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318 Βιβλιοκρισίες 

Θωμάς Δρίκος, Η πορνεία στην Ερμούπολη το 19ο αιώνα (1820-1900), Αθήνα, Ελληνι

κά Γράμματα, 2002, 340 σ. 

Το βιβλίο του Θωμά Δρίκου έχει ως αντι

κείμενο ένα προκλητικό, όσο και ενδιαφέ

ρον θέμα, την πορνεία στην Ερμούπολη το 

19ο αιώνα. Ο συγγραφέας συμβάλλει με τη 

μελέτη του στον εμπλουτισμό της κοινω

νικής ιστορίας της Ερμούπολης και το κά

νει τούτο ενώ δεν είναι επαγγελματίας ιστο-
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ρικός, απέχοντας δηλαδή από τον καθιε

ρωμένο κώδικα της «επίσημης» ιστοριο

γραφίας' διαθέτοντας νομική παιδεία, φι-

λέρευνο πνεύμα και ένα γνήσιο ενδιαφέρον 

για τα φτωχά και περιθωριακά στρώματα 

Η πρώτη μορφή αυτού του κειμένου πα
ρουσιάστηκε στη συνάντηση-συζήτηση της 
Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού στις 
2.3.2005 με εισηγητή τον συγγραφέα του 
βιβλίου. 

προχώρησε σε μια ιστορία της πόλης «από 

τα κάτω». Σ ' αυτή την ιδιάζουσα και συγ

κλονιστική ιστορία πρωταγωνιστεί η ίδια 

πόλη, η Ερμούπολη, και ο πληθυσμός της. 

Ο συγγραφέας επιχειρεί να ανασυστήσει 

έναν ολόκληρο κατακερματισμένο κόσμο 

και να ανασυγκροτήσει την ένταση των 

κοινωνικών σχέσεων μέσα από ιστορίες α

τόμων, μέσα από θραύσματα ατομικών δια

δρομών στο περιθώριο της ιστορίας και της 

κοινωνικής ζωής: ένας κόσμος φτωχών γυ

ναικών με περιορισμένες εναλλακτικές λύ

σεις επιβίωσης, καθώς και τα κυκλώματα 

μεσαζόντων και σωματεμπόρων αναδύον

ται από την αφάνεια και αποκτούν ιστο

ρική διάσταση. Εκτός από το κύκλωμα της 

πορνείας, η μελέτη αγγίζει ακροθιγώς πλή

θος ζητημάτων της κοινωνικής και πολι

τισμικής ιστορίας της πόλης (κουλτούρα 

και ηθική του περιθωρίου, παιδική εργα

σία κ.ά.), στα ίχνη της ερευνητικής παρά

δοσης που δημιούργησε ο Ηλίας Πετρά -

πουλος. 

Μελετώντας την πορνεία στην Ερμού

πολη, ο συγγραφέας έρχεται να πλουτίσει 

την σχετικά άφθονη βιβλιογραφία για την 

συριανή πρωτεύουσα. Αν η Ερμούπολη, λό

γω της ιστορικής ιδιοτυπίας της, αλλά και 

του καλά σωζόμενου Ιστορικού Αρχείου της 

(για τη διάσωση και αξιοποίηση του οποίου 

η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού φέ

ρει ακέραιο το μέγεθος της ευθύνης), ευ

τύχησε να γίνει αντικείμενο αρκετών ιστο

ρικών ερευνών, δεν στάθηκε πάντως το ίδιο 

τυχερή όσον αφορά την κατανομή των θε

μάτων που μελετήθηκαν: οι επιχειρηματι

κές και βιομηχανικές δραστηριότητες των 

Ερμουπολιτών, η βιομηχανική ανάπτυξη, 

η ποικίλη πολιτιστική ζωή της αστικής τά

ξης κυριάρχησαν στις σχετικές —και αναμ

φίβολα σημαντικές— μελέτες της τελευ

ταίας εικοσαετίας. Έλειψαν όμως, μέχρι 

στιγμής, οι μελέτες για τον κόσμο των 

φτωχών, για τις κατώτερες τάξεις που πύ-
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κνωσαν τον ερμουπολίτικο πληθυσμό το 

19ο αιώνα. Τα θέματα για την ιστορία των 

κατώτερων τάξεων δεν επιλέχθηκαν από 

την ιστορική έρευνα για μια σειρά από λό

γους· διαφορετικές ερευνητικές προτεραιό

τητες, έλλειψη ή ανεπαρκής αξιοποίηση του 

κατάλληλου αρχειακού υλικού υπήρξαν, με

ταξύ άλλων, παράγοντες αυτής της «υστέ

ρησης». Η συγκεκριμένη διαπίστωση δεν 

συνιστά ασφαλώς μομφή για τις ιστοριο

γραφικές τάσεις που αναπτύχθηκαν έχον

τας ως ερευνητικό αντικείμενο την Ερμού

πολη, απλώς υπενθυμίζει ορισμένα κενά 

της ελληνικής ιστοριογραφίας. 

Η ιστορία της πορνείας, ως κοινωνικό 

φαινόμενο που συνδέεται με την σεξουα

λική ηθική της εποχής, έχει γνωρίσει ση

μαντική ανάπτυξη στη διεθνή βιβλιογρα

φία από τη δεκαετία του 1970.* Στην Πορ

νεία στην Ερμούπολη ο Θ. Δ. ξεφεύγει από 

την στερεότυπη αντίληψη της πορνείας ως 

«το αρχαιότερο επάγγελμα στον κόσμο», 

ως ένα αιώνιο και αναλλοίωτο φαινόμενο. 

Την προσεγγίζει ως ένα κοινωνικό φαινό

μενο με ιστορικότητα, σε διαπλοκή με τις 

κοινωνικές δομές. Η πορνεία του 19ου αιώ

να συνδέεται με τη σεξουαλική ηθική και 

τη σεξουαλική αθλιότητα της εποχής και 

με τις συνθήκες εκείνες που καθιστούν α

ναγκαία τη «διαιώνιση» της. Ο συγγρα

φέας ξεφεύγει, επίσης, από τη στερεότυπη 

εικόνα της πόρνης που συνιστά «παθολο

γική» περίπτωση εκτροπής ή άβουλο αντι

κείμενο στα χέρια των θυτών της. Η εκ-

πόρνευση στην Ερμούπολη του 19ου αιώ

να αποτελεί μια επιλογή στο πλαίσιο των 

περιορισμένων εναλλακτικών λύσεων που 

διαθέτουν οι φτωχές γυναίκες. 

Το βιβλίο του Θ. Δ. αξιοποιεί και ανα-

1. Από την πλούσια διεθνή βιβλιογρα
φία, ενδεικτικά αναφέρω: Alain Corbin, 
Les filles de noce : misère sexuelle et pro
stitution au XIXe siècle, Παρίσι, Flam
marion 1978. Judith R. Walhowitz, 
Prostitution and Victorian society: 
women, class, and the state, Καίμπριτζ -
Νέα ϊόρκη, Cambridge University 
Press, 1982. 

δεικνύει ένα εξαιρετικά πλούσιο αρχειακό 

υλικό, ανεκμετάλλευτο μέχρι στιγμής από 

την έρευνα: τις αποφάσεις του Πταισμα

τοδικείου και Πλημμελειοδικείου Σύρου, τα 

Βιβλία ασθενών του Δημοτικού Νοσοκο

μείου, καθώς και συμβολαιογραφικά αρ

χεία, που απόκεινται στα Γενικά Αρχεία 

του Κράτους / Αρχεία Νομού Κυκλάδων. 

Συμπληρωματική έρευνα πραγματοποιήθη

κε στο Υποθηκοφυλακείο της Ερμούπολης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση δι

καστικών αρχείων στην ελληνική ιστοριο

γραφία δεν είναι συνήθης, και επομένως 

δεν υπάρχει μια επεξεργασμένη μέθοδος 

προσέγγισης του ιδιαίτερου αυτού είδους 

αρχειακού υλικού, που παράγεται από τη 

δράση και τις σκοπιμότητες της εξουσίας, 

αλλά και τη δράση των ιστορικών υποκει

μένου όταν συναλλάσσονται με την εξου

σία αυτή.2 Εντούτοις ο Θ. Δ. επιτυγχάνει, 

με τη λιτότητα της γραφής του, να μην 

αντιμετωπίσει τα δικαστικά αρχεία σαν 

«αντικειμενικό» πραγματολογικό υλικό, 

που μπορεί αυτούσιο να ανασυστήσει την 

ιστορική πραγματικότητα. Παραθέτοντας 

τα ίδια τα τεκμήρια επιτρέπει στους άν

δρες και τις γυναίκες του 19ου αιώνα να 

αποκτήσουν φωνή: ο χειμαρρώδης λόγος 

τους μεταφέρει όψεις της «εξωκειμενικής» 

πραγματικότητας των υποτελών τάξεων 

και προσδίδει συνοχή σε έναν κατά τ ' άλλα 

κατακερματισμένο κόσμο, αυτόν του ιστο

ρικού αρχείου. 

Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου ανα

φέρεται στην οργάνωση και διάταξη της 

πορνείας στον χώρο. Η αστική τοπογρα

φία θίγει το εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα 

των ιεραρχήσεων και των κοινωνικών χρή

σεων του χώρου, καθώς καθίσταται φανε-

2. Στην ελληνική ιστοριογραφία δικα
στικά αρχεία αξιοποιήθηκαν πρόσφατα από 
την Έ φ η Αβδελά, Διά λόγους τιμής. Βία, 
συναισθήματα και αξίες στη μετεμφνλιακή 
Ελλάδα, Αθήνα, Νεφέλη, 2002. Ο προβλη
ματισμός για τα δικαστικά αρχεία προέρ
χεται από την Ariette Farge, Η γεύση 
του αρχείου, πρόλογος - μετάφραση Ρ. 
Μπενβενίστε, Αθήνα, Νεφέλη, 2004. 
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ρή η διάκριση ανάμεσα στην συνοικία των 

πορνείων («Καταλύματα»), τις υπόλοιπες 

γειτονιές της πόλης και την κεντρική πλα

τεία Μιαούλη. Στο δεύτερο κεφάλαιο πα

ρουσιάζεται η οικιστική κατάσταση στη 

συνοικία των Καταλυμάτων και περιγρά

φονται τα οικήματα στα οποία διαμένουν 

οι πληβείοι. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζε

ται η οργάνωση της πορνείας και αναλύε

ται το ιεραρχημένο κύκλωμα προαγωγών, 

μαστροπών, αγαπητικών. Παρουσιάζεται 

η δράση όλων εκείνων των σωματεμπόρων 

και μεσαζόντων που είτε προμηθεύουν και 

ανανεώνουν την αγορά των πορνείων της 

Ερμούπολης με έμψυχο υλικό, είτε διευκο

λύνουν και υποθάλπουν την πορνεία, είτε 

πωλούν προστασία και επιδιώκουν να δια

τηρήσουν τις γυναίκες στην υποτελή θέση 

της πόρνης. Σε κάθε περίπτωση χρησιμο

ποιείται ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, από υπο

σχέσεις ως εκβιασμούς και σωματική βία. 

Δίπλα στους προαγωγούς, αναδύεται ένας 

ολόκληρος κόσμος που παίρνει μέρος στη 

διανομή των κερδών από την πορνεία: ιδιο

κτήτες ακινήτων, ξενοδόχοι, οινοπώλες. Οι 

κάθε λογής μεσάζοντες φαίνεται ότι δια

θέτουν διασυνδέσεις με την αστυνομία. Ο 

ρόλος της αστυνομίας είναι στην προκει

μένη περίπτωση πολλαπλός, καθώς αντλεί 

πληροφορίες και πληροφοριοδότες από τον 

χώρο της πορνείας, αντλεί οικονομικές ω

φέλειες, και ασκεί, εντέλει, ανεξέλεγκτη 

εξουσία ελέγχοντας κάθε είδους κινήσεις 

και συμπεριφορές. 

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζει την 

ταυτότητα των 250 περίπου πορνών που 

εντοπίστηκαν στην Ερμούπολη ως προς 

την ηλικία και την καταγωγή. Πρόκειται 

για γυναίκες προερχόμενες από το σύνολο 

του εθνικού χώρου, αλλά και από περιοχές 

εκτός αυτού (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, 

Κρήτη), που έρχονται στην Ερμούπολη α

ναζητώντας εργασία ως υπηρέτριες ή ερ

γάτριες. Η είσοδος των γυναικών στην 

πορνεία γινόταν με μια αίσθηση προσωρι

νότητας, με την ελπίδα ενός καλύτερου μέλ

λοντος. Η αμοιβή των ιερόδουλων ποίκιλε 

κατά περίπτωση, ενώ ακολουθούσε η δια

νομή της αμοιβής με βάση την ιεραρχική 

δομή του κυκλώματος μεσαζόντων - αγα

πητικών - ιδιοκτητών της στέγης - αστυ

νομίας - πορνών. Η έρευνα στο Υποθηκο

φυλακείο της Ερμούπολης παρέχει στοι

χεία για τη συγκρότηση των περιουσιών, 

αποδεικνύοντας ότι προαγωγοί, μαστροποί 

και αγαπητικοί διαθέτουν κάποια ακίνητη 

περιουσία, ενώ οι πόρνες δεν διαθέτουν. 

Ό π ω ς υποθέτει ο σ., η απουσία ακίνητης 

ιδιοκτησίας για τις πόρνες δεν πρέπει να 

συνδέεται μόνο με την προσωρινότητα και 

την κινητικότητα του επαγγέλματος, αλλά 

κυρίως με την άνιση διανομή της αμοιβής 

της πόρνης ανάμεσα στα μέλη του ιεραρ

χημένου κυκλώματος της πορνείας. 

Ναυτικοί, διερχόμενοι, χωροφύλακες 

και στρατιώτες που υπηρετούν στην πόλη, 

αλλά και μόνιμοι κάτοικοι - επαγγελματίες 

κάθε είδους, συγκροτούν την ποικίλη πε

λατεία της πορνείας, η οποία εξετάζεται 

στο πέμπτο κεφάλαιο. Στην Ερμούπολη, 

πόλη-λιμάνι με αυξημένη εμπορική κίνηση, 

πόλη-προσφύγων και μεταναστών, η αυ

στηρότητα των ηθών και η σεξουαλική ηθι

κή της εποχής δημιουργούσαν την πελα

τεία της πορνείας, ενώ οι ταξικές διαφορές 

ανάμεσα στην «καλή πελατεία» και τους 

οικονομικά ασθενέστερους γίνονται ορατές 

στην επιλογή των πορνείων και των πορ

νών. 

Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζεται το νο

μικό πλαίσιο που ίσχυσε για την πορνεία 

το 19ο αιώνα. Επισημαίνεται ότι το ελλη

νικό κράτος επέδειξε από πολύ νωρίς, το 

1834, ενδιαφέρον για τον έλεγχο και τη 

ρύθμιση της πορνείας, αν και το έκανε χω

ρίς σύστημα μέχρι τον βασικό νόμο του 

1922. Την περίοδο 1836-1922 η ρύθμιση 

της πορνείας γινόταν με αυθαίρετο τρόπο 

βάσει υπουργικών εγκυκλίων και διοικητι

κών μέτρων. Μέχρι το 1856 μάλιστα, η 

άσκηση της πορνείας ήταν αδίκημα, ποι

νικά διώξιμο, όταν δεν συνοδευόταν από 

άδεια της αστυνομικής αρχής, ενώ από τη 

χρονιά εκείνη και εξής, δεν χρειαζόταν η 

έκδοση ειδικής άδειας από την αστυνομία. 

Οι «κοινές γυναίκες» έπρεπε να καταγρά-
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φονται από την αστυνομία σε ειδικό βιβλίο, 

προκειμένου να ελέγχονται. Γενικότερα, η 

αστυνομία φαίνεται ότι είχε αυξημένες δι

καιοδοσίες στον έλεγχο του πληθυσμού και 

ειδικά στις γυναίκες που εξασκούσαν την 

πορνεία, εφόσον ήταν αρμόδια για την έκ

δοση αδειών παραμονής στην πόλη, τη με

τακίνηση των γυναικών από ξενοδοχείο σε 

ξενοδοχείο, την άδεια λειτουργίας των οί

κων ανοχής. Εύστοχα υποδεικνύεται ότι 

ακόμα και όταν η άσκηση της πορνείας δεν 

χρειαζόταν ειδική αστυνομική άδεια, μετά 

το 1856, οι κοινές γυναίκες διώκονταν ποι

νικά (καταδικαζόμενες ακόμα και σε κρά

τηση) για προσβολή της αιδούς και των 

ηθών (σ. 79), υποκείμενες σε αξιολογήσεις 

και στερήσεις των ατομικών τους δικαιω

μάτων, συνήθως βάσει αυθαίρετων κριτη

ρίων. Με πρόφαση τα αφροδίσια νοσήματα, 

νομιμοποιούνταν η επιτήρηση και ο έλεγ

χος που αστυνομικές και ιατρικές αρχές 

ασκούσαν στις κοινές γυναίκες. 

Το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με τα 

«γαλλικά πάθη», τα αφροδίσια νοσήματα 

δηλαδή από τα οποία πάσχουν τόσο γυναί

κες που ασκούν την πορνεία, όσο και οι 

πελάτες τους. Εξετάζεται η αντιμετώπιση 

των αφροδίσιων νοσημάτων από το ελλη

νικό κράτος μέσω των κανονιστικών οδη

γιών που εκδίδει το ϊπουργείο Εσωτερι

κών, το ζήτημα των τακτικών ιατρικών 

επιθεωρήσεων και η απομόνωση των ασθε

νών σε ξεχωριστό τμήμα του Δημοτικού 

Νοσοκομείου, η στάση του τοπικού τύπου. 

Ό π ω ς γίνεται φανερό, το φαινόμενο της 

πορνείας απασχολεί από νωρίς στον 19ο 

αιώνα τον κρατικό μηχανισμό και γίνεται 

αντικείμενο κρατικής διευθέτησης. Αλλά αν 

οι κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το 

θεσμικό και ιατρικό πλαίσιο για τη ρύθμι

ση της πορνείας παρουσιάζονται και στην 

επηρεασμένη από τις θεωρητικές επεξερ

γασίες του Μισέλ Φουκώ μελέτη της ιστο

ρικού Μαρίας Κορασίδου, που εκδόθηκε 

την ίδια χρονιά με την Πορνεία στην Ερ-

μονπο?>η,3 η ιδιαίτερη συνεισφορά της με

λέτης του Θ. Δ. εντοπίζεται στην αξιο

ποίηση νέου αρχειακού υλικού, από τα βι

βλία του Δημοτικού Νοσοκομείου της Ερ

μούπολης, στο εσωτερικό του οποίου λει

τουργούσε ειδικό τμήμα για τις κοινές γυ

ναίκες. Η (δημοσιευόμενη στο Παράρτη

μα) αποδελτίωση των στοιχείων που αφο

ρούν τις πάσχουσες και τους πάσχοντες 

από αφροδίσια ασθενείς του Νοσοκομείου 

επιτρέπει να αφουγκραστούμε μια διαφο

ρετική, όσο και συνταρακτική, όψη της 

ζωής των πληβείων, αυτήν του πόνου και 

της αρρώστιας. Η συγκεκριμένη αποδελ

τίωση προσφέρεται για πιο εντατική αξιο

ποίηση από την έρευνα, εφόσον η στατι

στική επεξεργασία των στοιχείων επιτρέ

πει την ακόμα μεγαλύτερη εστίαση στα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά των ασθενών 

(γεωγραφική προέλευση, ηλικιακή σύνθε

ση, επαγγελματική κατάσταση, χρόνος νο

σηλείας κ.α.). Η ένσταση, που θα μπορού

σε να διατυπωθεί στο σημείο αυτό, αφορά 

την άρρητη υιοθέτηση από τον συγγραφέα 

της αντίληψης ότι πορνεία και αφροδίσια 

νοσήματα συνδέονται με τρόπο αυτονόητο. 

Ο προβληματισμός σχετικά με την στερεό

τυπη ταύτιση των πορνών με τα σεξουα

λικά μεταδιδόμενα νοσήματα, θα επέτρεπε 

να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο οτ γυ

ναικείο σώμα αναγνωρίζεται ως πηγή α

σθένειας και μόλυνσης, μέσω ακριβώς της 

σύνδεσης του με τα αφροδίσια. Θα επέτρε

πε επίσης να αναλυθούν οι τρόποι και οι 

πρακτικές μέσω των οποίων επιχειρείται 

ο έλεγχος της (γυναικείας) σεξουαλικότη

τας. Τα στοιχεία, που η ίδια η μελέτη κα

ταθέτει, υποδηλώνουν τα πολλαπλά προ

σχήματα που χρησιμοποιούνται για να ορ

γανώσουν την ιατρική και αστυνομική επι

τήρηση και τον εγκλεισμό των γυναικών. 

Αν στην Ερμούπολη, ο κίνδυνος από τα 

αφροδίσια «δεν πήρε μεγάλη έκταση, ούτε 

και δημιούργησε κλίμα πανικού στην πό

λη», όπως υποστηρίζει ο Θ. Δ. (σ. 86), 

3. Μαρία Κορασίδου, Όταν η αρρώ
στια απειλεί. Επιτήρηση και έλεγχος της 
υγείας του πληθυσμού στην Ελλάδα του 
19ου αιώνα, Αθήνα, Τυπωθήτω - Γιώργος 
Δαρδανός, 2002, σ. 122-138. 
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αυτό δεν απέτρεψε τον τοπικό τύπο να ανη

συχεί και να προτείνει την απομάκρυνση 

των πορνών από τις συνοικίες και την απο

μόνωση τους σε ελεγχόμενο χώρο με αυ

στηρή ιατρική παρακολούθηση, προκειμέ

νου «να θεραπευθή η μολύνουσα χείρων της 

ευλογιάς και των ομοίων ασθενειών ικανόν 

αριθμόν πολιτών, ασθένεια» (σ. 310)· δεν 

απέτρεψε επίσης να θεωρούνται τα αφρο

δίσια «κίνδυνος τρομερώτερος δια τε την 

ηθικήν και την υγείαν» (σ. 106 και 310). 

Η εναντίωση στη «διαφθορά των ηθών», 

η επίκληση της ηθικής και η προστασία 

της δημόσιας υγείας μετατρέπονται σε μέ

σα νομιμοποίησης των μηχανισμών ελέγ

χου της σεξουαλικής συμπεριφοράς. 

Στο όγδοο κεφάλαιο ο αναγνώστης πα

ρακολουθεί τη ζωή και τη δράση των ίδιων 

των ιστορικών υποκειμένων. Η σχεδόν κι

νηματογραφική αφήγηση καταγράφει α) 

την σταδιοδρομία μιας προαγωγού και μα

στροπού από τη Σμύρνη, β) τη δραστηριό

τητα στην αγορά και τις ανοικοδομήσεις 

ακινήτων ενός Θηβαίου οινοπώλη-καφεπώ

λη, ο οποίος εκμισθώνει τα ακίνητα του σε 

«δημόσιες γυναίκες» για την άσκηση του 

επαγγέλματος τους, και γ) την διαδρομή 

μιας πόρνης, η οποία τολμά να εμφανίζε

ται σε δημόσιους χώρους των ανώτερων 

αστικών στρωμάτων, λ.χ. στο Θέατρο Α

πόλλων, σε χώρους δηλαδή αποκλεισμένους 

για τις γυναίκες της κοινωνικής τάξης στην 

οποία ανήκει. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο, που φέρει τον 

τίτλο «Η κοινωνία», εξετάζονται οι στά

σεις της ερμουπολίτικης κοινωνίας απέναν

τι στο φαινόμενο της πορνείας. Ό π ω ς το

νίζεται, η στάση δεν ήταν ενιαία. Από τη 

μια μεριά, η άρχουσα τάξη αποκήρυσσε 

φαινομενικά την πορνεία, αλλά επιζητού

σε, επί της ουσίας, τη διευθέτηση της με 

την απομόνωση στο χώρο των πορνών, τον 

εγκλεισμό και τη δημιουργία όλων εκείνων 

των μηχανισμών ελέγχου, που ήταν απα

ραίτητοι στα πλαίσια του εξευρωπαϊσμού 

της πόλης. Από την άλλη μεριά, οι κατώ

τερες τάξεις, ευρισκόμενες υπό την ηγεμο

νία της κυρίαρχης κουλτούρας, βίωναν την 

αντίφαση να μην αποδέχονται την εκπόρ-

νευση των γυναικών από ηθική επιλογή, 

αλλά να εξαναγκάζονται να την δεχτούν ως 

εναλλακτική λύση στη φτώχεια. Η έμφα

ση της μελέτης στην έντονη κοινωνική και 

ταξική διαφοροποίηση της Ερμούπολης, ό

πως εκφράζεται στις διακρίσεις των χώ

ρων διασκέδασης, στο δημόσιο χώρο της 

πόλης και στην κουλτούρα, γενικότερα, εί

ναι σαφής. Ωστόσο, η ανάδειξη του ταξι

κού χαρακτήρα της πορνείας δεν ακολου

θείται από την εμβάθυνση στις συνθήκες 

που καθιστούν τις γυναίκες (και όχι τους 

άνδρες) αντικείμενα σεξουαλικής εκμετάλ

λευσης. Μια προσέγγιση, η οποία δεν θα 

επιχειρούσε απλώς να καταστήσει τις γυ

ναίκες, ορατές στην κοινωνική ιστορία της 

πόλης, αλλά να καταστήσει αντικείμενο της 

ιστορικής ανάλυσης τις ίδιες τις σχέσεις 

ανάμεσα στα φύλα, θα επέτρεπε ίσως την 

πληρέστερη κατανόηση του φαινόμενου της 

πορνείας. Αν κάτι απουσιάζει από τη ση

μαντική δουλειά του Θ. Δ. είναι ένας βα

θύτερος στοχασμός πάνω στους ρόλους αρ

σενικού και θηλυκού, πάνω δηλαδή στις 

μορφές της ανθρώπινης (γυναικείας) κατα

πίεσης. Χωρίς αυτόν τον ιδιαίτερο προβλη

ματισμό, η άποψη του συγγραφέα, ότι οι 

πόρνες, πριν την είσοδο των γυναικών στη 

μισθωτή εργασία των εργοστασίων, «ήταν 

οι πρώτες χειραφετημένες γυναίκες στην 

Ερμούπολη, στη Σμύρνη, την Κωνσταντι

νούπολη και σε άλλους αστικούς χώρους» 

(σ. 106), μοιάζει τουλάχιστον παράδοξη. 

Η αμφισβήτηση της αντίληψης ότι οι δη

μόσιες γυναίκες αποτελούν παθολογικές πε

ριπτώσεις έκλυτου βίου και κοινωνικά μιά

σματα, δεν συνεπάγεται, κατά τη γνώμη 

μου, τη θέση περί χειραφέτησης. Η ελευ

θερία και η χειραφέτηση των γυναικών για 

να αναγνωριστεί προϋποθέτει μια συζήτη

ση πάνω στους έμφυλους ρόλους. Προϋπο

θέτει επίσης έναν στοχασμό πάνω στην αν

τίφαση της γυναίκας που έχει οικονομική 

δραστηριότητα, αλλά στερείται τα πολιτι

κά της δικαιώματα. 

Η μελέτη συνοδεύεται από εκτεταμένο 

Παράρτημα, στο οποίο δημοσιεύονται πρα-
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κτικά δικών, δημοσιεύματα εφημερίδων, 

νομοθετικά και ιατρικά κείμενα, συμβο

λαιογραφικά έγγραφα και οι πίνακες που 

προέρχονται από τα βιβλία του Δημοτικού 

Νοσοκομείου, και για τους οποίους έγινε 

ήδη λόγος. Ο όγκος του Παραρτήματος, 

με διπλάσιο αριθμό σελίδων απ' αυτόν της 

μελέτης, υποδηλώνει την προτεραιότητα 

του συγγραφέα στη σημασία των αρχεια

κών τεκμηρίων. 

Ό π ω ς προκύπτει συνολικά από τα στοι

χεία που παραθέτει η μελέτη του Θ. Δ., 

και στην Ερμούπολη έτεινε να εφαρμόζε

ται, όπως και αλλού στην Ανατολική Με

σόγειο και στην Ευρώπη, το διακανονιστι-

κό σύστημα διευθέτησης της πορνείας. Το 

συγκεκριμένο σύστημα, που εφαρμόστηκε 

για πρώτη φορά στη Γαλλία το 19ο αιώνα, 

δημιουργούσε περιοχές πορνείων, χωροτα

ξικά αποκλεισμένων, με σκοπό αφενός να 

μην γίνονται αντιληπτές οι σεξουαλικές 

εξωσυζυγικές δραστηριότητες από τις ευυ

πόληπτες οικογένειες, αφετέρου να επιτη

ρούνται αποτελεσματικότερα οι κοινές γυ

ναίκες, οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς 

διάκρισης (εφόσον υποχρεώνονται να εγ

γράφονται σε ειδικούς καταλόγους, να περ

νούν περιοδικές ιατρικές εξετάσεις, να ε

λέγχονται οι κινήσεις τους από τις αστυ

νομικές αρχές κ.ά.). Οι απαραίτητοι χώ

ροι για τη λειτουργία αυτού του διακανο-

νιστικού - κατασταλτικού συστήματος α

ποτελούνταν από τους οίκους ανοχής - το 

νοσοκομείο - τη φυλακή, επειδή η πορνεία 

οριζόταν σε συνάφεια με την εγκληματι

κότητα, τη διαφθορά, την ανατροπή της 

ηθικής τάξης και τη διαφύλαξη της δημό

σιας υγείας από τις μολυσματικές ασθέ

νειες.4 Στην Ερμούπολη οι κανονιστικές 

4. Corbin, ό.π., κυρίως το α' μέρος. 
Για την ελληνική περίπτωση, βλ. Αγγε
λικά Ψαρρά -Ίντα Φλωρεντίν, «Πορνεία: 
συστήματα ρύθμισης και καταστολής», 
Σκούπα, Ιούλιος 1980, τχ. 4, σ. 17-27. Η 
Κρητική Πολιτεία ψήφισε επίσης στα 1900 
το «Νόμο περί χαμαιτυπείων» υιοθετών
τας ένα αυστηρό διακανονιστικό σύστημα 

ρυθμίσεις δεν φαίνεται να απέκτησαν την 

ένταση και τη συστηματικότητα που είχαν 

στη Δυτική Ευρώπη, εντούτοις η άρνηση 

των κοινών γυναικών της πόλης να εργα

στούν σε οργανωμένα πορνεία προτιμώντας 

τα ξενοδοχεία, στα οποία είχαν μεγαλύτε

ρο μερίδιο στην αμοιβή και περισσότερες 

επιλογές στην πελατεία (σ. 71), υποδηλώ

νει, νομίζω, μαζί με άλλα στοιχεία, τη στα

διακή εισαγωγή του διακανονιστικού συ

στήματος ρύθμισης της πορνείας, που νο

μιμοποιήθηκε αργότερα με το νόμο 3032/ 

1922. 

Με τις νομοθετικές-διοικητικές περιο

ριστικές ρυθμίσεις για την πορνεία εγκα

θιδρύεται μια στρατηγική άσκησης εξου

σίας στην κοινωνία, μια νέα «τεχνολογία 

της εξουσίας» που διευκολύνει τον έλεγχο 

και την επιτήρηση μιας συνεχώς διευρυνό

μενης σφαίρας ανθρώπινων δραστηριοτή

των (στις σεξουαλικές σχέσεις, την ψυχα

γωγία κλπ.) στο πλαίσιο μιας πολιτικής 

οικονομίας της πορνείας. Με αυτή την τε

χνολογία της εξουσίας, με την ιατρική, α

στυνομική και δικαστική εποπτεία, η ζωή 

των πληβείων, ανδρών και γυναικών, περι

θωριοποιείται, «επιτηρείται» και γίνεται 

αντικείμενο διαχείρισης. Απ' αυτή την ά

ποψη, οι κανονιστικές ρυθμίσεις δεν απο

τελούσαν μια ουδέτερη έκφραση κάποιας 

κοινωνικής κρατικής ή δημοτικής πολιτι

κής. Αντίθετα ήταν εργαλεία αποκρυστάλ

λωσης των κυρίαρχων κοινωνικών από

ψεων. Μέσω του κανονιστικού συστήματος 

ρύθμισης της πορνείας θεσμοποιήθηκε, εν 

τέλει, η άνιση απονομή δικαιωμάτων. Ω

στόσο, από την άλλη πλευρά, οι κανονιστι

κές ρυθμίσεις για την πορνεία στην Ευρώ

πη αποτέλεσαν ένα ευρύ πεδίο δημόσιων 

χωροταξικού περιορισμού της πορνείας, 
βλ. Γιάννης Ζαϊμάκης, ((Καταγώγια ακ
μάζοντα)). Παρέκκλιση και πολιτισμική 
δημιουργία στον Λάκκο Ηρακλείου (1900-
1940), Αθήνα, Πλέθρον, 1999, σ. 98-104, 
163. Η εξηγητική Έκθεση του Μ. Ρ. 
Κούνδουρου σχετικά με τον κρητικό νόμο 
παρατίθεται από τον Θ. Δ. (σ. 183-184). 
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αντιπαραθέσεων ανάμεσα σε διαφορετικές 

κοινωνικές και πολιτικές ομάδες. Φιλελεύ

θεροι, σοσιαλιστές, αναρχικοί, φεμινίστριες 

ενεπλάκησαν στη δημόσια συζήτηση και 

αμφισβήτησαν την κρατική παρέμβαση στη 

ρύθμιση της πορνείας ζητώντας την κατάρ

γηση των αστυνομικών καταλόγων, τη λή

ψη άδειας από την Αστυνομία και την υπο

χρεωτική ιατρική εξέταση, διεκδικώντας 

έτσι την απόδοση της ατομικής ελευθερίας 

και των δικαιωμάτων των κοινών γυναι

κών. Τα ερωτήματα που προκύπτουν για 

την ελληνική περίπτωση είναι ασφαλώς 

πολλαπλά: πως ακριβώς οργανώθηκε αυτή 

η τεχνολογία της εξουσίας και ποιες μορ

φές έλαβε; Οι κανονιστικές ρυθμίσεις της 

κρατικής παρέμβασης για την πορνεία, ε

κτός από μια τεχνολογία της εξουσίας, δη

μιούργησαν επίσης κοινωνικές και πολιτι

κές αντιστάσεις ; Κινητοποιήθηκαν και πώς 

πολιτικές και κοινωνικές ομάδες για ζητή

ματα σχετικά με τη ρύθμιση της πορνείας 

και της σεξουαλικότητας; Εντοπίζεται 

στον ελληνικό 19ο αιώνα μια ανάλογη, με 

την ευρωπαϊκή, δημόσια αντιπαράθεση 

σχετικά με τα δικαιώματα των κοινών γυ

ναικών και τον ρόλο του κράτους; Πέρα 

από το ζήτημα της διευθέτησης της πορ

νείας, ποικίλα ερωτήματα (για την κοινω

νική σύνθεση της Ερμούπολης, για την 

κουλτούρα των κατώτερων τάξεων) προ

κύπτουν από τη μελέτη του Θ. Δ., και 

μπορούν να γονιμοποιήσουν την ιστορική 

έρευνα. Περιορίζομαι να αναφέρω το ση

μαντικότερο, κατά τη γνώμη μου: πώς 

μπορούν οι ιστορικοί να ανασυνθέσουν τα 

συστήματα σκέψης και να αποκωδικο

ποιήσουν τα νοήματα του λόγου των πλη

βείων, έτσι όπως αυτός καταγράφεται 

στα δικαστικά αρχεία της πόλης του 19ου 

αιώνα. 

Συμπερασματικά, η μελέτη του Θ. Δ. 

βασίζεται σε κοπιώδη αρχειακή έρευνα που 

σέβεται και αναδεικνύει τα ίδια τα αρχεια

κά τεκμήρια. Παρά το επικίνδυνο θέμα, ο 

συγγραφέας αποφεύγει την εξαγωγή συμ

περασμάτων για τις ανθρώπινες συμπερι

φορές, ενώ δεν προβαίνει σε αναχρονισμούς 

και ηθικολογίες. Αντίθετα, διακρίνεται από 

αίσθηση του ιστορικού πλαισίου και των 

αλλαγών που συμβαίνουν στην Ερμούπολη. 

Οι επιμέρους παρατηρήσεις και ενστάσεις 

ως προς τη δομή και τη διάταξη των κε

φαλαίων ή ως προς την ελλιπή θεωρητική 

επεξεργασία δεν μειώνουν την αξία της ερ

γασίας και δεν παραβλέπουν το γεγονός 

ότι η Πορνεία στην Ερμούπολη συμβάλλει 

ουσιαστικά στην κατανόηση της κοινωνικής 

ιστορίας της πόλης, αποτελώντας μαγιά 

για νέες συνθετικές προσεγγίσεις. 

ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ 
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