τεχνούργημα, αλλά για ένα σχόλιο εν είδει χιούμορ που αναπαράγει 

τον διάχυτο λόγο της εποχής που υπογραμμίζει τη σύνδεση της «Βουλγάρας» με την 

πορνεία και την νόηση της ως «εύκολη» ερωτική κατάκτηση (Hatziprokopiou, 2004: 

326, Σιώτου, 2015: 47). Πρόκειται μάλιστα για την αντανάκλαση της πυρετώδους 

καταναλωτικής διάθεσης βαλκάνιων γυναικείων σωμάτων στην επαρχιακή Ελλάδα.  

Ο Θάνος Αλεξανδρής (2002: 207-208), ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στα σκυλάδικα 

της επαρχίας εκείνων των χρόνων περιγράφει από τη δική του σκοπιά τις εμπειρίες 

εισαγωγής γυναικών από τη νοτιοανατολική Ευρώπη στη νυχτερινή σεξουαλική 

διασκέδαση: 

Μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, παρατηρείται, τα 

τελευταία χρόνια, αθρόα προσέλευση καλλιτεχνών στην Ελλάδα. Έχουν 

ξεσαλώσει στη βίζιτα όλα τα μπαλέτα, προερχόμενα εκ Ρουμανίας, 

Βουλγαρίας και Ρωσίας. Αναστενάζουν τα λαγκάδια, οι ραχούλες, τα βουνά 

και οι κάμποι της ελληνικής υπαίθρου. […] Τα δε αφεντικά στα σκυλάδικα δεν 

θέλουν ούτε να ακούσουν για τις ξενέρωτες Αγγλίδες. Ανατολικές, παιδάκι 
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μου, και πάλι Ανατολικές. “Χρυσά μουνιά, χρυσές δουλειές”. […] Υπάρχουν 

μερικοί πράκτορες που κρατούν παράνομα τα διαβατήριά τους, όταν αυτές 

θέλουν να σπάσουν την προθεσμία και να φύγουν, επειδή δεν είναι 

ευχαριστημένες από τις συνθήκες δουλειάς, ενώ άλλοι τις απειλούν πως θα 

τις διαολοστείλουν πίσω, αν δεν προσαρμοστούν στο κλίμα και δε γίνουν 

καλές επαγγελματίες. 

Περνώντας στα πρώτα έτη της δεκαετίας του 1990 η τοπογραφία των χώρων 

σεξουαλικής διασκέδασης αλλάζει και στην Κοζάνη. Τα μπαρ με κονσομασιόν και τα 

σκυλάδικα δεν αυξάνονται με τους ίδιους ρυθμούς και αρχίσουν σταδιακά να 

υποχωρούν από το τοπίο της νυχτερινής διασκέδασης. Το ενδιαφέρον 

μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο στα στριπτιτζάδικα που ξεκινούν τη 

λειτουργία τους στις παρυφές της πόλης. Ο αριθμός δεν είναι σίγουρα τόσο 

μεγάλος όσο για παράδειγμα των σκυλάδικων των προηγούμενων χρόνων. «Η 

βίζιτα πάει και έρχεται» και εντοπίζεται πέραν των στριπτιτζάδικων και σε άλλους 

χώρους, όπως στα προηγούμενα μπαρ με κονσομασιόν αλλά ακόμη και σε 

συνηθισμένα καφενεία, που απλώς προσλαμβάνουν ως «σερβιτόρες-βιτρίνα» 

γυναίκες από την Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη αλλά τις απασχολούν 

μέσω του σεξ. Κάπως έτσι «σπάει» και ο κύκλος κατανάλωσης στη νύχτα: η βραδιά 

δεν ξεκινάει από κάπου συγκεκριμένα για να καταλήξει κάπου αλλού. Η σεξουαλική 

διασκέδαση διευρύνεται, οι θαμώνες σκορπίζουν, οι ιδιοκτήτες ανακατατάσσονται 

με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην προσπάθεια τους να διασώσουν την 

πελατεία. Αν θεωρήσουμε τη συγκεκριμένη κίνηση στον αστικό χώρο ως μια 

πρακτική, η οποία συγκροτείται από το habitus της σεξουαλικής διασκέδασης, τότε 

αυτό σίγουρα διαρρηγνύεται και από κυκλικό και συνεκτικό γίνεται ατομικό και 

αποσπασματικό αντανακλώντας ενδεχομένως μια πτυχή της «γενικής 

ιδιωτικοποίησης των σεξουαλικών και καταναλωτικών απολαύσεων» 

(Yiannakopoulos, 2016: 183). Η νύχτα και οι χώροι, όπως μου σχολίασε ο Αντώνης, 

παύουν να είναι πλέον «περιβάλλον», καθώς στερούνται σχέσεων οικειότητας και 

συνεκτικότητας πρακτικών. 
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Η δεκαετία του 1990 στο χώρο της σεξουαλικής διασκέδασης θα μπορούσε 

κάλλιστα να τιτλοφορηθεί ως η δεκαετία της Νοτιοανατολικής βίζιτας25. Το 

παραπάνω χωρίο περιγράφει βέβαια μια κατάσταση που μας είναι οικεία και μέσω 

της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής. Παρακολουθούμε για παράδειγμα 

στην κωμική κινηματογραφική ταινία του 1996 «Μπίζνες στα Βαλκάνια», τον 

ενθουσιασμό και την υπέρμετρη σπατάλη χρημάτων των ανδρών ενός χωριού του 

ορεινού Πηλίου στη θέα τριών Ρουμάνων γυναικών, που ανέλαβαν χρέη 

κονσοματρίς σε τοπικό μαγαζί που μέχρι πρότινος παρέπαιε οικονομικά. Η 

κατάληξη της ιστορίας με τον γάμο των γυναικών με τρεις νέους άνδρες της 

περιοχής είναι μια επίσης οικεία κατάληξη κάποιων σχέσεων που ξεκίνησαν μέσα 

την κονσομασιόν και τις βίζιτες (βλ. Θεοδωράκης, 2006). 

Η καθήλωση των ανδρών στη θέα του «εξωτικού» νοτιο-ανατολικού σώματος είναι 

μια κοινή διαπίστωση όχι μόνον στο ελληνικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, η 

διαδεδομένη αναπαράσταση ρωσίδων γυναικών που εργάζονται στο χώρο του σεξ 

στην Τουρκία ως «καυτές, παθιασμένες, ξανθιές σεξοβόμβες» κατασκευάζονται από 

έναν κυρίαρχο λόγο γύρω από τις μετανάστριες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης που 

τις προσδιορίζει ως πόρνες (Gulcur & Illkaracan, 2002: 414). Η εξής κατασκευή 

συνδέεται άμεσα με την εθνική και πολιτική «ανάγκη να διασφαλιστούν τα 

κοινωνικά και γεωγραφικά όρια απέναντι… στους Άλλους» (Kaur Puar, 2001 στο 

Agathangelou, 2004: 115). Πλήθος γυναικείων μετα-σοβετικών σωμάτων 

καταλήγουν να βρίσκονται εγκλωβισμένα είτε ανάμεσα στις τοξικές πρακτικές του 

ιθαγενούς τοξικού ανδρισμού26 είτε στην «εμπειρία της Νατάσας», όπως την 

ονομάζουν οι Gulcur και Illkaracan, η οποία θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως 

αντανακλά μια διεθνική εμπειρία γύρω από τη σεξουαλικοποίηση και 

                                                             
25Η έννοια της βίζιτας προερχόμενη από την ιταλική λέξη «visita» δηλώνει κυριολεκτικά την 
επίσκεψη. Ωστόσο στο πλαίσιο της κοινής καθομιλουμένης χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 
επίσκεψη του πελάτη στην πόρνη ή και το αντίστροφο ή απλώς την οικονομικο-σεξουαλική 
συνάντηση πόρνης και πελάτη. 
26 Η Τσιμπιρίδου (2018) συμπυκνώνει τον ανδρισμό της προ και μετα-σοβιετικής περιόδου μέσα από 
τον όρο «βότκα ανδρισμός». Πρόκειται για έναν ανδρισμό της «μακράς διάρκειας» (28), ο οποίος 
χαρακτηρίζεται από την ακραία κατανάλωση αλκοόλ, τον εντυπωσιασμό, την φιλοξενία και τον 
ανταγωνισμό με διακύβευμα την επιβεβαίωση του ανδρικού κύρους. Στην πρώιμη μετα-σοβιετική 
περίοδο, δηλαδή στη δεκατία του 1990 επί κυβέρνησης Γέλτσιν, παίρνει τη μορφή του τοξικού 
ανδρισμού της εργασιακής επισφάλειας και εξαθλίωσης από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
μετάβασης. 
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εξωτικοποίηση σωμάτων μεταναστριών τουλάχιστον κατά την τελευταία δεκαετία 

του 20ου αιώνα στη δυτική σφαίρα (Penntinen, 2008: 139). Η εξωτικοποίηση των 

σωμάτων βάσει των παραπάνω δεν είναι κάτι τυχαίο, ούτε «μια πιθανότητα, αλλά 

μια αναγκαιότητα», έτσι ώστε η αποκειμενοποίηση δια της αγοράς του σεξ και η 

παγκοσμιοποίηση να εκτυλιχθούν η μια μέσα στην άλλη.  

Ακόμη και στην περίπτωση που αναγνωρίζονται οι βίαιες μεταβάσεις που 

σφυρηλάτησαν τα εξής αποκείμενα, οι «ξανθοί και αθώοι άγγελοι με γαλάζια 

μάτια» (Αμπατζή, 2008: 27) συγκροτούνται ταυτοχρόνως στο λόγο ως θύματα27 

αλλά και σώματα με εξωτική σεξουαλικότητα. Δημιουργείται έτσι μια αμφίσημη και 

οριακή κοινωνική θέση μέσα στο ευρωπαϊκό στάτους της λευκότητας, που από τη 

μια πλευρά τα δέχεται ως φυλετικά όμοια, αλλά και τα απορρίπτει μέσα στα 

πλαίσια της ηγεμονικής ευρωπαϊκής πολιτειότητας, καθώς είναι πράγματι «λευκά 

αλλά όχι αρκετά»28 (Agathangelou, 2004: 4). Εφόσον κατανοήσουμε το εξής 

οφείλουμε να αναπλαισιώσουμε το βάρος της ανάλυσης μας και να 

απομακρυνθούμε από τις αυστηρά εγκληματολογικά εμπνευσμένες προσεγγίσεις, 

κινούμενοι στην ανάγνωση της πολιτικής οικονομίας των γυναικείων νοτιο-

ανατολικών σωμάτων στους κόλπους της ευρωπαϊκής σκέψης και παρέμβασης. 

Όπως σημειώνει η Αντριάσεβιτς (2007) στις καταληκτικές παρατηρήσεις της 

έρευνας της με ρωσίδες μετανάστριες που ενεπλάκησαν σε δίκτυα trafficking με 

προορισμό την Ιταλία:  

Μια πολιτικά και θεωρητικά ενημερωμένη φεμινιστική εργασία θα έπρεπε, 

κατά τη γνώμη μου, να φέρνει στο προσκήνιο το υλικό πεδίο των 

μεταναστευτικών ρυθμίσεων της ΕΕ και να εξετάζει τις επιπτώσεις που έχουν 

στο τράφικινγκ γυναικών οι αυστηρές συνοριακές ρυθμίσεις του Σένγκεν 

καθώς και οι πολιτικές για τη βίζα, κυρίως από τη στιγμή που η επιβολή των 

εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων και η σκλήρυνση των κανονισμών 

                                                             
27 Η σύνδεση του σώματος που διακινείται ανάμεσα στα σύνορα με σκοπό την πορνική 
δραστηριότητα και της έννοιας της θυματοποίησης δεν πρόκειται για ένα ερμηνευτικό ρεπερτόριο 
που εμφανίζεται τη δεκαετία του 1990. Ήδη στη στροφή προς τον 20ο αιώνα μπορούμε να 
εντοπίσουμε παρόμοιες ερμηνείες, όπως μας παρουσιάζει η Wilson (2017) στην έρευνα της σχετικά 
με τη νοηματοδότηση των γυναικείων σωμάτων που μετακινούνταν παράνομα από και προς την 
«εξωτικοποιημένη» Γαλικία της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. 
28 Το αποικιακά εμπνευσμένο λογοπαίγνιο αποδίδεται συγκεκριμένα στα αγγλικά ως «white but not 
quite». 
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μετανάστευσης δημιουργούν τις συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό του 

τράφικινγκ. Μια τέτοια θεώρηση θα επέτρεπε στους μελετητές να 

μετατοπίσουν την ευθύνη για τη συνεχιζόμενη ύπαρξη του τράφικινγκ προς τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ και να απομακρυνθούν από την αντίληψη που θεωρεί τις 

χώρες της ανατολικής Ευρώπης τους βασικούς παραγωγούς εγκλήματος και 

τράφικινγκ. 

Στην ίδια γραμμή πολιτικής διαχείρισης με την Ιταλία κινήθηκε και η ελληνική 

πλευρά, ακολουθώντας την τακτική της βίαιης αποκοπής των μεταναστευτικών 

ροών προς το εσωτερικό της. Η θεωρούμενη ως απειλητική εισβολή για τη δημόσια 

ασφάλεια και την εθνική σύνθεση συνέβαλε εν τέλει στην ενίσχυση των εξ’ 

ανατολής δικτύων διακίνησης σωμάτων (Λιάκος, 2020: 543).  

Επανερχόμαστε τώρα στο παραπάνω χωρίο του Αλεξανδρή και στην αναφορά του 

περί «πρακτόρων που κρατούν παράνομα τα διαβατήρια» των γυναικών, μια σαφή 

δήλωση για τον ρόλο των προαγωγών στην πορνική αγορά της περιόδου. Πράγματι, 

το trafficking γυναικών και η μετέπειτα προώθηση τους σε χώρους σεξουαλικής 

διασκέδασης είναι κάτι γνωστό ύστερα από την πτώση του ανατολικού μπλοκ.  

Μάλιστα κατά τη συγκεκριμένη δεκαετία η πορνική συνεύρεση φαίνεται να 

μετουσιώνεται από συνθήκη εκτόνωσης σε μια αντίστοιχη απόλαυσης (Λάζος, 

2002a: 165). Αναφορικά με το φαινόμενο trafficking δεν θα επεκταθούμε σε 

ποσοτικά δεδομένα καθώς εκτός από ελλιπή δεν αποκαλύπτουν κριτικής σημασίας 

πτυχές των εμπειριών των συγκεκριμένων σωμάτων.  

Η έννοια της αυτενέργειας, η μεταναστευτική εμπειρία29 και η πρωτοπρόσωπη βιο-

γραφική συνιστώσα είναι μονάχα κάποιες από τις θεματικές που μπορούν να 

τεθούν ως επερωτήσεις εκ μέρους μιας ανθρωπολογικής ατζέντας και δυνητικά να 

τροποποιήσουν σε έναν βαθμό την αφήγηση μας πέραν του συνηθισμένου  διπόλου 

«ελεύθερη βούληση/θυματοποίηση» (Αθανασίου & Τσιμουρής, 2013: 28). Πολύ 

                                                             
29Η ερμηνευτική θέαση του trafficking ως μια μεταναστευτική επιλογή πέραν των επικρατέστερων 
και εν μέρει εμπρηστικών εννοιολογήσεων περί «σεξουαλικής εκμετάλλευσης» και «νέου 
δουλεμπορίου λευκός σαρκός» μπορεί να μας βοηθήσει στην κατανόηση πτυχών που διευρύνουν 
την ανθρωπολογική ματιά και αποτελούν τη βάση κριτικής των κρατικών πολιτικών, οι οποίες εν 
τέλει ευνοούν την εκμετάλλευση γυναικών παρά χειραφετούν και «ασφαλίζουν» τις εμπειρίες των 
εξής σωμάτων (βλ. Αμπατζή, 2008). 
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παραπάνω, όπως υπαινιχθήκαμε προηγουμένως, ακόμη και το trafficking ως 

αναλυτική κατηγορία ενέχει δυνητικούς ερμηνευτικούς «κινδύνους». Η όποια τυχόν 

εμμονική σύνδεση αυτού και της μετα-σοβιετικής γυναικείας μετανάστευσης με 

αποκλειστικούς όρους σεξουαλικής εκμετάλλευσης αποτελούν τροχοπέδη στο να 

συλλάβουμε -ή έστω να αποπειραθούμε κάτι τέτοιο- σχετικά με τη συγκρότηση της 

συγκεκριμένης μεταναστευτικής εμπειρίας ως μίας διεθνικής κινητικότητας 

σωμάτων που επαναπροσδιορίζονται στις επιταγές ενός νέου κοινωνικο-

οικονομικού γίγνεσθαι (Bloch, 2017: 20-21). 

Καταλήγουμε, επανερχόμενοι στο άμεσο ενδιαφέρον μας, στους χώρους 

σεξουαλικής διασκέδασης. Η κεντρική ερευνητική παρατήρηση λοιπόν συνίσταται 

στο πώς η πορνεία διευρύνεται χωρικά και νέες τροπικότητες συνάντησης 

εγκαθίστανται. Όπως εν τάχει ανακεφαλαιώνει και η Δάλλα (2015: 20):  

Ως εκ τούτου από εκείνη την εποχή αρχίζει να ανθίζει η πορνεία των μπαρ, 

των ινστιτούτων αισθητικής καθώς και τα τηλεφωνικά ραντεβού μέσω 

αγγελιών και εφημερίδων. Οι οίκοι ανοχής, τα παλιά στέκια, αποτελούν κόκκο 

άμμου μέσα στην έρημο των πολυτελών ξενοδοχείων, των ακριβών κέντρων 

διασκέδασης, των ινστιτούτων, των υπηρεσιών συνοδών και της 

πορνογραφικής ποικιλίας κάθε είδους τέχνης. 

Βέβαια, όπως έχουμε διαπιστώσει κατά μήκος όλης της παραπάνω εξιστόρησης, 

το μοτίβο «διεύρυνσης της πορνείας σε χωρικό επίπεδο» είναι μια παρατήρηση 

που γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα: από τον Πειραιά των αρχών του 20ου 

αιώνα και του Μεσοπολέμου έως στα μπαρ με κονσομασιόν της δεκαετίας του 

1980 και τις σεξουαλικές συνευρέσεις απόλαυσης και όχι εκτόνωσης με γυναίκες 

από την νοτιο-ανατολική Ευρώπη τη δεκαετία του 1990. Αυτό μας οδηγεί 

ενδεχομένως στο συμπέρασμα πως η πορνεία πάντοτε τελούνταν και πέραν των 

οίκων ανοχής στον ελλαδικό χώρο, ωστόσο το ερευνητικό βλέμμα σε μεγάλο 

βαθμό αγκιστρωμένο στις ηγεμονικές αντιλήψεις περί συγκεκριμένης 

χωροθέτησης των σεξουαλικών δραστηριοτήτων αποτελούσε εμπόδιο να 

συλληφθεί η «σεξουαλική διασκέδαση» στη δημόσια έκταση της και στις μη-

θεσμικές μορφές της. 
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Μέσα στους πολλαπλούς χώρους που αναφέρει η Δάλλα πως αναδύονται δεν κάνει 

λόγο βέβαια για τα στριπτιτζάδικα, τα οποία εμφανίζονται στην υπό αφήγηση 

ιστορική στιγμή στην Ελλάδα. Εντός αυτών λαμβάνουν χώρα «strip shows» από 

γυναίκες εργαζόμενες, οι οποίες προσδιορίζονται και ως χορεύτριες, μιας και το 

αντικείμενο εργασίας τους είναι ακριβώς να χορεύουν επάνω στον στύλο ενόσω 

γδύνονται με αργό ρυθμό υπό τους ήχους «αισθησιακής» μουσικής. Η 

βιβλιογραφία ωστόσο γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα στη χρονική περίοδο που 

μας αφορά είτε απουσιάζει πλήρως, είτε μονάχα πιστοποιεί το ήδη γνωστό, την 

ύπαρξη δηλαδή των χώρων ως πλαίσια απασχόλησης γυναικών «θυμάτων 

trafficking» (Papanicolaou, 2008: 402). 
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Κεφάλαιο 5. Ανδρισμοί της πείνας   

Αφού λοιπόν έχουμε σκιαγραφήσει μέσα από γραπτές και προφορικές πηγές ένα 

γενεαλογικό σχήμα των χώρων σεξουαλικής διασκέδασης τόσο στο ευρύτερο 

ελληνικό πλαίσιο, όσο και στην Κοζάνη, περιοχή δικού μας ενδιαφέροντος, θα 

ασχοληθούμε αναλυτικότερα με τις διαπλοκές χώρου, επιθυμίας και 

αρρενωπότητας, καθώς και των εθνικών και πολιτικών διακυβευμάτων εντός των 

οποίων πτυχώνονται οι εξής διαδικασίες. Η επανάληψη της έννοιας της πείνας ως 

μετωνυμίας της στέρησης και της επιθυμίας σε αρκετές συζητήσεις με ώθησε στο 

να ενοποιήσω υπό την εξής έννοια τρεις διαστάσεις-μοτίβα που επανέρχονταν 

επίσης στα λεγόμενα των συνομιλητών μου. Αρχικά, θα ασχοληθούμε με την πείνα 

ως ανάγκη οικονομικής καταξίωσης στον χρονότοπο της νύχτας μέσα από τις 

διαφορετικές ωστόσο προσλήψεις του χρήματος από ιδιοκτήτες και πελάτες. Εν 

συνεχεία θα εξετάσουμε μια δεύτερη πτυχή, αυτή της πείνας ως της ανδρικής 

ερωτικής στέρησης και ανάγκης συνεχούς διεύρυνσης της σεξουαλικής εμπειρίας 

μέσα από διάφορες μορφές πρακτικών και σωμάτων με τελική κατάληξη την 

εξωτικοποίηση της ερωτικής επιθυμίας στη δεκαετία του 1990 μέσα από τα σώματα 

γυναικών από την Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη. Τέλος, θα 

αποπειραθούμε να προσεγγίσουμε τις ατομικές επιθυμητικές ροές ως παράλληλες 

διαδικασίες με φαντασιώσεις εθνικής ηγεμονίας στην περιοχή των Βαλκανίων, οι 

οποίες στην περίπτωση μας επιτελούνται διαμέσου της σεξουαλικότητας. 

Πριν βέβαια ξεκινήσουμε την ανάλυση πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες 

διευκρινήσεις σχετικά με την έννοια-πυλώνα του κεφαλαίου, δηλαδή την πείνα, και 

την ένταξη της στην ανθρωπολογική σκέψη. Η σχετική έρευνα λοιπόν έχει 

ασχοληθεί ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου με το εξής ζήτημα 

αναγνωρίζοντας τη ζωτική σημασία της διαδικασίας της διατροφής (Mintz & Du 

Bois, 2002: 100). Εκκινεί λοιπόν από την πείνα ως έννοια συνδεδεμένη με την τροφή 

και όχι ως μια φαντασιακή διεργασία και μεταφορά της επιθυμίας. Από τις 

τελετουργίες παραγωγής, προετοιμασίας και κατανάλωσης του φαγητού, τις 

κοινωνικές σημασιοδοτήσεις που υπογραμμίζουν τα παραπάνω, τις έμφυλες 

διαστάσεις και επιτελέσεις των διαδικασιών, τις μεταφορές σχέσεων εξουσίας 

διαμέσου της τροφής μέχρι την παγκοσμιοποίηση της αυτής, την τροφική 
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ανασφάλεια και τους κοινωνικούς αγώνες γύρω από τις κρίσεις επισιτισμού, η 

ανθρωπολογία έχει εξετάζει την πείνα ακριβώς ως μια διαδικασία άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την υλικότητα της τροφής. Οι αφηγήσεις που εξέτασα που μας 

ωθούν αφενός να απο-οργανικοποιήσουμε την έννοια της πείνας ως τη βιολογική 

ανάγκη των οργανισμών για τροφή αλλά και να απο-υλικοποιήσουμε την 

αποβλεπτικότητα της από την τροφή. Αντιθέτως μπορούμε να την εξετάσουμε ως 

ένα ρευστό σημαίνον εντός ιστορικών και πολιτισμικών συμφραζομένων.  

Πρόκειται για μια έννοια της οποίας η γενεαλογία αξίζει να πραγματοποιηθεί 

εκτενέστερα στο ελληνικό συγκείμενο, ωστόσο βάσει των ιστοριών που συνέλεξα 

θα την εντοπίσω συμβατικά από την περίοδο της Κατοχής. Ο λιμός έπληξε την χώρα 

σε διαφορετικό βαθμό αλλά εν τέλει με οριζόντιο τρόπο μιας και η επισιτιστική 

κρίση εντοπίζεται σε όλο το εύρος της επικράτειας (Τζαβάρα, 2017ab). Στη συλλογική 

μνήμη έχει αποτυπωθεί ως η «Πείνα της Κατοχής», η οποία εκτός από το προφανές 

επισιτιστικό περιεχόμενο συνοδεύεται έντονα από τις περιγραφές ψυχολογικής και 

ηθικής κατάπτωσης των ντόπιων που «τρελάθηκαν από αυτό που βίωσαν» 

(Mazower, 1993: 42). Η πείνα δεν παρέμεινε λοιπόν στο φαντασιακό ως μια μνήμη 

μεγάλης τροφικής στέρησης και των συνεπαγόμενων κακουχιών αλλά ως μια 

ψυχοπαθολογική κατάσταση εντός της οποίας ο πολιτισμός κατεστράφη ενώπιον 

του ατομικού ενστίκτου αυτοσυντήρησης (Τζαβάρα, 2017b: 40). 

Οι πληροφορητές μου ανήκουν στην επόμενη γενιά της πείνας, αυτή που βίωσε 

έμμεσε τη συνθήκη ως συλλογική αφήγηση της μεγάλης στέρησης του πολέμου και 

της δύσκολης μετα-πολεμικής περιόδου. Γονείς κάποιων συμμετείχαν ακόμη με 

ενεργό τρόπο στην Αντίσταση ως μέλη του Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ, βιώνοντας συνεπώς και 

την απογοήτευση της ήττας στον εμφύλιο. Η συγκεκριμένη γενιά έρχεται λοιπόν να 

αναδείξει άλλες πτυχές πείνας και στέρησης επαναδιαπραγματευόμενη την έννοια 

σε ένα διαφορετικό ιστορικό σημείο, αυτό της Μεταπολίτευσης. Εκεί η πείνα 

φαίνεται να συνδέεται με τη στέρηση και την ανάγκη κατανάλωσης και ανέλιξης 

των μικρο-μεσαίων στρωμάτων ως μια συνθήκη που το χαμένο έδαφος μπορεί να 

αναπληρωθεί. Οι χώροι σεξουαλικής διασκέδασης και η νύχτα συνιστούν σημεία 

που μπορούμε να παρατηρήσουμε τις εξής επιτελέσεις. Για πολλούς μάλιστα ήταν 

και η μοναδική εργασιακή δίοδος μιας και, όπως πληροφορήθηκα από τον Θωμά, 
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τα μπαρ με κονσομασιόν και τα σκυλάδικα της Κοζάνης επρόκειτο για χώρους που 

κατά βάση εργαζόντουσαν νέοι από αριστερές οικογένειες, όντας αποκλεισμένοι 

από τις υπόλοιπες θέσεις εργασίας, καθώς τα «μετεμφυλιακά πάθη» δεν 

εξαφανίστηκαν εύκολα στην Κοζάνη ακόμη και με τις πολιτικές τροπές που έφερε η 

Μεταπολίτευση.  

Εντοπίζουμε επομένως τη σημασιολογική μεταβολή της πείνας από μια τραυματική 

μνήμη και ένα καθεστώς στέρησης σε μια ευκαιρία, σε ένα ανοιχτό στοίχημα για 

κοινωνική ανέλιξη αλλά και διαπραγμάτευσης και επίδειξης της αρρενωπότητας 

μέσα από τις ερωτικές επιθυμίες-συναντήσεις είτε με ιθαγενείς κονσοματρίς και 

τραγουδίστριες σκυλάδικων, είτε με εξωτικές γυναίκες από την Νοτιοανατολική και 

Ανατολική Ευρώπη. Η πείνα λοιπόν απεδαφικοποιείται από την τροφική της 

σύνδεση και γίνεται μεταφορά και ανοιχτό νόημα προς επεξεργασία και 

αυτενέργεια. Όπως θα παρατηρήσουμε και στη συνέχεια λαμβάνει διάφορες 

μορφές που εντοπίζονται ως υποκειμενικές διεργασίες (οικονομική/ερωτική) αλλά 

μέσω αυτών εγγράφεται άμεσα σε ευρύτερα πλαίσια (εθνικό/πολιτικό) με κοινή 

αναφορά σε όλες τις περιπτώσεις τον αρρενωπό «οδοδείκτη» των επιθυμητικών 

επιτελέσεων. 

«Μπίζνα, χρήμα και καψούρα» 

Μια έννοια στην οποία επανερχόντουσαν συνεχώς οι ιστορίες των πληροφορητών 

μου παρά την αρχική μου επιφύλαξη για τη σημασιοδοτική δύναμη της στην 

ερμηνεία ήταν αυτή της νύχτας. Συνεχώς και χωρίς μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις 

να απευθύνω σχετική ερώτηση άκουγα για τη νύχτα της πόλης και τα λεφτά που 

απέφερε, για το πώς μπόρεσαν να χτιστούν μεγάλες περιουσίες με λίγα εφόδια και 

μπόλικη ευστροφία αλλά και παρανομία, ωστόσο με τον ερχομό της οικονομικής 

κρίσης προ δεκαετίας να χαθούν οριστικά. Βέβαια, η κρίση ορισμένων εκφάνσεων 

χώρων σεξουαλικής διασκέδασης, όπως τα μπαρ με κονσομασιόν και ιδιαίτερα τα 

σκυλάδικα είχε επέλθει σε μεγάλο βαθμό από τις μετατοπίσεις της δεκαετίας του 

1990. Ο λόγος που επικεντρώνεται γύρω από την οικονομική διάσταση της 

σεξουαλικής διασκέδασης είναι βέβαια απότοκο της ιδιότητας βάσει της οποία οι 

συνομιλητές μου ανακαλούσαν την εμπειρία τους, δηλαδή του ιδιοκτήτη ή του 
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εργαζόμενου/ης είτε σε σκυλάδικα, είτε σε μπαρ με κονσομασιόν, είτε σε 

στριπτιτζάδικα.  

Η νύχτα έρχεται ως μια σημασία όχι τόσο με χρονικό χαρακτήρα, ως δηλαδή ένα 

τμήμα του εικοσιτετραώρου της μέρας, αλλά και με το χωρικό και το ανθρώπινο 

πρόσημο των ατόμων που την αποτελούν. Οι εκφορές «δούλευω νύχτα», «είμαι 

άνθρωπος της νύχτας» δεν σχετίζονται μονάχα με τον χρόνο της δουλειάς των 

ατόμων, αλλά και με το χώρο που αυτή συμβαίνει και ένα σύνολο περαιτέρω 

σημασιών γύρω από τα εξής σημαίνοντα. Η νύχτα αποτελεί ακριβώς την αντίστιξη 

του κόσμου της ημέρας. Εμποτισμένο σε μεγάλο βαθμό από αντιλήψεις που 

ανάγονται στη περίοδο του μεσαίωνα περί σκότους και φωτός ως θρησκευτική 

μεταφορά του θείου και του σατανικού στοιχείου (Edensor, 2015: 423-424), το εξής 

δίπολο επανέρχεται πολιτισμικά με νοήματα όπως, ορθό/μη-ορθό, 

κανονικό/παραβατικό, καθαρό/βρώμικο, ενώ στο πεδίο μου εμφανιζόταν ως ο 

χρονότοπος (βλ. Bakhtin, 1986) δραστηριοποίησης των συνομιλητών μου30. Η νύχτα 

άλλωστε συνιστά χρόνο που συνδέεται άρρηκτα με τον χώρο μέσα από τις 

κοινωνικές διαμεσολαβήσεις λόγων και πρακτικών (Edensor, 2015: 428). Όπως μου 

εξηγούσαν η δική τους επαφή με την νύχτα ήταν επαγγελματική αλλά και σχεσιακή, 

υπό την έννοια των πρακτικών, των νοημάτων και των ανθρώπων που εντοπιζόταν 

εκεί. Η ασχολία τους εντασσόταν στην πολιτισμική σφαίρα της νύχτας επειδή 

ερχόταν σε μια ρήξη με την κανονικότητα της ημέρας και όχι αποκλειστικά λόγω 

ωρών λειτουργίας των μαγαζιών τους. Όταν ρώτησα την Κωνσταντίνα, 

τραγουδίστρια επί σειρά ετών σε σκυλάδικα και μπουζουκάδικα, με ποιον τρόπο η 

νύχτα διαφοροποιείται από τη μέρα με παρέπεμψε στο τραγούδι «Βραδιάζει» του 

Στέλιου Καζαντζίδη, το οποίο έχει ερμηνεύσει και η ίδια πολλάκις στο πρόγραμμα 

της: 

Βραδιάζει πάλι σήμερα βραδιάζει/ 

κι έρχεται η ώρα η δικιά μου […] 

                                                             
30 Όπως το θέτει ο ίδιος ο Bakhtin (1986: 42) με βασική του αναφορά τα λογοτεχνικά κείμενα: «Τα 
πάντα στον κόσμο αυτό είναι ένας χωροχρόνος, ένας πραγματικός χρονότοπος», αναδεικνύοντας με 
αυτόν τον τρόπο μοναδική και αναπόδραστη εκτύλιξη του ενός μέσα στον άλλο. 
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Παιδί της νύχτας μια ζωή δε το αντέχω το πρωί/ 

με τους κυρίους στα κασμίρια τους σφιγμένους/ 

Εγώ τη νύχτα μόνο ζω μαζί με κείνους π' αγαπώ/ 

με τους παράνομους και τους αδικημένους […] 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η νύχτα είναι σημαίνον γύρω 

από το οποίο χτίζεται μια εποποιία μέσω του λαϊκού τραγουδιού των 

μεταπολιτευτικών χρόνων (Οικονόμου, 2014: 554). Η νύχτα διαβάζοντας τους 

στίχους του Καζαντζίδη γραμμένους το 1992 σημασιοδοτεί την ώρα, τη χρονική 

στιγμή που διανοίγει έναν κόσμο μελαγχολίας τον οποίο αποτελούν «καταραμένες» 

για την κυρίαρχη κουλτούρα φιγούρες, όπως οι παράνομοι και οι αδικημένοι. «Η 

διασκέδαση, η αλητεία, η καψούρα, τα προβλήματα, οι ερωτικές δυστυχίες» είναι 

το πλέγμα που ονοματίζει η Κωνσταντίνα και μπορεί κάποιος να παρατηρήσει στον 

χρονότοπο της νύχτας, το οποίο την ημέρα κρύβεται επιμελώς μιας και δεν έχει 

χώρο να εκφραστεί. Υπό αυτήν την έννοια η νύχτα μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

ετεροτοπία, η οποία ως μορφή χρόνου εμφανίζεται ταυτοχρόνως και ως 

ετεροχρονία όπου «οι άνθρωποι έρχονται σε ένα είδος ρήξης με τον παραδοσιακό 

τους χρόνο» (Foucault, 2012: 265). Η μέρα είναι συνδεδεμένη λοιπόν με μορφές 

κανονικότητας, όπως η εργασία, η οικογένεια, η συντηρητική ηθική, που πειθαρχεί 

επιμελώς τις ψυχικές επιτελέσεις. Πρόκειται για τον χρονότοπο, για να 

χρησιμοποιήσουμε τους στίχους του Καζαντζίδη, που ανήκει στους σφιγμένους 

κυρίους με τα κασμίρια. Από την άλλη μεριά, η νύχτα δίνει την ευκαιρία της 

φιλοξενίας σε όλους εφόσον είναι «αληθινοί» και βεβαίως θέλουν να επιτελέσουν 

«κρυφές» πτυχές του εαυτού τους μέσα σε συνθήκες οικονομικο-σεξουαλικών 

ανταλλαγών αναφορικά τουλάχιστον με το υπό μελέτη πεδίο. 

Ουκ ολίγες φορές άκουσα με τη συνοδεία γέλιων από τους συνομιλητές μου την 

γνωστή λαϊκή παροιμία «όποιος νύχτα περπατεί, λάσπες και σκατά πατεί», 

σχολιάζοντας έτσι τις καταστάσεις και τα άτομα που συγκροτούν τον συγκεκριμένο 

χρονότοπο. Αντλώντας και εδώ από το σώμα και συγκεκριμένα από τις σωματικές 

εκκρίσεις οι λόγοι συγκροτούν την αποκρουστική και επικίνδυνη σύσταση της μη-
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κανονικότητας. Όταν η συζήτηση έφτανε στην επαγγελματική απασχόληση σε 

χώρους της νύχτα, οι ιστορίες αφορούσαν παράνομες δραστηριότητες και συχνά 

άτομα που είτε είχαν και έχουν «περιπέτειες» με τον νόμο είτε έχουν σταματήσει 

από εκεί είτε συνεχίζουν ακόμη. Η νύχτα εδώ χρησιμοποιείται ως μια μετωνυμία 

ορισμένων πρακτικών. Είναι πράγματι λίγο αινιγματική, ωστόσο δηλώνει άμεσα το 

μη-ορατό και σίγουρα αρκετά προβληματικό για τους κυρίαρχους κοινωνικο-

πολιτισμικούς λόγους. Ο «κόσμος της νύχτας» είναι επίσης μια σημασία που 

δηλώνει την επικινδυνότητα των ατόμων που δραστηριοποιούνται τότε και εκεί. Οι 

επαγγελματικές ενασχολήσεις της νύχτας μπορούν να αφορούν ένα φάσμα 

δραστηριοτήτων που είτε αφορούν και τους χώρους που μας ενδιαφέρουν στην 

παρούσα εργασία, όπως τα μπαρ με κονσομασιόν, τα σκυλάδικα και τα 

στριπτιτζάδικα, όπου κατά βάση βρισκόντουσαν στα όρια νομιμότητας και 

παρανομίας, είτε πλήρως νόμιμους χώρους, όπως τα τυπικά μπαρ και τα 

«οικογενειακά» κέντρα διασκέδασης, όπως τα μπουζούκια. Σαφώς και η νύχτα είναι 

χώρος φιλοξενίας πολλών άλλων πρακτικών πέραν της διασκέδασης των θαμώνων. 

Ο παράνομος τζόγος, τα ναρκωτικά, η προστασία, η παράνομη πορνεία είναι 

κάποιες από τις διαστάσεις που προστίθενται στις αφηγήσεις της νυχτερινής 

Κοζάνης. Έτσι όλα μαζί με κάποιο τρόπο καταφέρνουν και συνυπάρχουν: σκυλάδικα 

στα οποία οι θαμώνες και οι εργαζόμενοι καταναλώνουν χασίς, στριπτιτζάδικα που 

οι σερβιτόροι κανονίζουν βίζιτες για πελάτες μαζί με βαλκάνιες γυναίκες και 

μπράβοι που βιαιοπραγούν για οικονομικές διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών 

αποτελούν μερικά επεισόδια που αναπτύσσονται εντός και πέριξ των χώρων 

σεξουαλικής διασκέδασης. 

Και όλα τα παραπάνω γιατί; «Μα, για το χρήμα γινόντουσαν τα πάντα και αν δεν 

ήσουν λίγο, πώς να στο πω, αλήτης, σε τρώγανε λάχανο εύκολα» μου απάντησε με 

ψύχραιμο αλλά και ελαφρώς απορημένο τρόπο ο Αντώνης, πρώην ιδιοκτήτης μπαρ 

με κονσομασιόν και σκυλάδικου. Μερικές φορές φαίνεται πως η ερευνητική 

απορία, μπορεί να ερμηνευθεί ως αφέλεια από πληροφορητές οι οποίοι σου 

μεταδίδουν μια αυταπόδεικτη για αυτούς αλήθεια. Η εμμονή των συνομιλητών μου 

γύρω από εκτενείς περιγραφές τέτοιων ιστοριών ερμηνευόταν αρχικά κατ’ εμέ ως 

την επιτέλεση μιας υπερ-αρρενωπότητας, που είναι συνάμα βίαιη και επιβλητική, 
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αλλά και έξυπνη και εύστροφη σε δύσκολες καταστάσεις. Δεν θα αναιρέσω το 

παραπάνω, ωστόσο ο αφηγηματικός πυρήνας δεν ήταν ακριβώς αυτός, αλλά η 

έννοια του χρήματος και οι περιστροφές της αρρενωπότητας γύρω από την 

επιδίωξη του στα χρόνια της Μεταπολίτευσης (Ζεστανάκης, 2014: 31). Με άλλα 

λόγια, το επίδικο του να είσαι επαγγελματίας της νύχτας δεν ήταν η επιτέλεση της 

αλητείας και η συνεπαγόμενη ταυτοτική αναγνώριση ως αλήτης. Οι αλήτες άλλωστε 

είναι μια ρευστή έννοια, η οποία προσδίδεται σε πλήθος ανθρώπων που 

δραστηριοποιούνται τη νύχτα αλλά όχι μόνο και συχνά κινούνται με αφανείς και 

παράνομους τρόπους για τη διαβίωση τους, ωστόσο δεν πλουτίζουν απαραίτητα. 

Αλήτης επομένως μπορεί να είναι τόσο το κλεφτρόνι, μια παράνομη και 

περιθωριακή ύπαρξη μεν, αλλά ταπεινή φιγούρα δε, όσο και ο πλούσιος ιδιοκτήτης 

κέντρου διασκέδασης, ένας “επαγγλεματίας-αλήτης”. Η αλητεία λοιπόν συνιστά το 

μέσο που οδηγεί στο χρήμα και όχι τον αυτοσκοπό των συνομιλητών μου. 

Οφείλουμε όμως να επικεντρωθούμε και σε μια ακόμη πτυχή της παραπάνω 

έννοιας, μιας και οι αφηγήσεις των πληροφορητών επιτρέπουν κάτι τέτοιο.  

Η αλητεία δεν περιορίζεται στην ανάγνωση της ως ακριβώς τον παράνομο τρόπο 

διαβίωσης, αλλά συνδέεται άμεσα και με την ευστροφία και την κινητικότητα. Η 

ευστροφία σε έναν επαγγελματία της νύχτας είναι ένα απαραίτητο προσόν ούτως 

ώστε να καταφέρει να διαβιώσει. Η αστυνομία, ο επαγγελματικός ανταγωνισμός και 

οι αυξανόμενες ανάγκες των πελατών ιδιαίτερα στη στροφή προς τη δεκαετία του 

1990 είναι συνήθως οι «εχθροί» ενός ιδιοκτήτη χώρου σεξουαλικής διασκέδασης, οι 

οποίοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να ματαιώσουν το επιχειρηματικό του πλάνο και 

τον καλούν σε άμεση αναπροσαρμογή. Όλοι οι συνομιλητές μου σε πολλές 

περιπτώσεις αναγκάστηκαν να αλλάξουν τις δουλειές τους, να κλείσουν τα μαγαζιά 

τους και να ανοίξουν άλλα, με άλλους συνέταιρους και με άλλο «προϊόν». Οι 

επιχειρήσεις άλλαζαν ξαφνικά ονόματα, χώρο, άνοιγαν και έκλειναν με αστραπιαίο 

ρυθμό. Από τα «οικογενειακά» μπουζούκια στα σκυλάδικα, από τα σκυλάδικα στη 

βίζιτα των στριπτιτζάδικων, από την κονσομασιόν στον παράνομο τζόγο, από το 

καφενείο στο βιζιτάδικο και άλλες τέτοιες μετατοπίσεις και προσμίξεις πρακτικών 

και χώρων δυσκόλευαν συχνά την πλήρη καταγραφή των όσων άκουγα. Όλα τα 

παραπάνω ήταν απαραίτητες ραγδαίες μετατοπίσεις στην επαγγελματική 
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καθημερινότητα των εξής ανθρώπων με σκοπό τον πλουτισμό και την οικονομική 

απομύζηση της καταναλωτικής κουλτούρας της Μεταπολίτευσης (βλ. Βαμβακάς & 

Παναγιωτόπουλος, 2014).  

Ο Αντώνης μου λέει πως έκανε πάρα πολλές δουλειές με χώρους σεξουαλικής 

διασκέδασης, ωστόσο πολύ αργά ανακάλυψε πως «το χρήμα είναι στη θάλασσα 

[σ.σ. στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τον παραθαλάσσιο 

τουρισμό] αλλά μέχρι να το καταλάβουμε ήταν αργά. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον 

είμαστε βουνίσιοι εδώ πάνω. Κολλημένοι…». Η δουλειά του ήταν μια 

πολλαπλότητα, μια συνεχής μετατόπιση από χώρο σε χώρο με σκοπό την επίτευξη 

του μέγιστου κέρδους. Ωστόσο όπως μου επισήμανε οι επαγγελματικές επιλογές 

στο πλαίσιο της νύχτας προσομοιάζουν με τον τζόγο: «ποντάραμε σε κάποια 

πράγματα και περιμέναμε να δουλέψουν και να την βγάλουμε την άκρη, αλλιώς 

έπρεπε να βρούμε άλλον τρόπο να δουλέψουμε… Κατευθείαν παρακάτω». Η 

αλητεία άλλωστε στην ομηρική της έννοια συνιστά την περιπλάνηση και ο αλήτης 

τον περιπλανώμενο. Οι ιδιοκτήτες και οι εργαζόμενοι των χώρων επιτελούν ακριβώς 

την αλητεία σε αυτή τη μορφή με σκοπό την οικονομική τους αναπαραγωγή και 

εδραίωση στη νύχτα.  

Η αλητεία συνιστά το habitus μέσα από το οποίο υφαίνεται η αρρενωπότητα της 

νύχτας, που συλλαμβάνει το χρήμα ως τη βασική διεργασία υποκειμενοποίησης. Οι 

Χορκχάϊμερ και Αντόρνο (1997: 116) αναλύοντας το κατεξοχήν λογοτεχνικό 

αρχέτυπο της αλητείας, τον ομηρικό Οδυσσέα επιχειρούν την άρθρωση μιας 

αναλογίας ανάμεσα σε αυτόν και στη λογική της οικονομίας του κέρδους: «Ο 

Οδυσσέας ζει σύμφωνα µε την πρώτη αρχή που κάποτε συνέστησε την αστική 

κοινωνία. Είχε κανείς την επιλογή: να εξαπατήσει ή να καταστραφεί». Πράγματι, η 

εξαπάτηση είναι κοινή τροπικότητα των αλητών. Ο Βασίλης, εργαζόμενος σε 

πολλούς χώρους σεξουαλικής διασκέδασης ως σερβιτόρος, μου εξήγησε πως η 

κοροϊδία ήταν η κύρια οδός προς το χρήμα, περιγράφοντας μου ένα χαρακτηριστικό 

περιστατικό από σκυλάδικο τα τέλη της δεκαετίας του 1980:  

Τους κοροϊδεύαμε μέσα στη μούρη τους, τους κλέβαμε, πώς να σου το πω, 

υπήρχε πουστιά τότε έτσι όπως δουλεύαμε. Όλα τα ποτά που σερβίραμε ήταν 
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εννοείται μπόμπα. Σχεδόν τίποτα καθαρό. Έβγαινε όμως έτσι καθαρό κέρδος… 

όχι αστεία. Στα μπουκάλια αφού τα νοθεύαμε, βάζαμε ένα ζελοτέιπ γύρω-

γύρω στο πώμα για να κάνει το «κρατς» όταν ανοίγει και να νομίζουν οι άλλοι 

ότι είναι γνήσιο. Δε θα ξεχάσω μια φορά που είχανε έρθει κάτι μαρμαράδες 

από Σιάτιστα ή Γαλατινή και φέρανε και μαζί τους μια μεγάλη παρέα με 

γυναίκες και έτσι δειχνόντουσαν σε αυτές. Και μου παραγγέλνουν τέσσερα 

μπουκάλια ουίσκι. Βεβαίως λέω και τα φέρνω. Γιατί αφήνανε καλά λεφτά μου 

είπε ο Μάκης [σ.σ. ιδιοκτήτης] να δώσω κανονικά. Τα πάω εκεί τα ανοίγω 

μπροστά τους και σερβίρω. Πίνει ο ένας, ξινίζει τη μούρη και μου λέει “Τι 

είναι αυτό; Χαλασμένο ουίσκι μας έφερες;”. Του λέω “Συγγνώμη κύριε, δεν 

ξέρω γιατί, θα σας αλλάξω αμέσως μπουκάλι”. Τα μαζεύω και φέρνω μετά τις 

μπόμπες που πίνανε κάθε φορά, δοκιμάζουν και λένε “Α ναι ρε, αυτό είν’ 

πράμα” [γέλια].  

Ανάλογης χροιάς περιστατικά συνάντησα πολλές φορές στις αφηγήσεις των 

ιδιοκτητών. Η «κοροϊδία» στα ποτά επρόκειτο για κοινή πρακτική στους χώρους και 

όχι μονάχα σε αυτά που σερβίρονταν στους πελάτες. Τα «γυναικεία ποτά», δηλαδή 

αυτά που σερβίρανε στις κονσοματρίς μετά από κεράσματα δεν ήταν ποτέ γεμάτα 

αλκοόλ, αλλά χρησιμοποιούσαν αναψυκτικά ως τεχνάσματα «εξαπάτησης» των 

πελατών μιας και «οι γκόμενες δεν γινόταν να μεθύσουν» ενώ εργαζόντουσαν. Το 

«γυναικείο ποτό» συναντάται πολλές φορές ως τσάι, χωρίς να επρόκειτο πάντοτε 

όμως για αυτό, κάτι που εξαρτιόταν από το εκάστοτε ποτό του κερνούσαν οι 

πελάτες. Το τσάι χρησιμοποιούνταν για παράδειγμα αντί του ουίσκι, το αναψυκτικό 

«Sprite» αντί της σαμπάνιας, ενώ το νερό αντί της βότκας (Αμπατζή, 2009: 149). 

Το «δαιμόνιο» του Κοζανίτη έμπορου που εντέχνως προσπαθεί εξαπατώντας 

«ξένα» σώματα να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του με όσο το δυνατόν μικρότερη 

επένδυση πρόκειται για έναν λόγο που παράγεται διαχρονικά σε τοπικό επίπεδο 

μέσω εξιστορήσεων και ανεκδότων (Παυλός, 2017: 44). Η εντοπιότητα της 

οικονομικής υπεροχής και η ηγεμονία των Κοζανιτών επί των κατοίκων των 

περιφερειακών χωριών, οι οποίοι θεωρούνται κοινωνικά υποδεέστεροι ως χωριάτες 

διαπερνούν και τις σχέσεις ιδιοκτητών και πελατών στους χώρους σεξουαλικής 

διασκέδασης της περιόδου. Γενεαλογικά σκεπτόμενοι η ηγεμονία του κέντρου, η 
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πόλη δηλαδή της Κοζάνης επί της περιφέρειας, δηλαδή των χωριών εντοπίζεται ως 

σχέση ήδη από το Μεσοπόλεμο (Αρβανίτης, 2018: 11). Βέβαια τόσο το χωριό αλλά 

κυρίως η έννοια του χωριάτη δεν δηλώνουν τόσο την καταγωγή, όσο την κουλτούρα 

με εμφανώς αρνητικό πρόσημο. Σημείο διαπίστωσης της συγκεκριμένης 

εννοιολογικής χροιάς αποτελεί η χρήση του τελευταίου όρου από κατοίκους χωριών 

για συντοπίτες τους, δίνοντας έμφαση βεβαίως στην κουλτούρα του «μη 

εκσυγχρονισμού» και όχι στην καταγωγή ή τη διαμονή.  

Πολλοί λοιπόν, από τους συνομιλητές μου παρότι καταγόταν, μεγάλωσαν και 

δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά στο χωριό τους χρησιμοποιούσαν τον όρο 

χωριάτες ή τον πιο έντονο παλιοχώριατοι, ακριβώς για να κριτικάρουν την έλλειψη 

του πολιτισμικού κεφαλαίου του «εκσυγχρονισμού» της δεκαετίας του 1980. 

Ενδιαφέρουσα πτυχή αποτελεί βέβαια η αδυναμία να αντιπαραβάλλουμε στον 

χωριάτη έναν άλλο όρο, όπως λόγου χάρη στον επαρχιώτη τον πρωτευουσιάνο, ως 

ακριβώς αντιστικτική κοινωνική κατηγορία. Αξίζει ενδεχομένως να σκεφτούμε τον 

χωριάτη ως τον Άλλο, ένα συνώνυμο της πολιτιστικής οπισθοδρόμησης, του κακού 

γούστου, απομακρυσμένο από το αναδυόμενο ανδρικό -αλλά όχι μόνο- lifestyle της 

περιόδου βάσει του οποίου σφυρηλατείται το εκσυγχρονισμένα επιμελημένο 

αρρενωπό «εμείς» της Μεταπολίτευσης. Το lifestyle μπορούμε σαφώς να το 

εντοπίσουμε στην ευρύτερη πολιτισμική παραγωγή της περιόδου αναφορικά με την 

ανδρική ταυτότητα (βλ. Ζεστανάκης, 2014, Zestanakis, 2017), ωστόσο δεν μας 

παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να κατανοήσουμε τις ζυμώσεις που 

συμβαίνουν στο επαρχιακό επίπεδο.  

Ο Αντώνης μου μιλούσε για ώρα σχετικά με την κατανάλωση ποτών στα μαγαζιά. Η 

αλήθεια είναι πως στην αρχή δεν έδωσα την πρέπουσα σημασία σε αυτές τις πτυχές 

της αφήγησης του, κρίνοντας πως μιλάει από τη σκοπιά του ιδιοκτήτη που απλά 

ενδιαφέρεται για την κάβα του μαγαζιού του και την κατανάλωση που γίνεται στα 

ακριβά και τα φθηνά ποτά. Ωστόσο αναστοχαζόμενος την εξιστόρηση και 

αξιοποιώντας την προτροπή του Marcus (1995: 106): «να ακολουθήσετε το 

αντικείμενο», κατανόησα αυτό το ενδιαφέρον και την ιστορία των ποτών και 

συγκεκριμένα του ουίσκι ως μια υλικότητα που αντανακλά τις διαδικασίες 
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ανάδυσης του lifestyle στους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης στα μέσα της 

δεκαετίας του 1980 (Οικονόμου, 2014: 554).  

Έως τότε, όπως μου είπε ο Αντώνης, τόσα στα σκυλάδικα, όσο και στα μπουζούκια, 

αλλά και στα υπόλοιπα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, οι θαμώνες κατανάλωναν 

σχεδόν κατά αποκλειστικότητα το λευκό κρασί «Demestica» με τη συνοδεία λίγων 

φρούτων. Όπως υποστηρίζει, οι Κοζανίτες «δεν ήξεραν τι θα πει ποτό, τι θα πει 

ουίσκι. Ουίσκι σκέψου εμείς φέραμε πρώτοι στην Κοζάνη». Στη συνέχεια μου 

εξήγησε ακριβώς πως το ουίσκι είναι ένα ποτό «του στυλ», που πρέπει να έχεις την 

οικονομική άνεση για να το πιεις, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Το 

κύρος, η επιδεικτική αρρενωπότητα και η εμπειρία αποτελούν στοιχεία που 

προσδένονται στην κατανάλωση ουίσκι (Γκίκα, 2007: 55-57), αλλά ταυτοχρόνως και 

διακυβεύματα που τίθενται στην ατζέντα των αρρενωποτήτων της Μεταπολίτευσης. 

Η μετατόπιση από τη πατρινή «Demestica» στο δυτικό ουίσκι συνιστά ένα μέσο 

κοινωνικής κινητικότητας, όπου η κατανάλωση του ποτού επιτελεί το lifestyle του 

ηγεμονικού μεταπολιτευτικού ανδρισμού της ανέλιξης.  

Η κατανάλωση ουίσκι βέβαια και πέραν των ανδρισμών σημασιοδοτεί μια 

μεταβατική πρακτική σε επίπεδο έκκεντρων χώρων και υποκειμένων. 

Αναλυτικότερα, με την εισαγωγή του ουίσκι η Κοζάνη ως επαρχιακή πόλη και μέρος 

της περιφέρειας μεταβιβάζεται στην «κεντρική σκηνή» των ανεπτυγμένων αστικών 

κέντρων, όπως η Αθήνα, όπου το ουίσκι ήδη χρησιμοποιούνταν. Ταυτόχρονα, το 

χωριό με τους διάσπαρτους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης διεκδικεί την εικόνα 

του κέντρου της Κοζάνης. Την ίδια στιγμή ακόμη, η κατανάλωση ουίσκι αμφισβητεί 

τα όρια μεταξύ χωριάτη και μη. Έτσι, η νύχτα συνιστά τον μεταβατικό χρονότοπο, ο 

οποίος αίρει τις παραπάνω χωρικές διαβαθμίσεις και δημιουργεί την πιθανότητα 

επιτέλεσης της κοινωνικής κινητικότητας του χωριάτη από μια έκκεντρη και «μη 

εκσυγχρονισμένη» θέση υποκειμένου σε μια κεντρική φιγούρα θαμώνα των χώρων. 

Στην περιοχή λοιπόν η φημισμένη πελατεία προερχόταν από τα γύρω χωριά της 

πόλης και επρόκειτο για αγρότες, οι οποίοι αμείφτηκαν με παχυλές επιδοτήσεις στις 

τετατραετίες κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως θυμάται ο Αντώνης. Αρκετά πλούσιοι 

πελάτες, που κάνανε καλές καταστάσεις και ζημιές ήταν επίσης άνδρες από τη 
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Σιάτιστα, οι οποίοι λόγω του εμπορίου γούνας είχαν σταθερά υψηλά εισοδήματα, 

καθώς και θαμώνες από τη Γαλατινή, οι λεγόμενοι «μαρμαράδες», οι οποίοι 

εργαζόντουσαν σε οικοδομικά έργα, οικονομικά πρόσφορο πεδίο της εποχής. Οι 

περισσότεροι περιγράφονται από τους ιδιοκτήτες ως «αφελείς» που ενέδιδαν στη 

δύναμη της καψούρας και ξόδευαν αλόγιστα χρηματικά ποσά, κερνώντας 

σαμπάνιες στις τραγουδίστριες, ανοίγοντας κιβώτια με μπουκάλια και σπάζοντας 

στοίβες πιάτων. Οι ιδιοκτήτες πόνταραν στην άγνοια τους πως η καψούρα ως 

εγγενώς ανολοκλήρωτο ερωτικό συναίσθημα θα τους «ζάλιζε» και θα τους ωθούσε 

σε τρέλες που, όπως ήδη αναφέραμε, μεταφραζόταν σε πρακτικές οικονομικής 

επιτέλεσης, δηλαδή σε μεγάλες ζημιές και καλές καταστάσεις.  

Για τον Θωμά η κύρια μάζα πελατών βέβαια δεν περιοριζόταν σε οικονομικά 

επιφανείς χωριάτες αλλά στο μπαρ και στο σκυλάδικο του συγκεντρωνόταν «κάθε 

καρυδιάς καρύδι»: από εργάτες, παπάδες, άπειρους ερωτικά νέους μέχρι 

βουλευτές και εύπορους οικογενειάρχες και επιχειρηματίες της περιοχής. Ο 

Παναγιώτης, εργαζόμενος για χρόνια ως πορτιέρης σε ανάλογα μαγαζιά, μου 

αντέτεινε πως σίγουρα οι ιδιοκτήτες μπαρ σαν αυτό του Θωμά «έκαναν περιουσίες 

με πιτσιρικάδες και παππούδες που πιάνανε βυζιά και μπούτια και παίρνανε 2-3 

ποτά» ωστόσο «τα πολλά λεφτά ήταν αλλού» και συγκεκριμένα στα «γερά 

πορτοφόλια» της περιοχής, οι οποίοι ήταν υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών, της 

Δ.Ε.Η και πάσης φύσεως επιχειρήσεων. 

Για τον Αντώνη αυτοί οι «κυριλέ πελάτες» ή κουμαρτζήδες, όπως τους ονομάζει, 

ήταν και οι καλοπληρωτές στα μαγαζιά του, όπως και οι υπάλληλοι που 

διαχειρίστηκαν και καταχράστηκαν χρήμα προερχόμενο από το δημόσιο τομέα, το 

κράτος, τις τράπεζες και τις εργολαβίες επιχειρήσεων. Ακόμη μου ανέφερε πως 

μπορεί η περίοδος οικονομικής ανάπτυξης της Δ.Ε.Η. και των αγροτικών 

επιδοτήσεων να ισχυροποίησαν τα μεσαία στρώματα της Κοζάνης και της 

περιφέρειας, αλλά οι τυπικοί δεητζήδες ήταν σφιχτοί πελάτες, που δεν ξόδευαν 

πολλά χρήματα. Αυτό εν μέρει λύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, περίοδο 

όπου ήδη τα σκυλάδικα και τα μπαρ με κονσομασιόν είχαν συρρικνωθεί στις 

επιλογές των θαμώνων και αντ’ αυτών άνθιζε τάχιστα η βίζιτα και το στριπτίζ. Το 

κρίσιμο γεγονός ήταν ο μεγάλος σεισμός που έπληξε την πόλη της Κοζάνης και τα 
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περίχωρα τον Μάιο του 1995. «Ο σεισμός ήταν σωσμός» μου είπε χαρακτηριστικά, 

καθώς οι αποζημιώσεις για τις σεισμικές καταστροφές ήταν πλασματικές και 

μεγάλες, ενώ μεγάλη ζήτηση έλαβε ξανά η οικοδομή και τα σχετικά με αυτήν 

επαγγέλματα.  

Η οικονομία της νύχτας δομημένη ως μια οικονομία του συναισθήματος31 είναι εν 

ολίγοις αυτή που μου περιγράφει ο Θωμάς: «κάποιοι καψουρεύονται, κάποιοι 

βγάζουν σπασμένα και εμείς βγάζουμε κέρδη». Κάτι τέτοιο θα λέγαμε πως είναι μια 

εύστοχη συμπύκνωση των σχέσεων ιδιοκτητών και θαμώνων κατά τα πρώτα 

μεταπολιτευτικά χρόνια, όπου κυρίαρχη πρακτική στους χώρους ήταν η 

κονσομασιόν και τροπικότητα της ερωτικής επιθυμίας η καψούρα. Μπορούμε να 

ισχυριστούμε πως η καψούρα αποτελεί ακριβώς το σημείο συνάντησης θαμώνα και 

ιδιοκτήτη, το οποίο δομείται βέβαια πάνω στην απαραίτητη προϋπόθεση της 

χρηματικής ανταλλαγής. Παρότι όμως και οι δύο φιγούρες συγκροτούν τη σχέση 

τους υπό τη σκέπη της ίδιας έννοιας, ταυτόχρονα «κατοικούν» διαφορετικές 

πραγματικότητες και κάπως έτσι καθιστούν τόσο την έννοια, όσο και το μέσο, 

δηλαδή το χρήμα, τουλάχιστον αμφίσημες κατηγορίες. 

Ο πελάτης κατοικεί την καψούρα ως συναίσθημα και έτσι «η σπατάλη […] 

αποσυνδέει το χρήμα από την ανταλλακτική αξία που έχει, έστω μετατραπέν σε 

ποτό32. Το χρήμα σ' αυτή την ακραία κατάσταση δεν αποτελεί μέσο ανταλλαγής. 

Μέσω της σπατάλης γίνεται υπέρβαση της ανταλλαγής» (Αμπατζή, 2004: 236). Η 

ακραία κατάσταση της υπέρβασης της ανταλλακτικής αξίας του χρήματος μας 

φέρνει κοντά στη συνθήκη του potlatch ως μια αντίστοιχη διαδικασία 

αντανάκλασης ενός μη ορθολογικού οικονομικού όντος, το οποίο 

αποστασιοποιείται από τις προδιαγραφές της αγοράς και των συναλλαγών 

(Σκομβούλης, 2006: 291), που όπως θα δούμε στο γύρισμα προς τη δεκαετία του 

1990 αποκτούν διαφορετική λογοθετική βαρύτητα. Στη δική μας περίπτωση η 

πρακτική της υπέρμετρης σπατάλης, η οποία χρησιμοποιεί το χρήμα 

                                                             
31 Ας έχουμε κατά νου άλλωστε πως το συναίσθημα δεν διαφεύγει της συνομιλίας του με τον 
οικονομικό λόγο, αλλά πρόκειται για κεντρικό σημείο διαπραγμάτευσης της καπιταλιστικής 
κουλτούρας εντός της οποίας συναισθηματικός και οικονομικός λόγος είναι αδιαχώριστοι μεταξύ 
τους, τροφοδοτώντας δημόσια και ιδιωτική σφαίρα (βλ. Illouz, 2017). 
32 Με αναφορά στο δικό μας πεδίο θα προσθέταμε τις υλικότητες των λουλουδιών, των μπουκαλιών 
σαμπάνιας και ουίσκι και των σπασμένων πιάτων. 



 

87 
 

αποσυνδεδεμένο από την ανταλλακτική του αξία περιγράφεται ως τανσταρλίκια. Ο 

όρος αποτελεί ιδίωμα της Κοζάνης και προέρχεται από το επίθετο τανστάρας, που 

σημαίνει αυτός που αρέσκεται στο να επιδεικνύεται με έντονο τρόπο (Ευθυμιάδου, 

2004: 170).33 Το χρήμα είναι το μέσο λοιπόν βάσει του οποίου εκτυλίσσεται η 

επιτέλεση ενός επιδεικτικού ανδρισμού, ο οποίος σπαταλώντας μεγάλα ποσά 

διεκδικεί την προσοχή και την ανταπόκριση της γυναίκας που καψουρεύτηκε. Από 

την άλλη ο ιδιοκτήτης κατοικεί την καψούρα ως επιχειρηματικό πεδίο, όπου εκεί 

κατασκευάζεται η κατεξοχήν ανταλλακτική διάσταση της σχέσης και συγκεκριμένα 

του ερωτικού συναισθήματος με αντάλλαγμα το χρήμα. Το χρήμα για αυτόν δεν 

είναι η αρρενωπή επίδειξη ενώπιον μιας κονσοματρίς, αλλά η επιθυμία που θα του 

επιφέρει κέρδος και καταξίωση στη νύχτα. 

Με λίγα λόγια, η οικονομία της νύχτας, άμεσα συνυφασμένη με την τάση 

ισχυροποίησης και αφθονίας των μικρο-μεσαίων στρωμάτων κατά την περίοδο της 

Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας είναι σημείο ανάγνωσης των διαμορφούμενων 

ανδρισμών της περιόδου, οι οποίοι βέβαια συνυπάρχουν με συγκρουσιακό τρόπο, 

αναπτύσσοντας σχέσεις με όρους ηγεμονίας και υπεξουσιότητας (Ζεστανάκης, 

2014: 32). Είτε όμως έχουμε να κάνουμε με έναν ανδρισμό της τρέλας και της 

σπατάλης, είτε με τον αντίστοιχο της επένδυσης, ο οποίος θα γίνει πιο διακριτός τα 

επόμενα χρόνια, η έντονη επιθυμία του χρήματος είναι το κεντρικό σημασιοδοτικό 

εγχείρημα μέσα από το οποίο συμβαίνει η παραγωγή αρρενωποτήτων κατά τα 

πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης.  

Ο Μάνος, ο οποίος διεύθυνε μπαλέτα σε σκυλάδικα καθ’ όλη τη δεκαετία του 1980 

μου εξηγεί πως κάπως στα τέλη της συγκεκριμένης περιόδου αυτή η κατάσταση 

άλλαξε αρκετά μιας και η κονσομασιόν και οι χώροι που εντοπιζόταν 

αποδομήθηκαν απότομα από τη δυναμική είσοδο της βίζιτας στους χώρους 

σεξουαλικής διασκέδασης. Για τον ίδιο η εξής αλλαγή είχε κατά βάση οικονομικό 

χαρακτήρα: 

                                                             
33Τα τανσταρλίκια δεν ενέχουν ωστόσο ως κύριο γνώρισμα μόνο την πρακτική της υπέρμετρης 
κατανάλωσης και του κεράσματος καθώς η επιτέλεση της έννοιας μπορεί να γίνει μέσω και άλλων 
τεχνικών εαυτού, όπως η ένδυση. 
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Ο βοσκός ακόμη και την τελευταία μεσόκοπη που κρατούσε μικρόφωνο για να 

κοιμηθεί μαζί της έπρεπε να παλεύει ένα μήνα και να ξοδεύει απίθανα ποσά. 

Ξαφνικά με ελάχιστα και την ίδια μέρα μπορούσε να φορτώσει πίσω στην 

καρότσα από το διπλανό μπαρ δίμετρες που δεν θα τολμούσε να χαιρετίσει 

ούτι στο όνειρο του. Μέχρι τότε όποια κρατούσε μικρόφωνο και ήταν πάνω σε 

πίστα φάνταζε θεά και για να κοιμηθεί με τον γεωργό πολλές φορές ξόδευε 

ολόκληρες επιδοτήσεις. Και δεν ήταν σίγουρο ότι θα γαμήσει. 

Όσο προχωράμε στη δεκαετία του 1990 οι γυναίκες από την Νοτιοανατολική και 

Ανατολική Ευρώπη πληθαίνουν στους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης. Τότε 

συμβαίνουν και ισχυρές μετατοπίσεις στη νύχτα: οι «δημόσιες σχέσεις ή χέσεις», 

όπως μου λέει η Κωνσταντίνα, γίνονται πλέον η νέα κονσομασιόν, από την επίπονη 

αναμονή της καψούρας περνάμε στη βίζιτα, μια μορφή επισπευσμένης ερωτικής 

συνάντησης, ο θαμώνας γίνεται πελάτης, ενώ οι κατεξοχήν χώροι σεξουαλικής 

διασκέδασης, δηλαδή το σκυλάδικο και το μπαρ «δεν είναι πλέον περιβάλλοντα, 

όπως πριν» σύμφωνα με τον Αντώνη. Πιο αναλυτικά, η έννοια του περιβάλλοντος 

αποτελεί ένα σχόλιο που λογοθετεί χώρους, όπως το μπαρ με κονσομασιόν ακριβώς 

ως ενός ήσυχου και τακτοποιημένου χώρου (Αμπατζή, 2009: 61), ο οποίος επιτρέπει 

την ανάπτυξη κουβέντων και σχέσεων οικειότητας μεταξύ θαμώνων και 

κονσοματρίς, στοιχεία που απωλέστηκαν στα καφενεία-βιζιτάδικα και στα 

στριπτιτζάδικα που ισχυροποιήθηκαν μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Σε αυτό το σημείο ξεκινάει και η οικονομική συρρίκνωση πολλών ιδιοκτητών 

σκυλάδικων και μπαρ με κονσομασιόν. Κάποιοι «έσβησαν» οικονομικά με 

αποτέλεσμα το κλείσιμο των επιχειρήσεων τους, ενώ πολλοί περιπλανήθηκαν και 

άλλο στη νύχτα αναζητώντας τρόπους επιβίωσης και οικονομικής αναπαραγωγής. 

Ωστόσο, όπως με πληροφόρησε ο Μάνος, το «πάντρεμα» σκυλάδικου και γυναικών 

από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχές: 

Έβαλαν ρωσίδες… αλλά αλλάξανε οι καταστάσεις. Πήγαινε ο πελάτης έκλεινε 

βίζιτα και μετά το πρόγραμμα την πήγαινε ξενοδοχείο. Άρα δεν γίνονταν 

ζημιές στα μαγαζιά και το αφεντικό δεν είχε κέρδη. Ενώ η Ελληνίδα ήταν 
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εκπαιδευμένη να μην του κάθεται του πελάτη, να τον καψουρεύει για μήνες 

κι αυτός κάθε βράδυ να κάνει ζημίες.  

Εκτός από τα μεγάλα κέρδη που δεν έφερνε η βίζιτα, ένα μεγάλο εμπόδιο που ήταν 

αδύνατον να ξεπεραστεί ήταν το γλωσσικό χάσμα. Παρότι πολλές γυναίκες 

μάθαιναν ταχύρυθμα τα ελληνικά ή πιο συγκεκριμένα αυτά που θα ήταν χρήσιμα σε 

χώρους σεξουαλικής διασκέδασης, η επικοινωνία ήταν σχετικά περιορισμένη κάτι 

που μετέτρεπε την κονσομασιόν σε μια σχεδόν αδύνατη πρακτική ή μια τέτοια που 

στερείται «περιβάλλοντος», όπως σχολιάσαμε και λίγο παραπάνω.  

Ωστόσο, αν αναλογιστούμε το προτελευταίο παραπεφθέν απόσπασμα του Μάνου 

θα υποστηρίζαμε ενδεχομένως πως αυτό που λογοθετείται είναι η φιγούρα του 

homo economicus, αυτού του ανθρωπολογικού τέρατος (Bourdieu, 2005: 209), το 

οποίο ως αυστηρά ατομικιστική μηχανή υπολογίζει στοχεύοντας πάντοτε στο 

μεγαλύτερο για την ίδια όφελος με τη μικρότερη δυνατή ζημία. Μια τόσο 

αποπλαισιωμένη οικονομική ανάγνωση σίγουρα δεν μας επιτρέπει σε 

ανθρωπολογικό επίπεδο να αναλογιστούμε τις μοριακές κινήσεις της επιθυμίας των 

δρώντων υποκειμένων (βλ. Deleuze & Guattari, 1972/2016), κάτι που ενδεχομένως 

θα διαφοροποιούσε σε σημαντικό βαθμό αν όχι άρδην μια τέτοια ανάγνωση. 

Ωστόσο, η συνεισφορά μιας ημικής γνώσης που αναμιγνύει την οικονομική σκέψη 

με την επιθυμία μας επιτρέπει να δούμε την αλληλοδιαπλοκή οικονομίας και 

επιθυμίας να τελείται μέσα σε κοινωνικο-πολιτικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα. 

Πώς άλλωστε θα μπορούσε η κουλτούρα της κατανάλωσης ως «η συνεχής επέκταση 

και μεταμόρφωση των προσδοκιών» (Λιάκος, 2020: 487), η οποία μάλιστα 

εντείνεται ολοταχώς τη δεκαετία του 1990 να υφίσταται ως διεργασία 

υποκειμενοποίησης αν δεν υπήρχε η ταυτόχρονη ανάδυση των τροπικοτήτων ενός 

ατόμου πλασμένο από την ορθολογικότητα, όπως ο homo economicus που θα έθετε 

με τη σειρά του -αν και με ακραίο τρόπο- ένα μέτρο της εποχής (βλ. Τσουκαλάς, 

1993); 

Με αυτόν τον τρόπο, η ασύμμετρη σχέση θαμώνα και ιδιοκτήτη των πρώτων 

μεταπολιτευτικών χρόνων τώρα μπορεί να ισορροπήσει. Αν λοιπόν στο παρελθόν 

θαμώνας και ιδιοκτήτης προσέγγιζαν πολύ διαφορετικά την έννοια του χρήματος, 
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όπως είδαμε μέσα από την περίπτωση της καψούρας (ο θαμώνας ως συναίσθημα 

και ο ιδιοκτήτης ως πεδίο επιχειρηματικής καταξίωσης), τώρα θα λέγαμε πως οι 

προσεγγίσεις τους βρίσκονται πλέον σε κοινό έδαφος. Πιο συγκεκριμένα, ο 

θαμώνας ως πελάτης είναι πλέον αυτός που έρχεται πιο κοντά στην ίδια 

νοηματοδότηση του χρήματος με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει σταθερά στη 

σημασιοδότηση αυτού ως υλικότητα αποκλειστικά με ανταλλακτική αξία. Οι εν είδει 

potlatch τρέλες, ζημιές και καταστάσεις εκθρονίζονται και με αυτόν τον τρόπο ο 

πελάτης υπάρχει πλέον στους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης ως καταναλωτής  

που υποκειμενοποιείται ως τέτοιος μέσω της παγκοσμιοποίησης (Penttinen, 2008: 

54). Αυτό απλοποιεί τη συνθήκη οικονομικο-σεξουαλικής ανταλλαγής: ο πελάτης 

επιθυμεί, επιλέγει και πληρώνει αναμένοντας το υλικό αντίκρισμα της αγοράς του,  

ο ιδιοκτήτης σε συνεργασία συνήθως με δίκτυα trafficking παρέχει τα προς 

κατανάλωση νοτιο-ανατολικά σώματα και η βίζιτα πραγματοποιείται ως μια 

ανταλλαγή χρήματος για σεξ και όχι «ποτού για παρέα», κατά τον τίτλο του βιβλίου 

της Αμπατζή (2009), όπως συνέβαινε δηλαδή στους παρελθόντες χώρους 

σεξουαλικής διασκέδασης. 

Μαζί με την καψούρα, την κονσομασιόν, την τρέλα θα αποχωρήσει και σύνολο 

ιδιοκτητών και εργαζομένων στους χώρους, οι οποίοι βρέθηκαν απότομα 

αντιμέτωποι με μεγάλα χρέη παρά τα χρήματα που αποκόμισαν όλα τα χρόνια της 

ανόδου των σκυλάδικων και των μπαρ με κονσομασιόν. Κατά μία εκδοχή μπορούμε 

να ισχυριστούμε πως αυτό συνέβη ως μια επικράτηση του διεθνοποιημένου πλέον 

εγκλήματος που μετα-ψυχροπολεμικά διοχέτευε με γυναικεία σώματα την εγχώρια 

σεξουαλική διασκέδαση σε αντίθεση με την κατάσταση μικρο-ιδιοκτησίας των 

ιθαγενών ιδιοκτηκτών που έχασαν έδαφος. Οι συνομιλητές μου συχνά κατά τη 

διάρκεια της αφήγησης τους έπαιρναν την απαραίτητη απόσταση από την 

εξιστόρηση, επανερχόμενοι στο παρόν της αφήγησης κριτικάροντας με αυτόν τον 

τρόπο την πορεία τους στη νύχτα. Σε μια τέτοια στιγμή ο Βασίλης, όντας σκεπτικός 

με τα όλα όσα ανακάλεσε προηγουμένως συμπύκνωσε την εμπειρία της νύχτας ως 

«ανεμομαζώματα και διαολοσκορπίσματα». Αφηγούμενος στο παρόν μιας 

ευρύτερης κρίσης, που επηρέασε τον ίδιο, αλλά και το σύνολο των συνομιλητών 

μου, έκανε χρήση της λαϊκής ρήσης ακριβώς για να κριτικάρει την πλασματικότητα 
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του χρήματος, το οποίο μπορεί να έρθει και να χαθεί σε ανύποπτο χρόνο με εύκολο 

τρόπο. Το χρήμα φαίνεται να επαναπροσλαμβάνεται πλέον περισσότερο με όρους 

νοικοκυραίου και ‘άνδρα-κουβαλητή’, ο οποίος συσπειρώνεται γύρω την οικογένεια 

και το νοικοκυριό του στοχεύοντας σε λίγα αλλά αρκετά για τη διαβίωση χρήματα, 

σε αντίθεση με τις αφηγήσεις περί κερδοφορίας, που επιτελούσαν οι 

πληροφορητές μου στο παρελθόν. Ταυτόχρονα η δριμεία κριτική στο δημόσιο λόγο 

της προηγούμενης δεκαετίας γύρω από την κουλτούρα της κατανάλωσης αλλά και 

τους ανδρισμούς της περιόδου της Μεταπολίτευσης συχνότατα την προσδιορίζει ως 

τη «ρίζα του κακού» για τη φερόμενη ως οικονομική κρίση, κάτι που μετατρέπεται 

σε μια επιχειρηματολογική γραμμή επίκρισης του συλλογικού παρελθόντος: 

Καμιά φορά κάθομαι και σκέφτομαι τι κάναμε τότε, τι τρέλα ζήσαμε στη νύχτα 

και λέω δεν είναι δυνατόν να ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος έχει 

σφίξει και καλά έχει κάνει. Και εγώ έκανα λάθη πολλά μέσα σε αυτά, το 

αναγνωρίζω. Τώρα μόνο για το γιο μου είμαι, που κοιτάζω να τον βάλω σε 

επιχειρήσεις. 

Πέραν της επίκρισης, εκφράζεται συχνά και η αίσθηση της απογοήτευσης, η οποία 

μεταφέρεται μαζί με τις αντιθέσεις και τις αντιστροφές ανάμεσα στην κατάσταση 

του παρελθόντος και του παρόντος, δημιουργώντας ταυτοχρόνως μια εποποιία για 

τη νύχτα της Μεταπολίτευσης και ένα ανάθεμα για το κοινό παρόν του άλλοτε 

ισχυρού κόσμου της νύχτας: 

Είναι οδυνηρό κάποτε γυναίκες που για πάρτι τους καψούρια διέταζαν τους 

σερβιτόρους να πλύνουν λεκάνη τουαλέτας με δέκα κιβώτια σαμπάνιας, για 

να κάτσει η γκόμενα, μια ενέργεια που την περίμενες από εμίρη, η ίδια η 

γκόμενα σήμερα λόγω της ανεργίας και λόγω ηλικίας να καθαρίζει τουαλέτες 

σε σπίτια πελατών. Όσο για τους μαγαζάτορες, άλλοι φυλακή, άλλοι στην 

ανέχεια, άλλοι στη καταστροφή... Ήταν λες και ένας θεός αποφάσισε; Δε 

ξέρω… Αφού ζήσατε τόσο καλά και μάλιστα στην υπερβολή καιρός να 

πληρώσετε το τίμημα. 

Η νύχτα της σεξουαλικής διασκέδασης βέβαια δεν τελείωσε με την κάθοδο του 

σκυλάδικου και της κονσομασιόν. Μπορεί η πλειονότητα των συνομιλητών μου να 
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αποχώρησε σιγά-σιγά από τους έως τότε χώρους, ωστόσο κάποιοι συνέχισαν να 

κινούνται στη νύχτα, εκμεταλλευόμενοι την «νέα αγορά» που στηριζόταν στο 

στριπτίζ και τις γυναίκες από την νοτιο-ανατολική Ευρώπη. Η αλητεία λοιπόν δεν 

φαίνεται να εκλείπει. Άλλωστε, αφορά μάλλον μια νομαδικού τυπού επιτέλεση, 

διαρκώς ανοιχτή σε ενδεχόμενα μετασχηματισμού και αναπροσαρμογής. 

Ενδεχομένως λοιπόν να απεδαφικοποιείται και να επανεδαφικοποιείται μαζί με τη 

σεξουαλική διασκέδαση στo πλαίσιο της σκιώδους παγκοσμιοποίησης (Penttinen, 

2008: 7). Ενδεχομένως όμως και όχι, μιας και κάποιοι στράφηκαν σε τελείως 

διαφορετικές δραστηριότητες, ενώ μερικοί επέμειναν σε χώρους της νύχτας πέραν 

όμως της σεξουαλικής διασκέδασης, όπως τα κοινά μπαρ και κλαμπ. 

Η επιθυμία στους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης έχει διττή όψη, τόσο 

οικονομική, όσο και ερωτική. Στην παρούσα ενότητα βρεθήκαμε στο σταυροδρόμι 

των δύο, δίνοντας βαρύτητα στο ζήτημα της οικονομικής επιθυμίας και πώς αυτή 

μέσω του χρήματος υποκειμενοποιήθηκε από τους συνομιλητές μου. Θα ήταν 

σαφώς ελλιπής η συνεισφορά μας αν δεν ασχοληθούμε με την ανάλυση του άλλου 

σκέλους, της ερωτικής επιθυμίας. 

Από την καψούρα στη βίζιτα: μεταμορφώσεις της επιθυμίας 

Η αίσθηση που αποκομίζει κάποιος σκεπτόμενος τα παραπάνω δεδομένα είναι πως 

η συναισθηματική οικονομία της νύχτας αρθρώνεται πάνω στη βάση μιας 

επιθυμίας. Δεν δύναται να υπάρξει αυτόνομα. Όπου υπάρχει λοιπόν η επιθυμία 

εντοπίζεται και το επιχειρηματικό της συμπλήρωμα «ενσαρκωμένο» στον χώρο: για 

τους ιδιοκτήτες στην επιθυμία της οικονομικής διόγκωσης υπάρχουν οι χώροι 

σεξουαλικής διασκέδασης ως μια ευκαιρία πλουτισμού, για τους θαμώνες στην 

επιθυμία της επιδεικτικής κατανάλωσης και της γυναικείας συντροφιάς υπάρχει το 

σκυλάδικο και το μπαρ με κονσομασιόν, ενώ στην ανάγκη της σεξουαλικής 

συνεύρεσης με «εξωτικά» σώματα ερχόμενα από την προσφάτως διαλυμένη νοτιο-

ανατολική Ευρώπη εμφανίζεται επιπλέον το στριπτιτζάδικο και η πρακτική της 

βίζιτας, που μπορούσε να βρεθεί ακόμη και σε τυπικά καφενεία. 

Η οικονομική και η ερωτική επιθυμία όχι απλώς συνομιλούν αλλά ενυπάρχουν 

σχεδόν αδιαίρετες στο λόγο των συνομιλητών μου. Κάποιες φορές είναι αδύνατο, 



 

93 
 

ίσως και αχρείαστο, να τέμνουμε τον λόγο με κατηγορικούς όρους ώστε να 

διαχωρίσουμε το “οικονομικό” από το “ερωτικό” στα συγκεκριμένα δεδομένα. 

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πάντοτε. Έχει καταστεί σαφές πώς «το χρήμα είναι 

έρωτας» (Bennett, 2010: 93), ενώ η ερωτική επιθυμία ενδεχομένως να εκδηλώνεται 

ως συνθήκη χρηματικής ανταλλαγής με «απτά», ήτοι ενσώματα, αποτέλεσματα (π. 

χ. βίζιτα) αλλά όχι απαραίτητα μιας και μέσω συγκεκριμένων συν-αισθημάτων (π. χ. 

καψούρα) την υπερβαίνει. Επομένως, πότε, πού και πώς είναι ο έρωτας χρήμα και 

πότε δεν είναι; Η διερεύνηση αυτών των πτυχών είναι και ο στόχος της 

συγκεκριμένης ενότητας. Προσπαθώ λοιπόν να περιγράψω τους τροπισμούς της 

ερωτικής επιθυμίας σε σχέση με τους χώρους που επιτελείται, τις πρακτικές και τα 

σώματα που περικλείει, αλλά και τις αρρενωπότητες που διαμορφώνει με τις 

όποιες συνέχειες και α-συνέχειες μπορούμε να εντοπίσουμε εντός της ιστορικής 

φάσης της Μεταπολίτευσης. 

Ήδη έχουμε κάνει λόγο για την καψούρα ως τροπισμό της ερωτικής επιθυμίας, η 

οποία ξεπερνά την υποτιθέμενη ορθολογικότητα του homo economicus, «θολώνει» 

το υποκείμενο και τον ωθεί σε πράξεις τρέλας, ώστε να καταφέρει να επιτελέσει την 

ανολοκλήρωτη επιθυμία του. Πράγματι, η καψούρα ορίζεται ως μια ατελής 

κατάσταση που -αξιοποιώντας την ετυμολογία του όρου- «καίει» το υποκείμενο 

ώστε να την πραγματοποιήσει. Όσο η στιγμή της ολοκλήρωσης καθυστερεί, τόσο η 

φωτιά που καίει τον καψούρη φουντώνει. Το σενάριο ήταν γνωστό για τον Θωμά: 

«Αν ο καψούρης γαμήσει χάθηκε όμως το παιχνίδι. Πρέπει να καίγεται για να σου 

κάνει ζημιές».  

Ο κυρίαρχος στόχος ήταν η σεξουαλική επαφή με την γυναίκα και όχι σύναψη 

μακροχρόνιων δεσμών, κάτι που δεν αποκλείεται αλλά σίγουρα δεν ήταν η συνήθης 

κατάληξη. Στεκόμουν συνεχώς στο ερώτημα «γιατί κάποιος καψουρευόταν;». Ο 

Αντώνης έθιξε το σημαίνοντα ρόλο της σεξουαλικής συνεύρεσης: «Είτε γιατί γάμησε 

μια φορά και κόλλησε, είτε γιατί δεν γάμησε και το ήθελε πολύ. Εξάλλου ο στόχος 

ήταν αυτός και μόνο. Σπάνιες οι περιπτώσεις έρωτα με ωριμότητα…». Η στιγμή της 

διείσδυσης και της εκσπερμάτισης είναι κομβικό σημείο της καψούρας μιας και 

είναι το σημείο που ξεκινά η ύφεση της επιθυμίας του θαμώνα μιας και επετεύχθη 
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η ενσώματη επιτέλεση της επιθυμίας34. Στην καψούρα λοιπόν σχεδιάζεται ένα 

υποκείμενο του οποίου η επιθυμία βασίζεται στην έλλειψη. Λίγοι ήταν βέβαια οι 

θαμώνες που κατάφερναν να έλθουν σε σεξουαλική επαφή με τις γυναίκες που 

καψουρευόντουσαν. Η τρέλα της αναμονής δεν συνεπαγόταν όμως μόνο ακραίες 

επιτελέσεις κατανάλωσης, όπως αναφέραμε και πιο πριν, σπάζοντας στοίβες 

πιάτων και κερνώντας δεκάδες σαμπάνιες και ουίσκι. Πολλές φορές τα καψούρια 

οδηγούνται σε βίαιες επιτελέσεις της επιθυμίας τους ως επίδειξη μιας πληγμένης 

αρρενωπότητας: 

Μιλάμε τότε έπεφτε απίστευτο ξύλο. Δηλαδή ερχόταν όλος ο κόσμος, αλλά 

δεν ήταν και τόσο απλό. Όταν ο άλλος ας πούμε έβλεπε την γυναίκα που 

γούσταρε και ήταν καψούρης με αυτήν και την έβλεπε να πηγαίνει σε άλλο 

τραπέζι τρελαινόταν. Μπορούσε να γυρίσει όλο το μαγαζί ανάποδα. Ή πολύ 

συχνά λέγανε «φέρε τις γυναίκες αυτές στο τραπέζι» και αργούσανε να πάνε 

και τα σπάγανε όλα γύρω. Ή άλλη μια φορά ήταν ένας αγρότης που είχε φάει 

φόλα από μια γκόμενα σε ένα σκυλάδικο και θυμάμαι είχε γεμίσει όλη την 

καρότσα κοπριά και πήγε την άδειασε ολόκληρη έξω από το μαγαζί. Τρέλα 

σου λέω… [γέλια]. 

Η καψούρα και οι σχετικές πρακτικές μπορεί να μας είναι γνωστές με παρόμοιο 

τρόπο είτε από άλλες εθνογραφικές εργασίες (βλ. Αμπατζή, 2007, 2009), είτε από τη 

φιλμογραφική παραγωγή της Μεταπολίτευσης στην οποία αναφερθήκαμε 

σποραδικά σε προηγούμενο κεφάλαιο. Ωστόσο είναι σημαντική η προσπάθεια να 

εντοπίσουμε τη σημασία της σε έκκεντρους χώρους και υποκείμενα, δηλαδή σε μια 

επαρχιακή πόλη και στους εκείθε άνδρες και ταυτοχρόνως να αποφύγουμε να 

μιλήσουμε ουσιοποιητικά ως προς την οντολογία της. Πράγματι η καψούρα σε 

χώρους σεξουαλικής διασκέδασης αστικών κέντρων, όπως στην Αθήνα ή στη 

Θεσσαλονίκη, να υφαίνει πράγματι την αρρενωπότητα της επιδεικτικής 

κατανάλωσης, η οποία σπάει τις έως τότε διαδικασίες κοινωνικής κινητικότητας, 

                                                             
34 Η παραπάνω περιγραφή προσομοιάζει τη διαδικασία της ανδρικής σεξουαλικής επιθυμίας με έδρα 
της το ανδρικό μόριο, το οποίο τροφοδοτείται με ποσότητες σπέρματος από τους όρχεις τις οποίες 
λόγω της υπερδιέγερσης, η οποία δημιουργείται φυσικά στον άνδρα, αλλά και της επακόλουθης 
πίεσης θέλει να αποβάλει δια της εκσπερμάτισης μέσα από την οποία θα φτάσει τελικά έστω και 
στιγμιαία στην ηδονή και την αποφόρτιση (Γιαννακόπουλος, 2001: 175-176).  
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κάτι που βρίσκουμε σαφέστατα και στο παράδειγμα της Κοζάνης. Βέβαια στην 

τελευταία ως έκκεντρη χωρικότητα σε σχέση με τα αστικά κέντρα αναπτύσσονται 

επιπλέον διακυβεύματα για την επιθυμία των θαμώνων πέραν της κοινωνικής 

κινητικότητας, όπως η διεύρυνση της ερωτικής επιθυμίας και φαντασίωσης σε 

βαθμό που από κάποιους πληροφορητές μου χαρακτηρίζεται ως απελευθερωτική 

στιγμή για τους άνδρες της περιοχής.  

Η επαρχιακή Κοζάνη σίγουρα δεν ήταν τόσο έμπειρη σε ιστορικό βάθος όσο ένα 

μεγάλο αστικό κέντρο στην πρακτική της σεξουαλικής διασκέδασης (βλ. 

Δαδαμόγιας, 1992). Οι άνδρες της Θεσσαλονίκης μπορούσαν να συχνάζουν για 

παράδειγμα στην πορνο-πολιτεία της Μπάρας ή μετέπειτα στα Λαδάδικα, όπως οι 

αντίστοιχοι της Αθήνας και του Πειραιά στην Τρούμπα. Οι Κοζανίτες ωστόσο δεν 

είχαν την ευκαιρία ή μάλλον το συγκεκριμένο πατριαρχικό προνόμιο. Ο Θωμάς, 

περίπου εξήντα ετών σήμερα, μεγαλωμένος σε ένα μικρό χωριό της Κοζάνης, το 

οποίο κατοικήθηκε σχεδόν κατά αποκλειστικότητα από πρόσφυγες έπειτα από τη 

μικρασιατική καταστροφή, μου περιέγραψε την πατριαρχική αυστηρότητα που 

περιόριζε τις ερωτικές επαφές των νέων αλλά και των μεγαλύτερων. Η ερωτική 

επαφή απαγορευόταν ρητά σε εκτός γάμου σχέσεις, ωστόσο στην αφάνεια άνθιζαν 

σχέσεις νέων, οι οποίες αν ανακαλύπτονταν από τους γονείς είτε αποκόπτονταν 

βίαια, είτε πολλές φορές οδηγούνταν σε μη συναινετικό γάμο. Στη συζήτηση με τον 

Θωμά μας συντρόφευε και ο Αλέξανδρος, στενός παιδικός φίλος και γείτονας του, ο 

οποίος συμπλήρωνε σε ορισμένα σημεία την αφήγηση. Μου εξήγησαν μέσα από τη 

δική τους βιογραφία τον περιορισμό που μπορεί να ασκήσει το συγκείμενο του 

χωριού στην έκφραση και στη διεκδίκηση της ερωτικής επιθυμίας και στις 

επακόλουθες πρακτικές επιτέλεσης, που πολλές φορές εκτροχιάζονται κατά τους 

ίδιους στη σφαίρα των «ανωμαλιών»: 

-Το χωριό τότε δεν είναι σαν αυτό που μπορείς να δεις και σήμερα, που έχει 

αδειάσει από τους νέους. Όλοι βλέπεις φεύγουν, σπουδάζουν, κάνουν τη ζωή 

τους διαφορετικά. Και από γυναίκες; Ό,τι θέλουν φυσικά και δεν χρειάζεται 

και κόπος.  
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-Ξέρεις, εδώ, μπορεί να λες όταν έρχεσαι από την πόλη πως «ωραίο μέρος, 

δίπλα την φύση, σας ζηλεύω», αλλά τι ζηλεύεις ακριβώς; Δεν ξέρεις 

ουσιαστικά. Στο χωριό υπάρχει τεράστια σιωπή γύρω από πράγματα που 

γινόντουσαν που όλοι γνωρίζουν ποιος τα έκανε. Παιδεραστές θες; 

Ξυλοφόρτωμα στη γυναίκα και στο παιδί; Μετανάστες που χτυπούσαν στα 

χωράφια; Ό,τι θες έχει συμβεί αλλά κανένας δεν θα μιλήσει. Για αυτό όλα τα 

μαγαζιά με τις γυναίκες που ανοίξανε εδώ και εκεί βοήθησαν τους άντρες. 

Τότε σου μιλούσε η γυναίκα και έτρεμες από φόβο. Ήμασταν άμαθοι όλοι, δεν 

ήξερε ο άνδρας προχωρημένα πράγματα, στα μαγαζιά τα μάθανε όλα αυτά.  

-Και μη νομίζεις… Μέχρι τότε η κύρια εκτόνωση του μέσου έφηβου χωριάτη 

μπορεί να ήταν από την γίδα και την κατσίκα στη χειρότερη μέχρι την πρώτη 

ξαδέλφη από το διπλανό σπίτι στην καλύτερη. Δηλαδή υπήρχε τέτοια 

ανωμαλία. Δεν είχαν και που να εκτονωθούν. Οι γυναίκες που ήρθαν τους 

δώσανε την ευκαιρία να μιλήσουν, να πιάσουν μπούτι, να ξεμπλοκάρουν και 

να πάρουν άλλο αέρα στο μπλα-μπλα και στο σεξ. 

-Και μετά βλέπεις ξαφνικά πως αλλάξανε πολλά. Πήρε αέρα το μυαλό και ο 

άλλος ζητούσε τσιμπούκι από τη γυναίκα του και δεν του έκανε αυτή αλλά το 

ζητούσε στο μπαρ. Αυτήν εδώ την κίνηση [σ.σ. μου αναπαριστά με το δεξί χέρι 

το βίαιο κατέβασμα του κεφαλιού στην περιοχή των γεννητικών οργάνων] δεν 

τη ξέρανε, κάπου τη μάθανε. Δηλαδή του ‘λεγε και η γκόμενα στο μπαρ, που 

ήταν ξεβγαλμένη αρκετά «κώλο έχεις γαμήσει ποτέ;». Και εκεί ξαφνικά η 

ωραία του χωριού, που όλοι την θέλανε, την βλέπανε στην πλατεία την 

Κυριακή στη βόλτα και τρέχανε ξωπίσω της, έγινε μια πουτάνα που δε ξέρει 

και να γαμηθεί στην τελική. 

Η είσοδος των χώρων σεξουαλικής διασκέδασης στο επαρχιακό πλαίσιο 

λειτούργησε λοιπόν για τους συνομιλητές μου ως «απελευθέρωση» της αρρενωπής 

επιθυμίας και ιδιαίτερα αυτής του νέου άνδρα, ο οποίος κατάφερε να έρθει εύκολα 

σε ερωτική επικοινωνία με γυναίκες. Αυτό μπορεί να παρουσιάζεται ως πρόοδος 

από το παρελθόν της «ευνουχισμένης» επιθυμίας προκάλεσε όμως ευρείες 

εντάσεις σε πολλές οικογένειες, καθώς δημιουργούνταν ρήγμα στη σύμβαση της 
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μονογαμίας της γαμήλιας σχέσης, όριο σαφώς απαράβατο. Πολλές γυναίκες με τη 

σειρά τους ήλθαν σε σύγκρουση με τις επιθυμίες των συζύγων τους, ενώ άλλες 

σιωπηρά τις δέχθηκαν καθώς τις νομιμοποίησαν στη βάση της ακόρεστης ανδρικής 

επιθυμίας που θεωρούν ότι εκπορεύεται εκ φύσεως ως τέτοια. 

Προσωπικά, επανερχόμουν συνεχώς είτε στις συνομιλίες μου, είτε στον 

εθνογραφικό αναστοχασμό στο ερώτημα σχετικά με το πώς και κάτω από ποιες 

συνθήκες διευρύνθηκε το ερωτικό φαντασιακό του άνδρα μέσα στους χώρους 

σεξουαλικής διασκέδασης. Σκεφτόμουν με λίγα λόγια, πώς δύναται χάρις των 

χώρων σεξουαλικής διασκέδασης ένας άνδρας μεγαλωμένος σε χωριό τις πρώτες 

μεταπολεμικές δεκαετίες να επιθυμήσει ερωτικά με διαφορετικό τρόπο από ότι 

επέβαλε έως τότε το πατριαρχικό habitus. Ο Μάνος χωρίς να δώσει την ίδια 

σημασία στο ερώτημα, μου εξήγησε με απλότητα πως ολόκληρο το πεδίο της 

σεξουαλικής διασκέδασης στη Μεταπολίτευση κινούνταν εν τέλει παρ’ όλες τις 

μεταβολές βάσει της ανάγκης για σεξουαλική συνεύρεση στην οποία ξεκινούσαν και 

τελείωναν όλα: «Εγώ ξέρω και τότε και μετά ο αντικειμενικός σκοπός των θαμώνων 

είτε σε μπουζούκια είτε σε σκυλάδικα είτε σε μπαρ ήταν να γαμήσουν πάση θυσία 

γκόμενα που ήταν κάτω από τους προβολείς. Έστω και αν η δική τους σύζυγος ήταν 

Θεά...» 

Ποιο ήταν το κενό της επιθυμίας ενός άνδρα εφόσον η δική του σύζυγος μπορεί να 

ήταν ακόμη και «θεά» σε σχέση με μια «μεσόκοπη τραγουδίστρια σε σκυλάδικο» 

σύμφωνα με τα λόγια του Μάνου; Τα σώματα που υπό το φως των προβολέων 

γίνονται θελκτικά αλλά και οι νέες σεξουαλικές πρακτικές που ο άνδρας αρέσκεται 

να πειραματιστεί, όχι όμως εντός της μονογαμικής και συζυγικής σχέσης είναι 

σίγουρα μια απάντηση που προκύπτει από τις παραπάνω εξιστορήσεις. 

Καταλυτικής σημασίας στη συγκρότηση της εν λόγω επιθυμίας για τους συνομιλητές 

μου ήταν η συνεισφορά της τεχνολογίας της βιντεοκασέτας καθώς και η διάδοση 

του θεάματος της τσόντας. 

Ήδη οι χώροι των τσοντοσινεμά, δηλαδή των κινηματογράφων που προβάλουν 

αποκλειστικά πορνογραφικές ταινίες, είχαν εδραιωθεί στην Κοζάνη από τα πρώτα 

χρόνια της Μεταπολίτευσης. Επρόκειτο περισσότερο για εργαστήριο της ανδρικής 
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φαντασίωσης μιας και νέοι άνδρες ερχόταν σε επαφή με διαφορετικές ορατότητες 

σωμάτων και σεξουαλικών πρακτικών επί της οθόνης. Κάπως έτσι το σεξ καθίσταται 

θέαμα, ενώ λόγω των νέων εμπρηστικών -για τη μονογαμική κανονικότητα της 

επαρχίας- σεξουαλικών ορατοτήτων, καταλήγει να υφίσταται ως ένα 

εξωτικοποιημένο πεδίο (Kellner, 2003: 9) που διανοίγει νέους δρόμους επιθυμιών 

για τις αρρενωπότητες της περιοχής. Ο Παναγιώτης περίπου είκοσι ετών τη 

δεκαετία του 1980 έθιξε τον ομοκοινωνικό χαρακτήρα της τσόντας: τη μεγάλη 

συχνότητα των επισκέψεων της παρέας του στα τσοντοσινεμά, αλλά και τις πορνό 

ταινίες σε βιντεοκασέτες που ανταλλάζανε και συζητούσαν συχνά με συνομηλίκους 

τους. Η πρώτη φάση της ενηλικίωσης για τη δική του γενιά συμπυκνώνεται για τον 

ίδιο στο τρίπτυχο: «μαλακία, πορνό και βιντεοκασέτα».  

Αναμφίβολα, το θέαμα ως μια οπτικο-ακουστική εμπειρία συλλογικά προσιτή και ο 

ρόλος του θεατή με ό,τι αυτός εν δυνάμει συνεπάγεται στο κοινωνικο-πολιτισμικό 

επίπεδο δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο στην ελληνική δημόσια σφαίρα35. Μολοταύτα 

στην ποικιλοτρόπως μεταβατική δεκαετία του 1980 το θέαμα ως συγκοινωνόν 

δοχείο της καταναλωτικής κουλτούρας ισχυροποιείται καθώς αποτελεί πλέον 

πρόγραμμα υποκειμενοποίησης και διαμόρφωσης του ηγεμονικού ανδρισμού. 

Καταφέρνει με άλλα λόγια να διαμορφώσει το υποκείμενο ως θεατή και συνάμα 

καταναλωτή που μοιάζει να μετέχει ολοένα και περισσότερο σε πτυχές της 

λεγόμενης «κουλτούρας του στριπτίζ», όπου η «ηδονοβλεψία» γίνεται σημαίνουσα 

κοινωνική πρακτική (ΜcNair, 2005), κάτι που, όπως θα δούμε, θα κορυφωθεί 

σαφώς τη δεκαετία του 1990.  

Συμπλέοντας με τη σημαντικότητα της ορατότητας, ο Θωμάς μου περιέγραψε τους 

χώρους του σκυλάδικου και του μπαρ με κονσομασιόν ως χώρους έντονης 

αισθητηριακής εμπειρίας. Όταν για παράδειγμα ρώτησα περισσότερα στοιχεία για 

τα περίφημα μπαλέτα των σκυλάδικων και κυρίως για τους λόγους που κατάφεραν 

να κατακτήσουν το ενδιαφέρον των θαμώνων της επαρχίας, μου απάντησε 

εμφατικά: «άρτος και θεάματα». Κάπως έτσι, επιθυμία, θέαμα και κατανάλωση 

                                                             
35 Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να σκεφτούμε πως κινηματογράφος και πολιτική σφαίρα 
εμπλέκονται με παρεμβάσεις όπως «Τα Επίκαιρα» ήδη από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες (βλ. 
Πανταβός, 2003). 
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συγχωνεύονται και επιτελούνται, αναδεικνύοντας με νέα δυναμική χώρους και 

πρακτικές. Στη συνέχεια δε της εξιστόρησης του, όταν αναφέρθηκε στη 

μετεγκατάσταση του μπαρ που διατηρούσε σε άλλο χώρο μου περιέγραψε πως 

επρόκειτο για μια περίεργη εμπειρία, καθώς αδειάζοντας το μαγαζί από όλα τα 

ισχυρά σημαίνοντα που θα παρέπεμπαν σε μπαρ με κονσομασιόν, όπως η μπάρα, 

τα σκαμπό και οι καναπέδες, κατάλαβε πως παρέμενε πεισματικά η αίσθηση ότι ο 

χώρος ενείχε ακόμα σεξουαλικές συνδηλώσεις: «Έμπαινες μέσα ακόμα και το 

μύριζες. Μύριζε μουνίλα, χύσια μέσα. Δύο με τρία χέρια το έβαψα για να φύγει 

αυτή η μυρωδιά του κωλόμπαρου». 

Το θέαμα λοιπόν παράγει και παράγεται μέσα από τον χώρο, όπως σφυρηλατεί και 

την επιθυμία του αρρενωπού υποκειμένου. Θα μπορούσαμε ωστόσο να σκεφτούμε 

το θέαμα αναφορικά με τους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης ως κάτι παραπάνω 

από την εμπειρία της ορατότητας με τα «λαμπερά» σώματα επί σκηνής ή μπάρας. 

Το σκυλάδικο, όπως και το μπαρ με κονσομασιόν συγκροτούνται στη βάση μιας 

διευρυμένης αισθητηριακής συνθήκης που διαμορφώνει τη συν-αισθηματικότητα 

που συνδέει τον χώρο με την επιθυμία του θαμώνα. Έτσι λοιπόν, ο χώρος της 

σεξουαλικής διασκέδασης «μυρίζει» από την είσοδο, το θέαμα τρέφει την ερωτική 

επιθυμία του άνδρα, τα επί σκηνής σώματα γίνονται πιο θελκτικά από τις 

«παραδοσιακές» θηλυκότητες της επαρχίας και όλα τα επιτελούνται σαφώς στον 

χρονότοπο της νύχτας. Εν ολίγοις, αναλογιζόμενοι το παραπάνω κράμα νοημάτων 

και επιτελέσεων είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε αν πράγματι οι άνδρες θαμώνες 

καψουρεύονταν τα φώτα της σκηνής ή τις γυναίκες που μετείχαν αυτής ή τη συν-

αισθηματική συνθήκη του θεάματος της νύχτας που σεξουαλικοποιούσε τον χώρο 

και τα σώματα.  

Βέβαια, η εμπειρία του θεάματος δεν εμφανίζεται μόνο ως μια επιρροή επί του 

ανδρικού βλέμματος και κατ’ επέκταση της επιθυμίας. Η συν-αισθηματικότητα των 

χώρων με άλλα λόγια δεν είναι μονάχα ένας αισθητηριακός τόπος, όπως 

αναλύσαμε παραπάνω. Οι άνδρες δεν καψουρεύονταν δηλαδή μόνο δια 

ορατότητας και μυρωδιάς τα σώματα κάτω από τους προβολείς της σκηνής, αλλά 

και μέσω της ευρύτερης επικάλυψης του σεξουαλικού εντός όλων των πρακτικών 

στους συγκεκριμένους χώρους, όπως οι κάθε λογής κουβέντες, οι οποίες ενείχαν 
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άρρητες σεξουαλικές επιτελέσεις (Αμπατζή, 2009: 211). Ιδιαίτερα όταν 

αναφερόμαστε στην πρακτική της κονσομασιόν οφείλουμε να έχουμε κατά νου το 

πώς η συζήτηση με την κονσοματρίς κάλυπτε το επικοινωνιακό κενό που 

ενδεχομένως ένιωθε ένας θαμώνας κατά τη διάρκεια της ημέρας και έψαχνε να 

καλύψει τη νύχτα, εξ ου και ο «ψυχαναλυτικός» χαρακτήρας που προσάπτεται 

συχνά στους χώρους με κονσομασιόν (Τριανταφυλλίδης & Μανιάτης, 2014). 

Άλλωστε, «όταν σε έναν άβγαλτο από το χωριό λες αυτά που θέλει να ακούσει, θα 

τον κάνεις καψούρη», σύμφωνα με τον Αντώνη. 

Η κυριαρχία της μονογαμικής ερωτικής επαφής φαίνεται να απεδαφικοποιούνταν 

από την φαντασίωση της σεξουαλικής περίπτυξης με μια διαφορετική γυναίκα, 

ερωτικά ενεργή και διαθέσιμη, όπως μια κονσοματρίς. Η εξής διαπίστωση 

εντοπίζεται έντονα και σε ευρύτερα πολιτισμικά παράγωγα της νύχτας, όπως στην 

τραγουδοποιία της δεκαετίας του 1980. Για παράδειγμα, η Κωνσταντίνα μου 

επισήμανε πως οι στίχοι: «Από ‘δω η γυναίκα μου κι από δω το αίσθημά μου» που 

ερμήνευσε εν έτει 1986 ο Λευτέρης Πανταζής αφορούν ακριβώς την υποτίμηση της 

μονογαμικής σχέσης με τη σύζυγο σε αντίθεση με την καψούρα και την έντονη 

ερωτική σχέση με το «αίσθημα». 

Η συγκεκριμένη επιθυμία καθίσταται βέβαια δυνατή διαφοροποιώντας τη 

σεξουαλικότητα της συζύγου και της κάθε πιθανής ερωμένης. Πρόκειται για μια 

φαντασιακή διεργασία, η οποία έχει εντοπιστεί ξανά στη μελέτη της ετερο-

σεξουαλικότητας Ελλήνων ανδρών στην ιστορική φάση της Μεταπολίτευσης (βλ. 

Λάζος, 1996). Ταυτοχρόνως, μας θυμίζει έντονα τον δυισμό που εισήγαγε ο Freud 

(1905/2014) σχετικά με τη γυναικεία σεξουαλικότητα, η οποία υποστήριξε πως 

προσλαμβάνεται στο δίπολο εξιδανίκευσης/υποτίμησης και συγκεκριμένα μέσω 

των προσώπων της Παναγίας και της πόρνης. Κρατώντας βέβαια την απαραίτητη 

απόσταση από τον ουσιοκρατική υφή που ίσως νομιμοποιεί ο φροϋδικός λόγος, θα 

μπορούσαμε να σκεφτούμε το θέαμα ως έναν διαμεσολαβητή έμφυλων σχέσεων 

και επιθυμητικών διχοτομήσεων. 

Συνοπτικά λοιπόν, οι χώροι σεξουαλικής διασκέδασης όχι μόνο διόγκωσαν την 

ανδρική επιθυμία και την εμπότισαν μέσα στο συγκείμενο του θεάματος και της 
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κατανάλωσης, αλλά έδωσαν χώρο σε επιτελέσεις που μέχρι πρότινος ήταν αδύνατες 

στον έκκεντρο χώρο της επαρχίας. Δεν μπορούμε βέβαια να ισχυριστούμε πως ήταν 

μονάχα εκκολαπτήρια της ερωτικής επιθυμίας των ανδρών, συμβιβαζόμενοι με την 

ερμηνεία πως «πήγαιναν εκεί και άνοιξε το μάτι τους», αλλά πολύ παραπάνω από 

αυτό μέσα στους χώρους, σύμφωνα με τον Θωμά, «ίσιωνε το εγώ τους». Επομένως, 

μπορεί «το μάτι να ανοίγει» δια του θεάματος, ωστόσο το «εγώ» του 

ετεροσεξουαλικού άνδρα δεν «ανοίγει» απαραίτητα, αλλά αντιθέτως «στραβώνει», 

απορρυθμίζεται και χρήζει «επιδιόρθωσης». 

Η ερωτική επιθυμία προσλαμβάνει έτσι διττό χαρακτήρα: πρόκειται για μια 

αμφίρροπη κατάσταση καθώς «απελευθέρωσε» τις ερωτικές επιτελέσεις των 

ανδρών της περιοχής, ωστόσο την ίδια στιγμή δημιούργησε τις διογκωμένες 

συνθήκες κάτω από τις οποίες οι αρρενωπότητες επλήγησαν μιας και δεν 

μπορούσαν να την ικανοποιήσουν στο έπακρο. Είτε λοιπόν προκειμένου να 

απαντήσουμε το ερώτημα περί της διεύρυνσης της ανδρικής φαντασίωσης, 

πιάσουμε το νήμα της απάντησης μας από τις θεαματικές συνθήκες, είτε από το 

επικοινωνιακό και ερωτικό «κενό» της επιθυμίας που ήλθαν να καλύψουν -ή και να 

δημιουργήσουν- οι χώροι σεξουαλικής διασκέδασης, καταλήγουμε να 

σκιαγραφούμε τον άνδρα της περιόδου και της περιοχής ως ένα υποκείμενο 

έλλειψης. 

Πολλοί συνομιλητές έφερναν συγκεκριμένα στο επίκεντρο της αφήγησης το ζήτημα 

της σεξουαλικής έλλειψης, χαρακτηρίζοντας τους θαμώνες των χώρων 

«πεινασμένους» ενώ προσδιόριζαν την ερωτική επιθυμία ως «πείνα», δηλαδή ως 

μια συνθήκη στέρησης, η οποία επιζητά επίμονα επαναλαμβανόμενη εκπλήρωση. 

Νοηματοδοτώντας μέσω μεταφοράς την ερωτική επιθυμία και επικοινωνία ως 

πείνα και προσομοιάζοντας τες ουσιαστικά με τη διαδικασία ανεύρεσης «τροφής» 

συναντούμε πολιτισμικά νοήματα αναπαραγωγής των έμφυλων σχέσεων εντός των 

χώρων σεξουαλικής διασκέδασης, όπου ο άνδρας χαρακτηρίζεται ως κυνηγός, ενώ 

η γυναίκα αρχικώς ως το θήραμα και μετέπειτα το τρόπαιο που ενδεχομένως θα 

κατακτήσει ο ‘άνδρας-θηρευτής’ αν είναι επαρκής «κυνηγός» (Τριανταφυλλίδης & 

Μανιάτης, 2014).  
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Συν τοις άλλοις, η πείνα ξεφεύγει από τα όρια της βιολογικής εννοιολόγησης και 

αποτελεί το μοτίβο μιας «από τα κάτω» θεωρίας για την επιθυμία του αρρενωπού 

υποκειμένου, η οποία βάσει και του επόμενου αποσπάσματος συγκροτείται εκτός 

από ελλειπτική και ως απρόβλεπτη αναφορικά με το αντικείμενο και τον στόχο της. 

Ο Παναγιώτης προσπαθώντας να εξηγήσει τον διογκωμένο και «πεινασμένο» 

χαρακτήρα της επιθυμίας προέβη στη συνομιλία μας σε μια θεωρητικοποίηση του 

ζητήματος προτείνοντας μάλιστα μια παράλληλη ανάγνωση της οικονομικής και 

ερωτικής επιθυμίας μέσω μιας μεταφοράς: 

Εγώ έχω διαβήτη ξέρεις... Ο γιατρός μου είπε “σκέψου πως ο διαβήτης είναι 

τόσο δραστήριος που μεταβάλλεται περίπου δέκα εκατομμύρια φορές το 

λεπτό μέσα σου”. Σκέψου λοιπόν και εσύ τι κάνει η καύλα. [γέλια] Και όπως 

ξέρεις, ψυχολόγος είσαι, ο άνδρας από τα αρχαία χρόνια έχει τον ρόλο του 

κυνηγού. Του αρέσει να κυνηγάει τη γυναίκα και αυτή να περιμένει. Είναι 

απρόβλεπτη η μετάλλαξη και δεν σταματάει ποτέ, αλλά κάπου πρέπει να 

μπαίνει ένα στοπ. Σοβαρευόμαστε κάποια στιγμή στη ζωή μας. Υπήρχε όμως 

κάτι λυσσαλέο τότε με τις γυναίκες… Το ίδιο συνέβη και με τη Δ.Ε.Η. και το 

χρήμα που ήρθε και μας σταύρωσε ηθικά. Ήταν απληστία... Έπαιρνες, 

έπαιρνες, έπαιρνες και ήσουν αχόρταγος. 

Η καίρια συνεισφορά του Παναγιώτη συνίσταται στο ότι η κίνηση της επιθυμίας δεν 

μπορεί να προβλεφθεί και επομένως να ακολουθήσει μοντέλα ερμηνείας που 

βασίζονται σε αιτιοκρατικές προσλήψεις ή θέλουν να εξηγήσουν την ίδια βάσει της 

έλλειψης ή να τη στηρίξουν ως συμπλήρωμα στην έννοια της ανάγκης (Deleuze & 

Guattari, 2016: 39-42). Η ερωτική επιθυμία ως μια sui generis έννοια 

πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα πέραν κάθε επιτήρησης και πρόβλεψης για το ποιο 

θα καταλήξει να είναι το αντικείμενο πρόσδεσης και με ποιον τρόπο θα το 

διεκδικήσει. 

Ο όρος καύλα, τον οποίο εύστοχα χρησιμοποιεί σε αυτό το σημείο ο συνομιλητής 

μου εξυπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Η καύλα/καυλάντα πράγματι διαφέρει 

σημασιολογικά σε σχέση με την καψούρα μιας και ως ερωτική διάθεση αφορά την 

απροσδιόριστη ανδρική σεξουαλική επιθυμία, η οποία εμφανίζεται στο υποκείμενο 
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χωρίς όμως να έχει αποβλεπτικότητα (Αμπατζή, 2009: 214). Την παρουσιάζει 

μάλιστα ως το «πρωτογενές» στοιχείο της ανδρικής ερωτικής επιθυμίας δηλαδή το 

ανδρικό σεξουαλικό ένστικτο (Γιαννακόπουλος, 2001: 175) που πολλαπλασιάζεται 

τόσο ανεξέλεγκτα που καταλήγει να εκτροχιάζει το υποκείμενο, το οποίο καλείται 

σε μέλλοντα χρόνο της βιογραφίας του να «σοβαρευτεί». Αν λάβουμε τα παραπάνω 

ως ένα βασικό σχεδίασμα για την αρρενωπή επιθυμία θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε πως η εξέλιξη των χώρων σεξουαλικής διασκέδασης και οι 

μετατοπίσεις πρακτικών και επιθυμιών συνιστά μια τυχαία κίνηση επιθυμητικών 

ροών, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με το ιστορικό συγκείμενο εντός του οποίου 

συμβαίνουν αλλά δεν μπορούν να εξηγηθούν συνολικά βάσει αυτού λόγω της 

σχιζοειδούς κίνησης τους.  

Για παράδειγμα, το ερώτημα «πώς και γιατί συνέβη το πέρασμα από το σκυλάδικο 

και το μπαρ με κονσομασιόν στα στριπτιτζάδικα και από τα καψουρλίκια στις βίζιτες 

με γυναίκες από την νοτιο-ανατολική Ευρώπη;» δεν δύναται να απαντηθεί συνολικά 

βάσει της ιστορικής συνθήκης, αλλά ως ένας συνδυασμός ιστορικής και 

επιθυμητικής κίνησης. Σίγουρα μας είναι γνωστή μια σειρά παραγόντων που εν 

δυνάμει διευκολύνουν τη σκέψη μας στη διερεύνηση του ερωτήματος. Γνωρίζουμε 

δηλαδή πως κατευθυνόμενοι προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 υπήρχε ένα 

ποιοτικό τέλμα στη σεξουαλική αγορά της χώρας, καθώς είχε ήδη ξεκινήσει η 

αναζήτηση μιας «διαφορετικής» πορνείας (Λάζος, 2000α: 118-119). Επίσης, ξέρουμε 

πως ήδη στην υπάρχουσα αγορά είχαν εμφανιστεί έστω και περιορισμένα 

σεξεργάτριες από χώρες όπως την Πολωνία και τις Φιλιππίνες (Λάζος, 2000α: 131), 

ενώ μας είναι ακόμη γνωστό πως την ίδια περίοδο η Νοτιοανατολική και Ανατολική 

Ευρώπη βιώνει αλλεπάλληλες κρίσεις και συγκρούσεις με αποτέλεσμα τη διάλυση  

των σοσιαλιστικών δημοκρατιών. Η Ελλάδα από την πλευρά της μπαίνει δυναμικά 

στην τροχιά της ελεύθερης αγοράς και της παγκοσμιοποίησης μέσω του πολλαπλού 

εξευρωπαϊσμού της (Λιάκος, 2020: 471), κάτι που συνεπάγεται και την 

ανταγωνιστική της θέση με τα υπόλοιπα Βαλκάνια ως διακύβευμα επίδειξης 

δυτικής ανωτερότητας (Calotychos, 2013: 26). Μπορούμε επίσης να έχουμε κατά 

νου, όπως μου είπε ο Βασίλης, την παρακαταθήκη της αναπαράστασης της 

Αγγλίδας και εν γένει της βορειο-ευρωπαίας με «το μακρύ πόδι, το κοντό σορτς και 
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την πρόκληση» ως αισθησιακής και ερωτικά διαθέσιμης φιγούρας που στην Ελλάδα 

καλλιεργήθηκε μέσω του θεάματος του κινηματογράφου, των τσοντοσινεμά, αλλά 

και του καμακιού σε τουριστικές περιοχές (Zinovieff, 1992: 251). Μπορούμε να 

θυμόμαστε ακόμη την ευρύτερη ταύτιση της «ξένης» και της «εύκολης» σε επίπεδο 

σεξουαλικής διαθεσιμότητας ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στην ύπαιθρο, όπως 

περιγράφει μέσα από την εθνογραφική εμπειρία που αποκόμισε στο πεδίο η 

Dubisch (1995: 31). 

Επομένως, όλα τα παραπάνω συνιστούν αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς ιστορικές 

προϋποθέσεις για να εξηγήσουμε την έκρηξη της επιθυμίας γυναικείων νοτιο-

ανατολικών σωμάτων στους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης στη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990. Πράγματι στην αφήγηση των συνομιλητών μου η στροφή στις 

Ρωσίδες και τα στριπτιτζάδικα δεν προέκυπτε ως μια λογική αλληλουχία των 

γεγονότων, αλλά ερχόταν περισσότερο ως μια αναπάντεχη συνθήκη. Δεν υπήρχε 

σύμφωνα με αυτούς κάποια προηγούμενη σημαντική συρρίκνωση του σκυλάδικου 

και του μπαρ με κονσομασιόν, αλλά μια βαθμιαία αποκαθήλωση τους από 

κυρίαρχους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης σε αντίστοιχους περιορισμένης 

εμβέλειας. Ολόκληρη η παραπάνω διαδικασία εντοπιζόταν για τους ανθρώπους 

που πλαισίωσαν τους χώρους στο ακόρεστο στοιχείο της επιθυμίας των θαμώνων 

που συνεχώς διογκωνόταν, όσο αυξανόντουσαν και οι χρηματικές ροές στην 

περιοχή, αλλά και στην επικράτεια. Αν λοιπόν οι κονσοματρίς και οι τραγουδίστριες 

των σκυλάδικων της προηγούμενης δεκαετίας σηματοδοτούσαν το θέαμα σε 

συνδυασμό με την κατανάλωση ως βασικά διακυβεύματα της ηγεμονικής 

αρρενωπότητας, οι «γδαρμένες, βιασμένες και εκβιασμένες» μετανάστριες από τη 

νοτιο-ανατολική Ευρώπη ήλθαν να επιτελέσουν το κενό της επιθυμίας που 

δημιουργήθηκε στην αναζήτηση της θεαματικά εμποτισμένης «εξωτικής» 

εμπειρίας. 

Νομίζω δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε πως στην εξής ιστορία η δημιουργία 

παγκόσμιων ροών της αγοράς του σεξ ήρθε και λειτουργώντας νευτώνεια 

«μετάλλαξε» την ανδρική επιθυμία στους καθ’ ημάς χώρους σεξουαλικής 

διασκέδασης. Μάλλον τα δύο συνέβησαν αλληλοδραστικά: η έντονα επιταχυνόμενη 

συλλογική φαντασίωση προς μια «διαφορετική» και εξωτική σεξουαλική 
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συνάντηση, η οποία γενεαλογικά στηρίζεται σαφέστατα στην προϋπόθεση 

υποκειμενοποίησης του θεάματος και της κατανάλωσης, συνάντησε τις επίσης 

έντονα επιταχυνόμενες παγκόσμιες ροές της οικονομίας του σεξ που στο ελληνικό 

συγκείμενο έγιναν ορατές στις αρχές προς τα μέσα της δεκαετίας του 1990. 

Πρόκειται για τη στιγμή που το παγκόσμιο συναρτάται με το τοπικό στο πεδίο της 

σεξουαλικής διασκέδασης της χώρας, δημιουργώντας το δικό της παγκοσμιο-τοπικό 

σεξο-τοπίο (Penntinen, 2008: 39). 

Με λίγα λόγια, η συνάντηση των τοπίων των παγκόσμιων πολιτισμικών ροών 

(Appadurai, 2014: 56-61) με τους προϋπάρχοντες χώρους και τις προϋπάρχουσες 

επιθυμίες και πρακτικές μεταφράστηκε στο σύνολο των προσμίξεων και των 

μετατοπίσεων που έχουμε ήδη αναδείξει σε επίπεδο χώρου, σωμάτων, επιθυμιών 

και πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, συνοψίζουμε ξανά: η κονσομασιόν έδωσε τη 

θέση της στις «δημόσιες σχέσεις ή χέσεις», η καψούρα στην επισπευσμένη 

σεξουαλική επαφή της βίζιτας, ο ανδρισμός της τρέλας και της σπατάλης, που 

υπερβαίνει την ανταλλακτική αξία του χρήματος στη φιγούρα ενός άνδρα ομοίου 

του homo economicus που «ό,τι πληρώνει, θα πάρει», ο θαμώνας στον πελάτη, η 

ιθαγενής κονσοματρίς στην «εξωτική» γυναίκα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι 

χώροι-περιβάλλοντα, ήτοι το σκυλάδικο και το μπαρ με κονσομασιόν, στους χώρους 

που δε θυμίζουν κανένα περιβάλλον, όπως τα καφενεία-βιζιτάδικα ή τα 

στριπτιτζάδικα. 

Το κεντρικό γνώρισμα των αφηγήσεων για τους χώρους της δεκαετίας του 1990 δεν 

είναι βέβαια τόσο οι νέες πρακτικές, όπως το στριπτίζ και η βίζιτα αλλά τα σώματα 

που συμμετείχαν σε αυτές. Εξάλλου, αρκετά συχνά στις συζητήσεις μου τα 

σημαίνοντα στριπτιτζάδικο και βιζιτάδικο αντικαθιστούνταν από τον προσδιορισμό 

ρωσιδάδικο, ενώ Ρωσίδα, Βουλγάρα, Ρουμάνα/Ρομούνα χρησιμοποιούνταν ως 

μετωνυμία της πουτάνας/βιζιτούς. Αντιθέτως, είναι αξιοσημείωτο πως η αναφορά 

στις εργαζόμενες των σκυλάδικων και των μπαρ με κονσομασιόν γινόταν συνήθως 

μέσω του αφηρημένου προσδιορισμού γυναίκες ή γκόμενες και λίγες φορές μέσω 

του κονσοματρίς. Συγκεκριμένα εθνικά προσωνύμια στο θηλυκό γένος καταλήγουν 

λοιπόν να εννοούν τη σεξουαλικοποίηση μέσω της καταγωγής και την ταυτόχρονη 
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υποτίμηση αυτής, ενώ κατασκευάζουν τα συγκεκριμένα σώματα ως πορνικά και 

εύκολα ερωτικά διαθέσιμα στον ιθαγενή άνδρα. 

Σύμφωνα με τον Αντώνη σε οίκους ανοχής της Κοζάνης μπορούσες να συναντήσεις 

γυναίκες από την Πρώην Σοβιετική Ένωση ήδη από τα μέση προς τέλη της δεκαετίας 

του 198036. Για τον ίδιο, όπως και για τους υπόλοιπους συνομιλητές μου, υπήρχε 

ξεκάθαρη αξιολογική ιεραρχία βάσει της εθνικής προέλευσης για τις μετανάστριες 

που δουλέψανε στην αγορά του σεξ. Οι Ρωσίδες και οι Ουκρανές λόγω της «άλλης 

κουλτούρας» που φέρνανε ήταν στα ηνία των προτιμήσεων των αντρών. Οι 

συγκεκριμένες είχαν «κάτι διαφορετικό και ανώτερο», το οποίο εξωτικοποιούσε την 

παρουσία τους στους χώρους και τις ξεχώριζε σε επίπεδο προτιμήσεων των 

πελατών. Οι συνομιλητές μου που γνώρισαν και δούλεψαν μαζί με πολλές έκαναν 

αναφορές στην υψηλή εκπαίδευση τους: ήταν κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημίου ενώ 

άλλες επαγγελματίες χορεύτριες, δείγματα υψηλής πνευματικής καλλιέργειας και 

θηλυκής ωριμότητας. Κατέληξαν λοιπόν να κατέχουν τον τίτλο της «βίζιτας 

πολυτελείας» και «μπορούσες να τις συναντήσεις είτε “στα σαλόνια” είτε σε 

underground μπαράκια που παίζανε βίζιτες». 

Στη συνέχεια της ιεραρχίας κατατάσσανε τις Ρουμάνες και τις Μολδαβές, ενώ οι 

Βουλγάρες, παρόλο που συναντιόντουσαν κατά κόρον στη βόρεια Ελλάδα, 

βρισκόταν στο τέλος της αξιολογικής κλίμακας. Οι πρώτες γυναίκες κατέφθασαν 

μετά την πτώση του καθεστώτος του Ζίβκοφ, ενώ η παραμονή τους ήταν εποχιακή 

και η είσοδος τους στη χώρα γινόταν με την πρόφαση εργασίας συγκομιδής σε 

καλλιέργειες με ροδάκινα και κεράσια. Η Βουλγάρα εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες 

φέρει τον χαρακτηρισμό της «ανήθικης και βρωμιάρας» γυναίκας, που μπορεί να σε 

κοροϊδέψει εύκολα και να σου «φάει χρήμα». Ο Αντώνης μου εξιστόρησε το εξής 

περιστατικό βάσει του οποίου στοιχειοθέτησε και τα λεγόμενα του:  

Έχω δει Βουλγάρες που την προηγούμενη νύχτα ήταν στα μαχαίρια για το 

ποια θα πάρει παραπάνω μεροκάματο από πελάτες, την επόμενη μέρα να 

πίνουν καφέ μαζί σαν να μην έγινε τίποτα. Για τέτοια τσουβάλια μιλάμε… Αν 

μπλέξεις, έχεις φάει φόλα σίγουρα. Πηγαίνουν και πηδιούνται με πελάτες για 
                                                             
36 Όπως αναφέρει ο Λάζος (2002a: 223) το 1989 συνέβησαν οι εναρκτήριες «πρώιμες “εισαγωγές”» 
γυναικών από τη Σοβιετική Ένωση. 
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10 και 15 ευρώ, με τέτοια κατάντια έχεις να κάνεις. Τουλάχιστον ήξερες ότι οι 

Ρωσίδες κρατούσαν και επίπεδο και στην ηθική και στην τιμή.  

Παρατηρούμε πως η παραπάνω κλίμακα συνομιλεί άμεσα με στοιχεία από το 

πολιτισμικό ρεπερτόριο των «διαβαθμισμένων Ανατολών» (βλ. Bakic-Hayden, 

1995), εμπλουτίζοντας το όμως με έμφυλα και σεξουαλικά νοήματα. Βάσει του εξής 

σχήματος κατασκευάζονται λοιπόν εσωτερικές εμφυλοποιημένες ανατολικές και 

βαλκάνιες ιεραρχίες με όρους σεξουαλικοποίησης και ταξινόμησης των γυναικείων 

σωμάτων. Οι βαλκάνιες τοποθετούνται στον αξιολογικό πυθμένα, καθώς 

συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά μη-πολιτισμένων υποκειμένων, οι οποίες κλέβουν, 

ψεύδονται με σκοπό το κέρδος και παράγονται εν τέλει ως τα «τσουβάλια» και οι 

μιαρές θηλυκότητες από τις οποίες θα «φας φόλα». Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι 

Ρωσίδες, οι οποίες δεν προέρχονται μεν από το πολιτισμικό ιδεατό της δυτικής 

Ευρώπης, ωστόσο μετέχουν μιας διαφορετικής και ανώτερης κουλτούρας από τις 

βαλκάνιες κάτι που τις καθιστά πιο αισθησιακές και «ντόμπρες» στις προθέσεις 

τους. Σκεπτόμενοι με όρους αρρενωπού φαντασιακού, φαίνεται να πιάνουν το νήμα 

της αναπαράστασης του αισθησιακού σώματος της ψηλής και ξανθιάς 

«σεξοβόμβας» (Gulcur & Illkaracan, 2002: 414) ακριβώς εκεί που το αφήνουν οι 

βορειο-ευρωπαίες γυναίκες, οι οποίες πλησιάστηκαν από τους άνδρες μονάχα 

μέσω του θεάματος και ουδέποτε με όρους ενσώματης αλληλεπίδρασης πλην των 

τουριστικών περιοχών, κατεξοχήν τόπων του καμακιού. 

Οι νοτιο-ανατολικές γυναίκες συνιστούν την τελική μορφή της εξωτικής 

φαντασίωσης που με τη διευκόλυνση μιας σειράς παραγόντων, από το ιστορικό 

συγκείμενο της κρίσης των σοσιαλιστικών δημοκρατιών μέχρι τα παγκόσμια δίκτυα 

των traffickers, κατάφεραν να επιτελέσουν μαζικά οι Έλληνες άνδρες, όπως 

μαρτυρούν και οι εκτοξευμένες πορνικές μισθώσεις της περιόδου (Λάζος, 2000α). 

«Τώρα πια η επαρχία δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από Αθήνα, που στην 

προηγούμενη δεκαετία ήταν το αντικείμενο πόθου των κατοίκων και οι άνθρωποι 

αρχίζουν να νιώθουν πλέον αυτάρκεις...» μου μεταφέρει ο Μάνος. Η επαρχία από 

έκκεντρος χώρος κινείται όχι μόνο προς την εξομοίωση της με τα αστικά κέντρα, 

αλλά μετέχει πλέον στον ρευστό χώρο ενός «παγκόσμιου χωριού ή γειτονιάς» 

(Penttinen, 2008: 53), ο οποίος καθιστά πλέον πολύ εύκολη τη σεξουαλική 
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συνάντηση ανδρών και βαλκάνιων γυναικών ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο 

χωριό της παραμεθορίου (Λάζος, 2000b: 289). Την ίδια στιγμή, ο Έλληνας ετερο-

σεξουαλικός άνδρας εμφανίζεται ως η ηγεμονική φιγούρα της περιόδου, όπου 

μπορεί να απολαμβάνει εύκολα και φθηνά ερωτικές συναντήσεις με «δίμετρες που 

δεν θα τολμούσε να χαιρετίσει ούτε στο όνειρο του», τις οποίες χρησιμοποιεί ως 

σώματα επάνω στα οποία επιτελεί τις επιθυμίες του. Ο Παναγιώτης μου εξιστόρησε 

ένα περιστατικό, χαρακτηριστικό της ελληνικής ηγεμονικής αρρενωπότητας της 

περιόδου: 

Κάπου μετά τους πολέμους με τη Βοσνία στα μέσα του ’90 είχαμε πάει ταξίδι 

με φίλους στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Εκεί συναντήσαμε κάποιες γκόμενες σε 

ένα μαγαζί, τις πιάσαμε στην κουβέντα, τις τάξαμε καλτσόν για να τις 

γαμήσουμε και τις γαμήσαμε... Τέτοια φτώχεια και πείνα επικρατούσε εκεί… 

Με ένα καλτσόν γαμούσες τα πάντα. Καταραμένη φτώχεια… Γυναικάρες 

όμως…. 

Σώματα εξωτικά… επιθυμίες εθνικές 

Όπως ήδη κατανοήσαμε το πεδίο της σεξουαλικής διασκέδασης 

επανεδαφικοποιείται μέσα από διαφορετικούς χώρους, σώματα, πρακτικές και 

επιθυμίες. Η μετατόπιση της ανδρικής επιθυμίας από ιθαγενείς θηλυκότητες σε 

αντίστοιχες από την νοτιο-ανατολική Ευρώπη μπορεί να θεαθεί ως η εξωτικοποίηση 

του αρρενωπού φαντασιακού σε μια περίοδο δημιουργίας παγκόσμιων ροών μέσα 

από πολύμορφα τοπία (Appadurai, 2014). Ωστόσο είναι η τροποποίηση της ατζέντας 

των αρρενοποτήτων και των δικτυώσεων των χώρων σεξουαλικής διασκέδασης το 

μόνο που συμβαίνει ή όλα τα παραπάνω συνιστούν επίδικα πιο διευρυμένου 

χαρακτήρα; 

Η τοποθέτηση των παραπάνω μεταβολών στο πλαίσιο της κίνησης της παγκόσμιας 

αγοράς του σεξ είναι μάλλον μια ευκόλως εννοούμενη διεργασία, αλλά δεν 

υφίσταται μόνη της. Η εξωτικοποίηση των γυναικείων σωμάτων από την 

Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη μπορεί, όπως ήδη έχουμε τονίσει, να 

συνιστά μια πιθανότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι, 

αλλά δεν σημαίνει πως χρήζει μικρότερης προσοχής λόγω ακριβώς της 
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«τυχαιότητας» της. Με άλλα λόγια, το κρίσιμο ερώτημα σε αυτό το σημείο αφορά 

αν στη συνάντηση της ελληνικής αρρενωπότητας με τα σώματα γυναικών από την 

νοτιο-ανατολική Ευρώπη θίγονται ευρύτερα νοήματα και σχέσεις εξουσίας, που 

πλαισιώνουν την εξής συναναστροφή πέραν των όσων εξετάσαμε στις 

προηγούμενες ενότητες. 

Ο Foucault δια στόματος Dreyfus και Rabinow (1983: 187) παρατήρησε πως όντως 

«οι άνθρωποι ξέρουν τι κάνουν, ενώ συχνά γνωρίζουν γιατί κάνουν αυτό που 

κάνουν, αλλά αυτό που δεν γνωρίζουν είναι το τι κάνει αυτό που οι ίδιοι κάνουν». 

Πράγματι όλες οι αφηγήσεις, οι οποίες ήλθαν ενώπιον μου δεν 

προβληματοποιούσαν με πολιτισμικούς όρους την εξωτικοποίηση των γυναικών, 

αλλά ούτε τις ενδεχόμενες εθνικές και πολιτικές αναγνώσεις της επιθυμίας. Υπάρχει 

δηλαδή αρμονία των λόγων με το πνεύμα της εγχώριας δημόσιας σφαίρας, όπου οι 

ερωτικές επιθυμίες και σχέσεις Ελλήνων ανδρών με βαλκάνιες γυναίκες συνιστούν 

μια συνθήκη «αορατότητας του προφανούς» (Κανάκης, 2011: 18), η οποία αδυνατεί 

λόγω της φυσικοποίησης της να εντοπιστεί και να εκκινήσει συζητήσεις 

πολιτισμικής κριτικής πέραν λίγων εξαιρέσεων.37 Εξάλλου η «συλλογική ενοχή» για 

τη σεξιστική λογοθέτηση γυναικών από την νοτιο-ανατολική Ευρώπη εκφράστηκε 

μαζικά και θεσμικά μόλις πριν πέντε χρόνια με αφορμή το τραγούδι ενός Έλληνα 

ραπ καλλιτέχνη, που θεωρήθηκε ότι εξυμνεί τη μαστροπεία και το trafficking 

γυναικών από τις γειτονικές χώρες (βλ. Δημοκίδης, 2016).  

Δεν προτείνω στο εξής σημείο να εκκινήσει μια συζήτηση ηθικολογικής χροιάς γύρω 

από τη συλλογική σιωπή σχετικά με το -καθόλα γνωστό φαινόμενο- trafficking 

γυναικών από χώρες της Νοτιοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης. Αντιθέτως, 

κάνοντας περισσότερο ανθρωπολογική τη σκέψη μας θα μπορούσαμε να 

επιχειρήσουμε την ψηλάφηση των εθνικών και πολιτικών κατευθύνσεων εντός των 

οποίων πτυχώνονται οι ανδρικές επιθυμίες, που ήδη έχουμε σχολιάσει πέραν 

                                                             
37 Εδώ θα μπορούσαν να συγκαταλεχθούν είτε καλλιτεχνικά performances, όπως το «Προσεχώς 
Βουλγάρες» του Τζίμη Πανούση εν έτει 1997, είτε κινηματογραφικές ταινίες, όπως το «Όλα είναι 
δρόμος» (1998) του Παντελή Βούλγαρη, το «Βαλκανιζατέρ» (1997) του Σωτήρη Γκορίτσα, το 
«Μπίζνες στα Βαλκανία» (1996) του Βασιλη Μπουντούρη και το «Από την άκρη της πόλης» (1998) 
του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, είτε ακτιβιστικοί λόγοι, οι οποίοι ξεκίνησαν τουλάχιστον μια δεκαετία 
αργότερα από την έλευση των βαλκάνιων μεταναστριών και ενισχύθηκαν κατά βάση μετά την 
«έκρηξη» της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας (βλ. Κύκλος της Φωτιάς, 2006, 
autonome antifa, 2013). 
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ενοχοποιητικών εκφορών, οι οποίες ουδέποτε άλλωστε υπήρξαν στα λεγόμενα των 

συνομιλητών και συνομιλητριών μου. Αν σκεφτούμε για παράδειγμα το 

παραπεφθέν απόσπασμα της συζήτησης μου με τον Παναγιώτη στο τέλος της 

προηγούμενης ενότητας σχετικά με τον εύκολο τρόπο που ο Έλληνας άνδρας 

μπορούσε να βρει την ερωτική επαφή με «εξωτικές» γυναίκες από τα Βαλκάνια, 

είμαστε σε θέση παρατηρήσουμε πως η κεντρική επιτέλεση αυτού συνίσταται στην 

οικονομική άνεση και υπεροχή βάσει της οποίας κινείται μέσα στην «καταραμένη 

φτώχεια» των Βαλκανίων και έρχεται σε σεξουαλική επαφή με «γυναικάρες» 

δίνοντας για αντάλλαγμα μόνον «ένα καλτσόν» και καθόλου χρήματα.  

Η ιδεολογία της εθνικής αρρενωπής υπεροχής στην περιοχή, η οποία επιτελείται δια 

της ενσώματης σεξουαλικής επαφής με «φθηνές» και «εύκολες» βαλκάνιες μας 

παρακινεί να επιστρέψουμε γενεαλογικά στην αντίστοιχη υπεροχή του «κατακτητή, 

ορθόδοξου, βαλκάνιου έμπορου», ο οποίος «μιλάει ελληνικά» ήδη πριν το 

ξέσπασμα των εθνικών κινημάτων στα Βαλκάνια (βλ. Stoianovich, 1979). Με την 

εξής σύγκριση δεν προτείνεται βέβαια μια παράλληλη ανάγνωση δύο διαφορετικών 

ιστορικών καταστάσεων, παρά μόνο η ανάγνωση δύο κοινών στοιχείων τηρουμένων 

των αναλογίων: πρώτον, ο σημαίνον ρόλος της εθνικοποιημένης αρρενωπότητας, η 

οποία «επεκτείνεται» κυριαρχικά στο χώρο, καθώς και το γενεαλογικά εντοπισμένο 

εθνικό διακύβευμα ανταγωνισμού και συμβολικής επικράτησης στο χώρο των 

Βαλκανίων. Άλλωστε, «το ρεύμα θέασης του νεοελληνικού χώρου ως ανώτερου -

πνευματικά, πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά, ανά διαφορετικές περιόδους- σε 

σχέση με τη Βαλκανική, αποδεικνύεται εξαιρετικά βαθύ και ισχυρό στο νεοελληνικό 

φαντασιακό» (Μαζαρόπουλος, 2020: 245), επανερχόμενο διαρκώς στο εκάστοτε 

παρόν. Η αναταραγμένη δεκαετία του 1990 φέρνει λοιπόν τη νοτιο-ανατολική 

Ευρώπη ενώπιον ριζικών ανασυγκροτήσεων και ως εκ τούτου προκαλεί το 

νεοελληνικό φαντασιακό στην παράθεση εκ νέου αποδείξεων για τη συμβολική 

ανωτερότητα της χώρας σε σχέση με τα νεότευκτα βαλκανικά κράτη.  

Η «αναμέτρηση» των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε σχέση με την 

τοποθέτηση τους στα Βαλκάνια πρόκειται σίγουρα για μια ανοιχτή διαδικασία εντός 

της οποίας ο προσδιορισμός «βαλκάνιος» επεξεργάζεται ποικιλοτρόπως αναλόγως 

τα επιμέρους διακυβεύματα. Βέβαια καμία μάλλον χώρα της περιοχής δεν θέλει να 
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προσδιορίζεται -τουλάχιστον θεσμικά- ως «βαλκανική» (Debie, 2004: 33), 

αφομοιώνοντας την ετερο-προσδιοριστική ρητορική του βαλκανισμού (βλ. 

Todorova, 2005), που κατασκευάζει τα Βαλκάνια ως τον απολίτιστο και πρωτόγονο 

ευρωπαϊκό Άλλο. Το ελληνικό φαντασιακό δεν αποτελεί εξαίρεση, ενώ μάλιστα, 

όπως παρατήρησε η Todorova, διακατέχεται από ένα «υπερβολικό σύμπλεγμα 

ανωτερότητας» (111) σε σχέση με τους βαλκάνιους λαούς. 

Πιο αναλυτικά, αυτό που προτείνω στο συγκεκριμένο σημείο είναι να σκεφτούμε 

πώς η σύνδεση των γυναικείων σωμάτων από την Νοτιοανατολική και Ανατολική 

Ευρώπη με την αναζήτηση της διαφορετικής και εξωτικής ερωτικής εμπειρίας 

Ελλήνων ανδρών κινητοποιεί -και κινητοποιείται από- το ηγεμονικό ελληνικό 

φαντασιακό, που τοποθετεί την Ελλάδα στην ανεπτυγμένη Δύση. Στην εν λόγω 

περίπτωση λαμβάνει συγκεκριμένα τη μορφή αρρενωπής επιτέλεσης, 

νομιμοποιώντας αφενός την ιδεολογία της ελληνικής υπεροχής, ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί μια απο-βαλκανιοποιητική επιτέλεση του εθνικού. Η εξής διαδικασία 

χρειάζεται ωστόσο ένα ρητορικό όχημα ώστε να πραγματοποιηθεί. Αυτό το όχημα 

ως η απαραίτητη συγκολλητική ουσία μεταξύ ελληνικού φαντασιακού και Δύσης 

συνίσταται στην κρυπτο-αποικιακή συνθήκη (βλ. Herzfeld, 2002) σε συνάρτηση με 

τη διεκδίκηση της ευρωπαϊκότητας, η οποία αποτελεί το πολιτικό στοίχημα της 

χώρας τη συγκεκριμένη περίοδο (Calotychos, 2013: 4). 

Όπως εξήγησε ο Herzfeld, η Ελλάδα, όπως και κάποιες άλλες περιπτώσεις κρατών, 

δεν γνώρισαν ποτέ την αποικιοκρατία με την αυστηρή έννοια του όρου. Πότε δεν 

βρέθηκαν δηλαδή υπό καθεστώς αυστηρού πολιτικού, στρατιωτικού και 

γραφειοκρατικού ελέγχου από μια ξένη δύναμη. Υπήρχαν όμως συνεχώς στη στενή 

επιρροή αυτών μέσω πολλαπλών μορφών, διατηρώντας τύποις την ανεξαρτησία 

καθώς παραχώρησε τον έλεγχο του «εθνικού πολιτισμού» (Herzfeld, 2002: 901). Η 

μεταπολεμική Ελλάδα συν τοις άλλοις είναι η μοναδική χώρα των Βαλκανίων, η 

οποία δεν πέρασε ποτέ σε κομμουνιστικό καθεστώς. Πάντοτε τηρούσε απόσταση 

από την κατάσταση των Βαλκανίων διογκώνοντας έτσι το φαντασιακό της χάσμα 

από τους σλάβους γείτονες και εντάσσοντας παράλληλα τον εαυτό της στην 

ευρωπαϊκή σφαίρα επιρροής και σκέψης (Herzfeld, 2002: 904). Ο Λιάκος δεχόμενος 

την θέση του Herzfeld εξηγεί αρκετά περιεκτικά το status της κρυπτο-
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αποικιοκρατίας συνδέοντας το με την ευρωπαϊκή διάσταση που έλαβε τη δεκαετία 

του 1990: 

Οι χώρες αυτές βρίσκονταν σε ένα εκκρεμές, η ταλάντωση του οποίου 

κυμαινόταν από το ένα άκρο, τη μίμηση και τη μεταφορά πολιτισμικών, 

πολιτικών και οικονομικών προτύπων από τη δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια 

Αμερική, στο άλλο άκρο, στην αναγκαστική προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις, 

γεωπολιτικές και οικονομικές, που επέβαλλαν αυτοί οι δύο βορειοατλαντικοί 

πόλοι στον κόσμο. Στο ίδιο εκκρεμές υπάκουε και η αυτοπαρουσίαση τους: οι 

Έλληνες ήταν Ευρωπαίοι, αλλά έπρεπε συνεχώς να αποδεικνύουν ότι είναι 

Ευρωπαίοι. Από τη Μεταπολίτευση και ύστερα ο πολικός αστέρας της 

Ελλάδας έγινε η Ευρώπη και μάλιστα σε μια διαδικασία ενοποίησης (2020: 

468). 

Γιατί όμως να μας αφορά η κρυπτο-αποικιακότητα στο εξής σημείο; Ακριβώς επειδή 

το να θεωρήσουμε το μεταποιημένο πεδίο σεξουαλικής διασκέδασης της δεκαετίας 

του 1990 ως μια πτυχή του παγκόσμιου σεξο-τοπίου, δηλαδή ως ένα απολειφάδι ή 

μια «σκία», όπως το θέτει η Penttinen (2008), της κίνησης των παγκόσμιων 

πολιτισμικών ροών συνιστά μια λειψή ερμηνεία στο βαθμό που δεν υπολογίζει τις 

πλήρεις παγκοσμιο-τοπικές απολήξεις. Όπως φαίνεται οι παγκόσμιες ροές στην 

τοπική τους μετάφραση τους πατούν πάνω σε ήδη υπάρχοντα φαντασιακά και δεν 

δημιουργούν καινούργια εκ του μηδενός, συμπαρασύροντας απλά την τοπική 

πολιτισμική παραγωγή. Με άλλα λόγια, η εξωτικοποίηση των νοτιο-ανατολικών και 

ανατολικών σωμάτων συνιστά ένα εγχείρημα απο-βαλκανιοποίησης και 

επιβεβαίωσης της ελληνικής λευκής ηγεμονικότητας στο βαλκανικό συγκείμενο, 

λαμβάνοντας την πολιτισμική μορφή της ανδρικής επιθυμίας, η οποία 

μεταφράζεται σε νέες πρακτικές σεξουαλικής συνάντησης αλλά και σε νέες 

χωρικότητες. 

Κατανοώντας τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε πως η έννοια της πείνας ως 

μετωνυμία της διογκωμένης και ακόρεστης επιθυμίας δεν αφορά μόνο το 

οικονομικό και ερωτικό επίπεδο -και τις συζεύξεις αυτού- αλλά εγγράφεται άμεσα 

σε προβληματικές εθνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας 
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ταυτόχρονα ήδη υπάρχουσες σχέσεις εξουσίας στον χώρο των Βαλκανίων. Η πείνα 

αποτελεί μια έννοια που συμπυκνώνει εντός της μια φαντασιακή κοινότητα και τα 

πολιτισμικά νοήματα που η ίδια διαπραγματεύεται. Πρόκειται περισσότερο για 

έναν καθρέφτη, μια μορφή επιθυμίας που διαμορφώνει υποκειμενικότητες, οι 

οποίες καθρεφτίζουν φαντασιακές εικόνες του εαυτού που «λαχταρά να μοιάζει και 

να αισθάνεται Ευρωπαίος» (Karakasidou & Tsibiridou, 2006: 217). Η πείνα ως 

επιθυμία δεν είναι λοιπόν μια ατομική και μη-ιστορική διαδικασία αλλά ως 

εμπρόθετο έργο της φαντασίας συνιστά πλέον μια κοινωνική πρακτική (Appadurai, 

2014: 55). Για την ακρίβεια «το μόνο που υπάρχει είναι η επιθυμία και το 

κοινωνικό» (Deleuze & Guattari, 2016: 39). Η επιθυμία συνομιλεί με συλλογικές 

προβληματικές και εντός της διαπλέκονται και εγγράφονται πολλαπλές μορφές 

επιθυμητικών διακυβευμάτων: οικονομικών, ερωτικών και εθνικών. Ταυτόχρονα 

αυτές οι επιθυμητικές εκφάνσεις «ενσαρκώνονται» μέσα σε χώρους και σώματα, 

παίρνουν τη μορφή αρρενωπών επιτελέσεων, οι οποίες εντοπίζονται στους 

μεταλλασσόμενους χώρους σεξουαλικής διασκέδασης της Μεταπολίτευσης. 

  



 

114 
 

Επίλογος 

Η συγκεκριμένη εργασία εκκίνησε ως μια απόπειρα ανάγνωσης πτυχών της ιστορίας 

Μεταπολίτευσης και επικεντρώθηκε γύρω από τη διασταύρωση της παραγωγής των 

χώρων σεξουαλικής διασκέδασης, της αρρενωπότητας και της επιθυμίας. Το 

γεγονός ότι εστίασε στο επαρχιακό πλαίσιο και συγκεκριμένα στην πόλη της 

Κοζάνης μας παρέχει ένα πρώτο επίπεδο πληροφοριών σχετικά με έναν εν πολλοίς 

αχαρτογράφητο χώρο από την επιστημονική βιβλιογραφία σχετικά με τη 

σεξουαλική διασκέδαση, τους χώρους επιτέλεσης της αλλά και τις επιθυμητικές 

κινήσεις των ανδρών της περιοχής μέσα από τις συνέχειες και τις α-συνέχειες τους. 

Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν αποπειράται μια γενίκευση των ιστοριών και των 

νοημάτων που αναλύσαμε τόσο στον υπόλοιπο έκκεντρο επαρχιακό χώρο, πόσο 

μάλλον στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.  

Το συνθετικό και ερμηνευτικό κομμάτι της εργασίας διακρίνεται σε δύο επίπεδα: 

αφενός στη γενεαλογία και αφετέρου στα δεδομένα των αφηγήσεων που ακόμισα 

μέσα από τις συνομιλίες μου με άντρες της περιοχής. Η γενεαλογία κατάφερε να 

μας δείξει πως στον εξεταζόμενο χρονικό ορίζοντα δεν δύναται να εντοπίσουμε μια 

κλιμάκωση με την πρόοδο του χρόνου από πιο απλές μορφές πορνείας σε πιο 

σύνθετες ή με άλλα λόγια από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες και χώρους στη 

διάχυση τους στη δημόσια σφαίρα. Η δραστηριοποίηση των αντρών γύρω από 

χώρους που εμφανιζόταν πορνεία ήταν περισσότερο μια πτυχή καθημερινών 

τριβών παρά μια συνθήκη «κρίσης», μύησης ή «καθορισμένης λειτουργίας» που θα 

τους καθιστούσε «κλασσικές» μορφές ετεροτοπίας (Foucault, 2012: 262-263). Η 

πάροδος των χρόνων δεν διεύρυνε λοιπόν τη σεξουαλική διασκέδαση απλώς την 

εντατικοποίησε και μέσα από άλλες μορφές συνάντησης, όπως η πρακτική της 

κονσομασιόν μέσα σε στα σχετικά μπαρ ή στα σκυλάδικα. Η Κοζάνη στο τοπίο της 

πολλαπλότητας των μορφών της σεξουαλικής διασκέδασης εμφανίζεται κυρίως στη 

Μεταπολίτευση χωρίς να έχουμε βέβαια συγκεκριμένες αναφορές για τα 

προηγούμενα χρόνια, περίοδος που θα έχρηζε περαιτέρω ενασχόλησης.  

Μπορεί η δεκαετία του 1980 να συνδύασε το θέαμα με την κατανάλωση ως κομβικό 

σημείο της διαμόρφωσης της ανδρικής επιθυμίας μέσα από την κονσομασιόν σε 

μπαρ και σκυλάδικα, η οποία αρθρωνόταν μέσα από πρακτικές τρέλας, επιτελέσεις 



 

115 
 

δηλαδή επειδικτικής κατανάλωσης. Μπορεί όπως είδαμε η «επίλυση» της 

καψούρας μέσα από τη σεξουαλική συνεύρεση με το αντικείμενο της επιθυμίας να 

ήταν ο στόχος χωρίς ωστόσο ούτε αυτό να πραγματοποιείται συνήθως, αλλά ούτε 

και ο άνδρας να πτοείται στη διεκδίκηση. Αν η σεξουαλική διασκέδαση στη νύχτα 

του 1980 προσομοίαζε ένα potlatch και η αρρενωπότητα να επιτελούνταν μέσα από 

«ανορθολογικές» οικονομικές πρακτικές, κάτι τέτοιο άλλαξε στο πέρασμα προς τη 

δεκαετία του 1990, όπου η διασκέδαση επανεδαφικοποιείται μέσα από 

διαφορετικές επιθυμίες και πρακτικές. Το σώμα μιας ιθαγενούς κονσοματρίς και 

μιας τραγουδίστριας σε σκυλάδικο εξέπεσε του ενδιαφέροντος, ενώ η αναζήτηση 

ενός εξωτικού σεξουαλικού στοχείου, το οποίο βρήκε το συμπλήρωμα του μέσα 

από τα σώματα γυναικών μεταναστριών από χώρες της Νοτιοανατολικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, ήταν πλέον το επιθυμητικό επίκεντρο. Ο θαμώνας 

μετατρέπεται σε πελάτη, συμπεριφερούμενος ως ένας homo economicus 

στοχεύοντας στο μέγιστο κέρδος με την ελάχιστη ζημία, δηλαδή στην περίπτωση 

μας, στη σεξουαλική επαφή με σχετικά λίγα χρήματα. Η καψούρα ως ανολοκλήρωτο 

ερωτικό συναίσθημα δεν ταίριαζε πλέον στο φαντασιακό ενός ορθολογικού 

οικονομικού υποκειμένου, όπου πλήρωνε και ανέμενε άμεσα τις υλικές απολαβές 

της επιθυμίας του.  

Κομβικό σημείο των παρατρήσεων μας είναι αφενός η παραδοχή πως «η έλξη της 

[Ρωσίδας] προκλήθηκε από το πολυγεγονός ότι ήταν Ρωσίδα (χωρίς εισαγωγικά), με 

όλες τις (ιστορικές, πολιτικές, πολιτιστικές, εθνικιστικές, ρατσιστικές) σημασίες που 

έννοια συμπυκνώνει» (Λάζος, 2002b: 190). Εν ολίγοις, κατανοούμε πως οι Ρωσίδες 

«πουλούσαν» τόσο επειδή ακριβώς ήταν Ρωσίδες. Δεν θα μπορέσουμε ωστόσο να 

ερμηνεύσουμε την αυτο-αναφορικότητα της συγκεκριμένης παρατήρησης αν δεν 

λάβουμε υπόψιν όλες τις γενεαλογικές συνεισφορές σχετικά με τους χώρους 

σεξουαλικής διασκέδασης, την ανδρική επιθυμία και τις ηγεμονικές μορφές της 

αρρενωπότητας. Με λίγα λόγια, πρέπει να αναλογιστούμε τρεις προϋποθέσεις. 

Αρχικά, οι χώροι σεξουαλικής διασκέδασης συνιστούν τόπους ομοκοινωνικής 

δραστηριότητας και διαμόρφωσης της αρρενωπότητας, οι οποίοι σχετίζονται 

περισσότερο με τη διαδικασία της απόλαυσης παρά της εκτόνωσης βιολογικών 

ορμών. Μια κυρίαρχη ματιά, η οποία θα χρησιμοποιούσε το αναλυτικό πλαίσιο της 
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πονρείας, θα αποσιωπούσε το πλούσιο μωσαϊκό «προτιμήσεων, διαβαθμίσεων, 

τρόπων πρόκλησης αλλά και ικανοποίσης» (Αμπατζή, 2004: 211) που στη δική μας 

περίπτωση μας επέτρεψαν να αναγνώσουμε μια διαφορετική εκδοχή του ίδιου -εκ 

πρώτης όψης τουλάχιστον- φαινομένου. Δεύτερον, η συρρίκνωση του ανδρισμού 

της προκοπής και του ‘κουβαλήματος’ που επιτελούσε ο ‘άνδρας-νοικοκυραίος’ 

άρχισε να αντικαθίσταται βαθμιαία από έναν ‘άνδρα-καταναλωτή’, ο οποίος 

πλουτίζει, καταναλώνει επειδικτικά, αλλάζει συντρόφους και ερχόμενος σε ρήξη με 

την κανονικότητα της μονογαμίας επιθυμεί διαφορετικά αναζητώντας πλέον νέες 

εξωτικές σεξουαλικές εμπειρίες που έως τότε δεν μπορούσε να απολαύσει. Τέλος, 

το θέαμα σε συνδυασμό με την κατανάλωση ως προϋποθέσεις της ανδρικής 

επιθυμίας εναλλάσσουν τις μορφές αυτής: από τις ιθαγενείς κονσοματρίς με τα 

καψούρια που κανούν τεράστιες ζημιές για τη συντροφιά τους φτάνουμε στις 

γυναίκες από την Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη που λόγω «ποσότητας», 

«ποιότητας» και χαμηλής τιμής γίνονται προσβάσιμα σώματα σε ολόκληρη την 

επικράτεια.  

Θεωρώ πως κεντρικό συμπέρασμα της εργασίας δεν είναι ούτε η σύνδεση θεάματος 

και κατανάλωσης ως τον ακρογωνιαίο λίθος της αρρενωπότητας εφεξής της 

Μεταπολίτευσης, ούτε όμως η παραδοχή πως η συνεχούμενη διόγκωση της 

ανδρικής επιθυμίας που εξωτικοποιείται κατά τη δεκαετία του 1990 είναι ένα 

αποτέλεσμα των «δυνάμεων της αγοράς», μια θέση που έχει καταλήξει να 

αναπαράγεται ως ένα «φολκλορικό» αφήγημα εντός των κοινωνικών επιστημών 

εδώ και χρόνια (Bauman, 1998: 21). Αντ’ αυτού ιδιαίτερη βαρύτητα θα άξιζε να 

δοθεί στους τρόπους κάτω από τους οποίους συμβαίνει η εξής παγκοσμιο-τοπική 

διαδικασία αλλά και τις συνθήκες που νομιμοποιούν τη διαμόρφωση της επιθυμίας. 

Η εξής νομιμοποίηση συμβαίνει σαφώς μέσα στο συγκείμενο της υπεράσπισης της 

ελληνικής ηγεμονικότητας με όρους δυτικής υπεροχής στην περιοχή των Βαλκανίων 

κάτι που στη δεκαετία του 1990 πρόκειται για ένα απο-βαλκανιοποιητικό και 

συνάμα κρυπτο-αποικιακό επιχείρημα. Θα είχε περαιτέρω ενδιαφέρον μάλιστα η 

λεπτομερέστερη εξέταση της απο-βαλκανιοποιητικής και κρυπτο-αποικιακής 

ρητορικής στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1990 σε συνάρτηση με την ανάπτυξη μιας 

αποικιακής τροπικότητας, η οποία, όπως το μοντέλο των «διαβαθμισμένων 
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οριενταλισμών» της Milica Bakić-Hayden (1995), διαχωρίζει, ταξινομεί και 

δημιουργεί ιεραρχίες με αναφορά στην εθνικότητα, το φύλο και τη σεξουαλικότητα. 

Συγκεκριμένα στη δική μας περίτπωση αναπτύσσει λόγους και πρακτικές ανάμεσα 

στην ελληνική λευκή αρρενωπότητα με το στάτους της δυτικής υπεροχής και στα 

«λευκά αλλά όχι αρκετά» σώματα μεταναστριών από χώρες της ευρύτερης 

περιοχής των Βαλκανίων.  
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