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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το ζήτημα το οποίο εξετάζεται σε αυτή την εργασία είναι το κατά πόσον η πορνεία 

είναι ηθική. Η πορνεία είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει στην εποχή μας, όμως υπήρχε 

και σε παλαιότερες εποχές. Πολλοί αναφέρονται στην πορνεία ως το «αρχαιότερο 

επάγγελμα». Παρόλα αυτά, η πορνεία συχνά θεωρείται ως ένα φαινόμενο που δεν είναι 

ηθικό, ενώ κατά καιρούς έχουν υπάρξει πολλά επιχειρήματα που προσπαθούν να 

τεκμηριώσουν αυτή την ηθική καταδίκη. Στην εργασία αυτή γίνεται διερεύνηση των 

επιχειρημάτων τα οποία προσπαθούν να τεκμηριώσουν την ηθική ή μη της ύπαρξης της 

πορνείας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνουν κάποιες βασικές επισημάνσεις. Η πρώτη 

επισήμανση είναι το ότι η ηθική της πορνείας που εξετάζει η εργασία δεν αφορά τόσο τα 

άτομα που συμμετέχουν σε αυτή, δηλαδή την ιερόδουλη ή τον πελάτη. Αυτό που εξετάζεται 

είναι το αν η πορνεία, ως φαινόμενο ή ως επάγγελμα, είναι κάτι το οποίο είναι ηθικά 

αποδεκτό να υπάρχει σε μια κοινωνία. Η ηθική δηλαδή που εξετάζεται δεν αφορά τόσο τα 

πρόσωπα αλλά κυρίως την ίδια την ύπαρξη της πορνείας. Είναι βέβαια επόμενο το ότι, 

αναλόγως την προσέγγιση που υιοθετείται, πιθανώς προκύπτει και μια ηθική ευθύνη των 

ατόμων, όμως δίνεται περισσότερο βαρύτητα στην ηθική της πορνείας ως συνολικού 

φαινομένου, αν και, σε μερικά σημεία όπου ήταν απαραίτητο, γίνεται αναφορά και στην 

ηθική ευθύνη των ατόμων. Μια δεύτερη επισήμανση που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η 

εργασία δεν εξετάζει ιδιαίτερα την πορνεία που προκύπτει μέσω άμεσου εξαναγκασμού ή 

εξαπάτησης, όπως επίσης και την παιδική πορνεία. Κι αυτό γιατί είναι προφανές ότι δεν 

υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για μια αντιπαράθεση σε ηθικό επίπεδο, καθώς η καταδίκη 

φαινομένων που είτε προκύπτουν από άμεσο και ωμό εξαναγκασμό είτε αφορούν άτομα 
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που δεν έχουν προλάβει να αναπτυχθούν επαρκώς ως άτομα και ως ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες είναι αυτονόητη. Το είδος της πορνείας που εξετάζεται ηθικά στην 

εργασία είναι η πορνεία ενηλίκων ατόμων, τα οποία ασκούν το επάγγελμα χωρίς κάποιο 

άμεσο εξαναγκασμό, αλλά μετά από δική τους απόφαση (το πόσο ελεύθερη είναι αυτή η 

απόφαση εξετάζεται στην εργασία).  

Δεδομένου του πλήθους των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται υπέρ και κατά 

της πορνείας, η εξέταση του ζητήματος περιορίζεται σε κάποια βασικά επιχειρήματα και 

αντεπιχειρήματα, τα οποία έγινε προσπάθεια να ομαδοποιηθούν ανά κεφάλαιο (στο βαθμό 

βέβαια που αυτό είναι εφικτό, καθώς κάποιες φορές τα επιχειρήματα που αναλύονται 

εμπεριέχουν στοιχεία και από επιχειρήματα που έχουν διερευνηθεί σε προηγούμενα 

κεφάλαια). Καταρχήν, υπάρχει ένα κεφάλαιο με μια στοιχειώδη ιστορική αναδρομή στο 

φαινόμενο της πορνείας. Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου δεν είναι τόσο να δώσει 

πληροφορίες για την πορνεία σε παλαιότερες εποχές. Αντίθετα, ο στόχος είναι να μπορέσει 

να αντιληφθεί ο αναγνώστης ότι η πορνεία έχει υπάρξει και σε διαφορετικές εποχές, με 

διαφορετικούς τρόπους σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα, έτσι ώστε να αποκτήσει μια 

ευρύτερη οπτική. Στη συνέχεια γίνεται εξέταση των επιχειρημάτων τα οποία δύνανται να 

οδηγήσουν σε μια ηθική καταδίκη της πορνείας. Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας 

πραγματεύεται το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο το ηθικώς επιλήψιμο στην πορνεία 

είναι η αντικειμενοποίηση που εμπεριέχεται ή η απώλεια της αξιοπρέπειας. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο το βασικό επιχείρημα που εξετάζεται είναι το ότι η πορνεία εμπεριέχει σεξ χωρίς 

αγάπη. Στο τρίτο κεφάλαιο διερευνάται το επιχείρημα βάσει του οποίου η πορνεία αφορά 

την πώληση του σώματος ή και την πώληση της ψυχής. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται 

εξέταση του αν η πορνεία οδηγεί αναγκαστικά σε μια βλάβη στην ιερόδουλη, η οποία 
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αφορά είτε το σωματικό είτε το ψυχικό επίπεδο, και έτσι εξαιτίας του αναπόφευκτου της 

βλάβης αιτιολογείται η ηθική καταδίκη. Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται τα ζητήματα της 

εκμετάλλευσης, της καταπίεσης, αλλά και η έμφυλη ανισότητα. Στο έκτο κεφάλαιο 

εξετάζεται το ζήτημα της ελεύθερης επιλογής, αν δηλαδή η επιλογή που κάνει μια 

ιερόδουλη ως προς την επιλογή επαγγέλματος είναι όντως ελεύθερη, καθώς εάν δεν είναι, 

μπορεί να στοιχειοθετηθεί μια ηθική κατηγορία. Τέλος, το έβδομο κεφάλαιο δεν εξετάζει 

μεμονωμένα κάποιο επιχείρημα, αλλά αναφέρει την μαρξιστική οπτική επί του υπό 

διερεύνηση ζητήματος, κι αυτό γιατί η ριζική διαφοροποίηση της μαρξιστικής οπτικής δεν 

θα συντελούσε σε μια δόκιμη παρουσίασή της μέσα από την κατάτμηση της προσέγγισης 

σε επιμέρους επιχειρήματα. Το συμπέρασμα που προκύπτει σύμφωνα με την προσωπική 

άποψη του γράφοντος είναι ότι η πορνεία είναι ηθικά καταδικαστέα.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

Σε αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο επιχειρείται μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή 

στο φαινόμενο της πορνείας. Ο στόχος του κεφαλαίου είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να 

κατανοήσει ευρύτερα το φαινόμενο της πορνείας, να αντιληφθεί δηλαδή ότι η πορνεία δεν 

είχε πάντα τη σημερινή της μορφή, καθώς υπήρχαν και άλλες μορφές της σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Για τους παραπάνω λόγους, είναι προφανές ότι δεν αναφέρονται 

πολλές λεπτομέρειες για την κάθε ιστορική περίοδο, καθώς μια αναλυτική ιστορική 

αναδρομή θα ξέφευγε από το θέμα της εργασίας και τον στόχο του παρόντος κεφαλαίου. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μικρή αυτή ιστορική αναδρομή θα εξετάσει το φαινόμενο 

της πορνείας σε τρεις διαφορετικές περιόδους: στην Αρχαία Ελλάδα, στην Αρχαία Ρώμη, και 

στην Οθωμανική αυτοκρατορία.  

Στην Αρχαία Ελλάδα οι εταίρες ήταν κατά κανόνα δούλες ή μέτοικες (Reinsberg, 

1999, 200-207). Οι εταίρες που ήταν δούλες μπορούσαν να εξαγοραστούν από κάποιον 

πλούσιο εραστή και στη συνέχεια να ελευθερωθούν, δηλαδή να περάσουν στην τάξη των 

μετοίκων. Μπορούσαν επίσης να απελευθερωθούν μέσω των οικονομιών τους. Εταίρες οι 

οποίες είχαν γεννηθεί ελεύθερες υπήρχαν, αλλά αυτό σήμαινε ότι η οικονομική ανάγκη 

ήταν ο βασικός λόγος για την είσοδο στο επάγγελμα, σε συνδυασμό και με την απουσία του 

άνδρα οικογενειάρχη. Οι εταίρες θεωρούνται ως οι μόνες αληθινά ελεύθερες γυναίκες της 

κλασικής Αθήνας. Παρόλα αυτά, οι εταίρες ήταν ουσιαστικά εξαρτημένες από τη 

γενναιοδωρία των εραστών τους, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι είχαν την ανεξαρτησία και 

τη δυνατότητα να επιλέγουν το ποιους θα δεχθούν στους χώρους τους (Mosse, 2002, 71). 

Οι σχέσεις μιας εταίρας με γνωστούς άνδρες βοηθούσαν την υπόληψή της, ενώ σε καμία 
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περίπτωση μια τέτοια σχέση δεν έβλαπτε την υπόληψη του άνδρα (Reinsberg, 1999, 118-

119). Η ελκυστική δύναμη μιας εταίρας ήταν κατά κύριο λόγο η ομορφιά της, και όχι η 

μόρφωση ή η εξυπνάδα. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά τους που συνάγονται από τα 

ανέκδοτα που υπήρχαν για τις εταίρες ήταν η ετοιμότητα, η θρασύτητα και η οξύνοια. Κι 

αυτό γιατί σε αυτά τα ανέκδοτα, η εταίρα, η οποία κρατάει πάντα τον τελευταίο λόγο, 

χρησιμοποιεί κάποιες σύντομες λεκτικές βολές έτσι ώστε να κατεβάσει από το ύψος του 

κάποιον γνωστό Αθηναίο. Το παράδειγμα της Ασπασίας, η οποία ήταν γνωστή για την 

ευφυΐα της και την οξυδέρκειά της, δεν φαίνεται να επαναλαμβάνεται. Οι εταίρες είτε ήταν 

ενοικιασμένες για μια νύχτα είτε ήταν μόνιμοι συνοδοί (Reinsberg, 1999, 127).  

Η πορνεία των οίκων ανοχής δεν ήταν ιδιαίτερα εκτιμητέα από την τότε κοινωνία 

(Reinsberg, 1999, 122-123). Αντίθετα, οι εταίρες ήταν μια ανώτερη πορνεία, η οποία ήταν 

απαραίτητο τμήμα της ζωής της αστικής κοινωνίας. Αυτό που επιζητούσαν οι άνδρες μέσα 

από τη συναναστροφή τους με τις εταίρες δεν ήταν απλά η ταχεία ικανοποίηση μιας 

σεξουαλικής ανάγκης. Περισσότερο επεδίωκαν ένα ψυχαγωγικό ερωτισμό, ενώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι αυτός ο ψυχαγωγικός ερωτισμός ήταν που έδινε στην πορνεία των εταιρών 

την κοινωνική φήμη. Μια χαρακτηριστική εκδήλωση τέτοιου τύπου στην οποία συμμετείχαν 

οι εταίρες ήταν το συμπόσιο. Το συμπόσιο ήταν σπουδαίο πεδίο δράσης των εταιρών, ενώ 

εκτός από σεξουαλική επικοινωνία, ερωτικό παιχνίδι και ερωτική ψυχαγωγία, το συμπόσιο 

περιελάμβανε και χορό, τραγούδι, παιγνίδια, και φιλοσοφικούς διαλόγους. Οι απαιτήσεις 

που υπήρχαν σε ένα συμπόσιο ξεπερνούσαν αυτές της απλής πορνείας, καθώς οι 

δεξιότητες που έπρεπε να έχουν οι εταίρες απαιτούσαν κάποια ποιότητα, πέρα από μια 

απλή δεκτικότητα στην σεξουαλική συνεύρεση. Οι αγγειογραφίες που απεικονίζουν σκηνές 

από συμπόσια παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, καθώς απεικονίζονται σκηνές που φτάνουν 
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από μια συγκρατημένη τρυφερότητα και φτάνουν μέχρι την αχαλίνωτη αισθησιακή ηδονή 

και το ομαδικό σεξ.  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον Cohen (2015, 46), ενώ οι εταίρες 

ήταν κυρίως ελεύθερες, η εκπόρνευση των δούλων γινόταν στα πορνεία. Η εκπόρνευση των 

δούλων ήταν ανεκτή από την κοινωνία, καθώς οι αφέντες μπορούσαν να εκμεταλλεύονται 

τις δούλες και σεξουαλικά, ενώ ο νόμος δεν φαίνεται να καταδίκαζε μια τέτοια πράξη 

(McGinn, 2014, 87).  

Στην Αρχαία Ρώμη, το επάγγελμα της ιερόδουλης κατατασσόταν στα ντροπιαστικά 

επαγγέλματα, μαζί με αυτά του ηθοποιού και του μονομάχου, καθώς όλα θεωρούνταν ως 

«infames» (Edwards, 1997, 66). Όσοι εξασκούσαν τέτοια επαγγέλματα δεν επιτρεπόταν να 

μιλούν σε ένα δικαστήριο εκ μέρους άλλων, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 

επιτρεπόταν να κατηγορήσουν άλλους. Τα σώματά τους μπορούσαν να κακοποιηθούν με 

σχετική ατιμωρησία. Όσοι πουλούσαν τα σώματά τους για την ευχαρίστηση των άλλων δεν 

προστατεύονταν πλέον από το νόμο που προστάτευε τα σώματα των υπόλοιπων πολιτών. 

Βέβαια, οι περισσότεροι που εξασκούσαν αυτά τα επαγγέλματα ήταν πιθανότατα δούλοι 

(Edwards, 1997, 76). Παρόλα αυτά, όσοι ελεύθεροι πολίτες εξασκούσαν αυτά τα 

επαγγέλματα στιγματίζονταν και η αντιμετώπισή τους δε διέφερε πολύ σε σχέση με τους 

δούλους. Το κοινό σημείο με τους δούλους που συνεισέφερε σε αυτή τους την 

αντιμετώπιση ήταν το ότι εξυπηρετούσαν τις απολαύσεις των άλλων, άρα δεν είχαν 

αξιοπρέπεια. Η εξυπηρέτηση των απολαύσεων των άλλων, είτε για έναν μονομάχο είτε για 

μία ιερόδουλη, ήταν το κοινό σημείο που επέφερε την απώλεια της αξιοπρέπειας. Το 

κατακριτέο για τους επαγγελματίες μονομάχους δεν ήταν το ότι πολεμούσαν, αλλά το ότι 

πολεμούσαν δημόσια για τα χρήματα (Edwards, 1997, 85).  
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Οι ιερόδουλες αναγνωρίζονταν από το ντύσιμό τους. Οι ακριβότερες φορούσαν 

φανταχτερά διάφανα φορέματα από μετάξι. Επίσης, οι ιερόδουλες φορούσαν το Ρωμαϊκό 

μανδύα, ένα ένδυμα που κανονικά φορούσαν μόνο οι άνδρες Ρωμαίοι πολίτες, ως μια 

κραυγαλέα επίδειξη του αποκλεισμού τους από την σεβαστή κοινωνική ιεραρχία. Οι 

ιερόδουλες φαίνεται ότι ήταν νομικά εγγεγραμμένες. Ακόμα, ο δημόσιος εξευτελισμός 

φαίνεται ότι θεωρούνταν επαρκής τιμωρία για τις ιερόδουλες, ενώ η μοιχεία μάλλον 

επέφερε βαρύτερες συνέπειες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του δημόσιου εξευτελισμού 

αποτελεί το ότι όταν μια ιέρεια περπατούσε στο δρόμο, η ακόλουθός της φρόντιζε να 

απομακρύνει τις ιερόδουλες από το οπτικό της πεδίο, για να μην το μολύνουν. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στίγμα αντιμετώπιζαν και οι μαστροποί, όπως αντίστοιχα και οι προπονητές 

των μονομάχων. Πάντως, αν και όλα τα επαγγέλματα που αποσκοπούσαν στην ικανοποίηση 

των απολαύσεων των άλλων ήταν στιγματισμένα, το επάγγελμα της ιερόδουλης φαίνεται 

να συμβόλιζε περισσότερο ξεκάθαρα την ντροπή και τον εξευτελισμό. Υπήρχε σε μεγάλο 

βαθμό εκμετάλλευση, ενώ σημειώνεται ότι ήταν δυνατό μία πόρνη που ήταν δούλη να ζει 

σε καλύτερες συνθήκες σε σχέση με μια ελεύθερη, κι αυτό γιατί η δούλη λογίζονταν από 

τον ιδιοκτήτη ως οικονομικό περιουσιακό στοιχείο (McGinn, 2004, 61). Γενικότερα, το κύριο 

κίνητρο για την ένταξη μιας γυναίκας στην πορνεία ήταν οικονομικό.  

Στην Οθωμανική αυτοκρατορία το νομικό πλαίσιο της πορνείας φαίνεται να διέπεται 

από μια γενικότερη ασάφεια (Σαρηγιάννης, 2005, 289-295). Σε γενικές γραμμές πιστεύεται 

ότι η πορνεία καθεαυτή ήταν νόμιμη, μάλλον ως αναπόφευκτη, ενώ η μαστροπεία 

θεωρούνταν αδίκημα. Η πορνεία τιμωρούνταν ανάλογα με το βαθμό στον οποίο ενέπιπτε 

στην κατηγορία της παράνομης σχέσης (zina), δηλαδή στην παράνομη συνουσία εκτός 

γάμου.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ποινές που προβλέπονταν από τον Ισλαμικό νόμο για την 

παράνομη σχέση (zina) ήταν πολύ αυστηρές, ενώ ήταν και σταθερές (fixed penalties) 

(Baldwin, 2012, 121-132). Για παράδειγμα, εφόσον ο κατήγορος ήταν μουσουλμάνος, 

ελεύθερος, και παντρεμένος, η τιμωρία ήταν λιθοβολισμός μέχρι θανάτου, ενώ αν ο 

κατήγορος δεν ενέπιπτε και στις τρεις αυτές κατηγορίες, η τιμωρία ήταν 100 μαστιγώματα. 

Όμως, φαίνεται ότι οι ιερόδουλες και οι πελάτες τους δεν ενέπιπταν στην κατηγορία της 

παράνομης σχέσης (zina). Το κρίσιμο στοιχείο για την αποφυγή της κατηγορίας αυτής ήταν 

το στοιχείο της πληρωμής. Εφόσον μπορούσε να αποδειχθεί ότι η συνουσία είχε προκύψει 

μέσω συμφωνίας για ανταλλαγή χρημάτων με συνουσία, τότε οι συμμετέχοντες δεν 

αντιμετώπιζαν την κατηγορία και διέφευγαν των αυστηρών κυρώσεων. Αυτή η εξαίρεση 

στηριζόταν σε ένα συγκεκριμένο επιχείρημα των νομικών. Βάση αυτού του επιχειρήματος, 

όταν μια παράνομη πράξη μοιάζει με μια νόμιμη, τότε δημιουργείται ασάφεια, η οποία δεν 

επιτρέπει την εφαρμογή των ποινών. Οι δύο νόμιμες μορφές συνουσίας ήταν μεταξύ του 

άνδρα και της συζύγου του και μεταξύ ενός αφέντη και της δούλης του. Η περίπτωση του 

γάμου αλλά και η περίπτωση της πορνείας εμπεριέχουν μια πληρωμή-την πληρωμή της 

προίκας στη μία περίπτωση (στον Ισλαμικό γάμο η προίκα πληρώνεται από τον άνδρα) και 

την πληρωμή για το σεξ στην άλλη περίπτωση. Και στις δύο περιπτώσεις η πληρωμή γίνεται 

ως αντάλλαγμα για κάποιου είδους κτήση, η οποία περιλαμβάνει και το σεξουαλικό 

δικαίωμα επί της γυναίκας. Έτσι, η σχέση της ιερόδουλης με τον πελάτη παρουσίαζε 

ομοιότητα με τη σχέση του άνδρα με τη σύζυγο, εφόσον υπήρχε πληρωμή για συνουσία. Γι 

αυτό και η πληρωμή ήταν καθοριστικό στοιχείο, λόγω της ομοιότητας που επέφερε με το 

θεσμό του γάμου. Η ομοιότητα δημιουργεί ασάφεια, η οποία μεν δεν καταλήγει 

απαραίτητα στην θεώρηση της πορνείας ως νόμιμης, παρόλα αυτά καταλήγει στην 
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αποφυγή της εφαρμογής των αυστηρών σταθερών ποινών (π.χ. λιθοβολισμού) που 

προβλέπονταν για την παράνομη σχέση (zina).  

Πολλές φορές, αντί των κυρώσεων που προέβλεπε ο Ισλαμικός νόμος, το οθωμανικό 

δίκαιο επέβαλλε πρόστιμα, τα οποία αυξομειώνονταν ανάλογα με τις οικονομικές 

δυνατότητες του ενόχου και την οικογενειακή του κατάσταση (Σαρηγιάννης, 2005, 289-

295). Τα πρόστιμα από την πορνεία αποτελούσαν χρήσιμο έσοδο για το οθωμανικό κράτος, 

όμως είχαν πάντα την μορφή προστίμου για μοιχεία. Στα τέλη του 16ου αιώνα η πορνεία 

φαίνεται να απαγορεύεται μόνο κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Σε άλλες όμως 

περιπτώσεις η πορνεία φαίνεται να τιμωρείται πιο αυστηρά από τη μοιχεία, ενώ η καταδίκη 

μιας πόρνης συνοδευόταν από διαπόμπευση και σωματική τιμωρία. Επίσης, σύμφωνα με 

τους νομικούς κώδικες, η πορνεία συνιστά επαρκή λόγο εκδίωξης από μια συνοικία, παρότι 

αναγνωρίζεται ένα περιθώριο λίγων ημερών για την περίπτωση μετάνοιας. Επιπροσθέτως, 

υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δινόταν διαταγή βάση της οποίας μια περιοχή έπρεπε 

να εκκαθαριστεί από την πορνεία. Αυστηρότερη πάντως είναι η στάση του οθωμανικού 

νόμου απέναντι στους προαγωγούς, είτε αυτοί είναι γυναίκες είτε είναι άνδρες.  

Η πορνεία στην Οθωμανική αυτοκρατορία αποτελούσε μια διέξοδο για τις 

φτωχότερες τάξεις, ενώ στην ένταξη πολλών γυναικών στην πορνεία συνεισέφερε η ευκολία 

με την οποία ένας άνδρας μπορούσε να χωρίσει τις συζύγους του. Άλλες γυναίκες που 

ακολουθούσαν το επάγγελμα ήταν οι εγκαταλελειμμένες γυναίκες, οι ορφανές, ή όσες δεν 

είχαν προστάτη. Ένας θεσμός που οδηγούσε τις γυναίκες στην πορνεία ήταν ο θεσμός του 

προσωρινού γάμου. Αυτός ο θεσμός χρησιμοποιούνταν κυρίως από ταξιδιώτες και 

προέβλεπε ότι μπορούσε κάποιος να παντρευτεί μια γυναίκα για ένα μήνα ή για 

καθορισμένη χρονική περίοδο. Μετά από αυτό το γάμο η γυναίκα ήταν εγκαταλελειμμένη, 
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ενώ ο προσωρινός γάμος θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια συγκαλυμμένη μορφή 

πορνείας.  

  



13 
 

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας εξετάζεται το επιχείρημα της αντικειμενοποίησης. 

Πολύ συνοπτικά, η κεντρική ιδέα που υπάρχει σε αυτό το επιχείρημα είναι το ότι η πορνεία 

προϋποθέτει την αντικειμενοποίηση του ατόμου, κάτι που σε τελική ανάλυση οδηγεί στην 

απώλεια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το επιχείρημα της αντικειμενοποίησης, κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει μια μικρή αναφορά στην Καντιανή οπτική για τη σεξουαλικότητα 

γενικότερα. Ο Καντ θεωρεί ότι η χρήση της σεξουαλικής ορμής πρέπει να γίνεται μόνο μέσα 

από την αμοιβαία παράδοση των δύο συντρόφων, η οποία επιτυγχάνεται μόνο στο πλαίσιο 

του γάμου (Kant, Lectures on ethics, 27: 388). Μέσα στο γάμο τα δύο άτομα συμφωνούν να 

παραδώσουν ο ένας στον άλλο τα δικαιώματά τους, έτσι ώστε το κάθε άτομο να έχει 

δικαίωμα στο άλλο άτομο. Σε αυτό το πλαίσιο είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των 

γεννητικών οργάνων για την ικανοποίηση της σεξουαλικής ορμής. Όταν ένα άτομο 

αφιερώνει τον εαυτό του στον άλλο, δεν αφιερώνει μόνο το φύλο του, αλλά τον ίδιο του 

τον εαυτό ως ολότητα, ως προσωπικότητα, καθώς το φύλο δεν διαχωρίζεται από το άτομο, 

ο εαυτός αποτελεί δηλαδή μια ενότητα. Αν το ένα άτομο δεν προβεί στην παράδοσή του 

στο άλλο, αυτομάτως εμφανίζεται μια ανισότητα. Γιατί ο κάθε σύντροφος χάνει μεν τον 

εαυτό του, αλλά τον ξανακερδίζει μέσα από το ότι κατέχει το άλλο άτομο στο οποίο έχει 

παραδώσει τον εαυτό του. Έτσι, τα δύο άτομα συγκροτούν μια ενότητα θέλησης (Kant, 

Lectures on ethics, 27: 388). Μέσα σε αυτή την ένωση, επιτρέπεται η ικανοποίηση της 

σεξουαλικής ορμής, ενώ σημειώνεται ότι αυτού του είδους η ένωση μπορεί να υπάρξει 

μόνο στο γάμο (Kant, Lectures on ethics, 27: 388). 
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να παρατεθεί ένα απόσπασμα από τον Καντ που αφορά την 

αντικειμενοποίηση σε σχέση με τη σεξουαλική ορμή: Σύμφωνα με τον Καντ,  

«Αυτοί που απλώς έχουν μια σεξουαλική ροπή (inclination), δεν αγαπούν από το κίνητρα 

ανθρώπινης στοργής (affection), δεν ενδιαφέρονται για την ευτυχία του άλλου ατόμου, 

μπορούν να το βυθίσουν ακόμα και σε μεγάλη δυστυχία απλά και μόνο για να 

ικανοποιήσουν την δική τους ροπή και όρεξη. Όταν αγαπούν από σεξουαλική ροπή, κάνουν 

το άτομο αντικείμενο της όρεξής τους» (Kant, Lectures on ethics, 27:384). 

Και επιπρόσθετα:  

«Η επιθυμία του ανθρώπου για τη γυναίκα δεν κατευθύνεται σε αυτή ως ανθρώπινο ον. 

Αντίθετα, η ανθρώπινη ιδιότητά της δεν τον ενδιαφέρει, και το μόνο αντικείμενο της 

επιθυμίας του είναι το φύλο της» (Kant, Lectures on ethics, 27:385). 

Η ανθρώπινη ιδιότητα (humanity) είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών που μας 

διαχωρίζει ως ανθρώπους, και σε αυτά περιλαμβάνεται και το ότι οι άνθρωποι είναι ικανοί 

για μια αυτοκαθοριζόμενη λογική συμπεριφορά (Johnson & Cureton, 2017). Κάθε 

ανθρώπινο ον έχει μια πλήρη και αναντικατάστατη αξιοπρέπεια, πάνω από κάθε τιμή, ενώ 

καθήκον όλων είναι να αναγνωρίζουν αυτή την αξιοπρέπεια που πηγάζει από το γεγονός ότι 

τα άτομα είναι ανθρώπινα όντα, ανεξάρτητα από τα προσωπικά τους αισθήματα απέναντι 

στους άλλους ανθρώπους (Sullivan, 1994, 69-70). Ο άνθρωπος κατέχει μια αξιοπρέπεια, μια 

απόλυτη εσωτερική αξία, μέσω της οποίας δικαιούται να έχει σεβασμό από όλα τα άλλα 

έλλογα όντα. Η αξιοπρέπεια αυτή το κάνει να είναι σε ισότιμη θέση με τα υπόλοιπα έλλογα 

όντα, ενώ αυτή η αξιοπρέπεια είναι υπεράνω κάθε τιμής (Kant, Metaphysics of Morals, 

435).  
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Ο Καντ υποστηρίζει ότι λέμε ότι κάποιος αγαπά ένα άτομο στο βαθμό που έχει μια 

κλίση (is inclined) σε αυτό (Kant, Lectures on ethics, 27: 384). Αν θεωρήσουμε αυτή την 

αγάπη ως στοργή (affection), τότε το άτομο θα αγαπά από αληθινή ανθρώπινη στοργή, 

χωρίς να υπάρχει διάκριση ως προς τη σεξουαλική όρεξη. Εφόσον το κίνητρο είναι μόνο η 

σεξουαλική όρεξη, η έλξη αυτή δεν μπορεί να είναι αγάπη (Kant, Lectures on ethics, 27: 

384). Κι αυτό γιατί η αγάπη προάγει την ευτυχία των άλλων και έτσι το άτομο νιώθει χαρά 

όταν αυτή επιτυγχάνεται. Όμως, θεωρείται ότι είναι σαφές το ότι όσοι έλκονται από 

σεξουαλικά και μόνο κίνητρα δεν αγαπούν το άτομο με την έννοια της στοργής που 

προαναφέρθηκε, καθώς δεν ενδιαφέρονται για την ευτυχία του, συχνά του προκαλούν 

δυστυχία, και όλα αυτά μόνο για την ικανοποίηση της σεξουαλικής τους όρεξης (Kant, 

Lectures on ethics, 27: 384). Όταν κάποιος αγαπά από σεξουαλική ροπή, κάνει το άλλο 

άτομο ένα αντικείμενο της όρεξής του. Μετά από την ικανοποίηση της όρεξης, το άλλο 

άτομο πετιέται όπως ένα λεμόνι μετά την αφαίρεση του χυμού του. Η σεξουαλική ορμή 

μπορεί μεν να συνδυαστεί με την ανθρώπινη στοργή, αν όμως χρησιμοποιηθεί από μόνη 

της, δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια απλή όρεξη. Όταν το άτομο είναι ένα απλό 

αντικείμενο της όρεξης κάποιου, τότε αυτό οδηγεί στην υποβάθμιση του ανθρώπινου 

όντος. Υποστηρίζεται το ότι εφόσον η σεξουαλική ορμή δεν αποτελεί μια ροπή προς ένα 

άλλο άτομο, ως ανθρώπινο ον, αλλά μια απλή ροπή για το φύλο του, τότε είμαστε 

αντιμέτωποι με μια υποβάθμιση της ανθρωπινότητας (humanity) (Kant, Lectures on ethics, 

27: 385). Το ηθικά καταδικαστέο δεν είναι η σεξουαλική ορμή, αλλά το γεγονός ότι αυτή 

δεν κατευθύνεται στον άλλο ως ανθρώπινο ον, κατευθύνεται ουσιαστικά μόνο στο φύλο 

του άλλου ατόμου, δίχως να ενδιαφέρεται για τα όποια χαρακτηριστικά έχει. Έτσι, η 

ανθρωπινότητα θυσιάζεται για χάρη του φύλου (Kant, Lectures on ethics, 27: 385).  
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Ο άνθρωπος δεν μπορεί από ηθική άποψη να έχει ως ιδιοκτησία του όχι μόνο τους 

άλλους ανθρώπους αλλά ούτε και τον ίδιο του τον εαυτό (Kant, Lectures on ethics, 27: 386). 

Κι αυτό γιατί ο ίδιος είναι ανθρώπινο ον και όχι αντικείμενο, ενώ δεν γίνεται κάποιος να 

είναι ανθρώπινο ον και αντικείμενο ταυτόχρονα, ή περιουσία και ιδιοκτήτης ταυτόχρονα. 

Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται για παράδειγμα να πουλήσει κάποια κομμάτια του σώματός 

του όπως τα δόντια. Όταν κάποιος επιτρέπει στον εαυτό του να γίνει αντικείμενο που θα 

ικανοποιήσει την σεξουαλική επιθυμία κάποιου άλλου ατόμου με σκοπό το κέρδος, 

ουσιαστικά κάνει τον εαυτό του αντικείμενο που θα ικανοποιήσει μια όρεξη, ανάλογη με 

την όρεξη της πείνας. Έτσι, η ορμή κατευθύνεται στο φύλο και όχι στον άλλο ως ανθρώπινο 

ον. Συνεπώς, θεωρείται ότι η διαμόρφωση του εαυτού ως αντικειμένου για την 

ικανοποίηση της σεξουαλικής ορμής με σκοπό το κέρδος είναι ηθικά καταδικαστέα (Kant, 

Lectures on ethics, 27:387), ενώ σημειώνεται ότι το παραπάνω μπορεί να συμβαίνει και με 

τα δύο φύλα. Θεωρείται ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι ιδιοκτησία ούτε του εαυτού 

του και δεν μπορεί να κάνει ότι επιθυμεί με το σώμα του. Το σώμα ανήκει στον εαυτό, ο 

οποίος σε συνδυασμό με αυτόν, συγκροτεί το άτομο (Kant, Lectures on ethics, 27:387). Άρα 

δεν είναι ηθικό το να μετατρέπει κάποιος τον εαυτό του σε αντικείμενο.  

Όλα αυτά σχετίζονται και με την γενικότερη ηθική προσέγγιση του Καντ, κομβικό 

σημείο της οποίας είναι η κατηγορική προσταγή, η οποία αναφέρει (στην πρακτική της 

διάσταση): «Πράττε έτσι ώστε να χρησιμοποιείς την ανθρωπότητα τόσο στο πρόσωπό σου 

όσο και στο πρόσωπο κάθε άλλου ανθρώπου, πάντα ταυτόχρονα ως σκοπό και ποτέ μόνο 

ως μέσο» (Καντ, Θεμέλια της μεταφυσικής των ηθών, 66-67).  

Η αντίληψη των ατόμων ως αυτοσκοπών σημαίνει ότι τα άτομα, αντίθετα με τα 

αντικείμενα, θεωρούνται ότι έχουν αξία ανεξάρτητα από το αν θεωρείται ότι συνεισφέρουν 
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στην ευτυχία κάποιου. Αυτό που δίνει αυτή την αξία είναι η ανθρώπινη ιδιότητα, η οποία 

σχετίζεται με την ηθική προσωπικότητα που κάνει τον άνθρωπο να διαφέρει από τα ζώα, 

ενώ η αξία αυτή υπάρχει απλά λόγω του ότι οι άνθρωποι υπάρχουν (Sullivan, 1994, 68).  

Το προβληματικό στοιχείο στην πορνεία είναι το ότι η ιερόδουλη διαθέτει τον εαυτό 

της (person), επιτρέποντας στους άλλους να τη χρησιμοποιήσουν ως αντικείμενο για την 

ικανοποίηση της σεξουαλικής τους επιθυμίας. Είναι δηλαδή, σύμφωνα με την ερμηνεία της 

Papadaki, ένα απλό σεξουαλικό μέσο (Papadaki, 2007, 335). Το σημαντικό σημείο είναι το 

πότε θεωρείται ότι ένας άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως απλό μέσο. Υπό μία οπτική, για να 

επιτευχθεί συμμόρφωση με την κατηγορική προσταγή, θα πρέπει να υπάρχει αναγνώριση 

της υποκειμενικότητας του ερωτικού συντρόφου. Εφόσον το άτομο αναγνωρίζει τον 

ερωτικό σύντροφο ως υποκείμενο με επιθυμίες και απαιτήσεις, εφόσον ενδίδει σε αυτές τις 

απαιτήσεις, τότε επιτρέπει στον εαυτό του να γίνει και αυτός αντικείμενο, έτσι ώστε η 

ευχαρίστηση να είναι παρόμοια και για τους δύο. Αυτή η αμοιβαιότητα θεωρείται ότι είναι 

η βάση της σεξουαλικής ηθικής η οποία διακρίνει τις σωστές πράξεις από τις λανθασμένες. 

(Goldman, 2002, 51). Από την άλλη μεριά όμως, θεωρείται ότι η προαναφερθείσα 

προσέγγιση δεν αντικατοπτρίζει σωστά την Καντιανή οπτική. Κι αυτό γιατί θεωρείται ότι με 

το παραπάνω σκεπτικό απλά προκύπτει άλλη μία αντικειμενοποίηση, δηλαδή και οι δύο 

ερωτικοί σύντροφοι αντικειμενοποιούν ο ένας τον άλλο. Δεν θεωρείται ότι με τον 

παραπάνω τρόπο επιτυγχάνεται η μη χρήση του άλλου ως απλού μέσου, καθώς η μία 

χρήση δεν εξουδετερώνει την άλλη χρήση. Δεν μπορεί η θεώρηση του ατόμου ως 

αυτοσκοπού να είναι ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει την αμφίπλευρη χρήση των 

ατόμων ως απλών μέσων (Soble, 2002, 231). Η παραπάνω επισήμανση είναι σημαντική 

καθώς καταρρίπτει το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο δεν αντικειμενοποιεί μόνο ο 
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πελάτης την ιερόδουλη αλλά και η ιερόδουλη τον πελάτη. Επιπρόσθετα, αξίζει να 

σημειωθεί ότι η προσέγγιση της Nussbaum δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία του 

πλαισίου που χαρακτηρίζει τη διαπροσωπική σχέση, ενώ σημειώνεται ότι η αναγνώριση της 

υποκειμενικότητας μπορεί να είναι απούσα κατά τη στιγμή της σεξουαλικής διαδικασίας 

χωρίς αυτό να αποτελεί αντικειμενοποίηση, εφόσον η αναγνώριση της υποκειμενικότητας 

και το ενδιαφέρον υπάρχει σε άλλες στιγμές της διαπροσωπικής σχέσης (Nussbaum, 1995, 

276).  

Σύμφωνα με τον Soble (2002, 249-250), βάσει της Καντιανής θεώρησης αυτό που 

πρέπει να αποφευχθεί είναι αντικειμενοποίηση του εαυτού. Πιο αναλυτικά, κάθε ερωτικός 

σύντροφος θα πρέπει να εισέρχεται σε σεξουαλικές σχέσεις διατηρώντας την 

προσωπικότητά του (personhood). Αυτό μπορεί να γίνει από τους δύο συντρόφους μόνο 

όταν υπάρχει αμοιβαία παράδοση των δύο συντρόφων. Ο στόχος του κάθε ατόμου δεν 

είναι να αντικειμενοποιήσει το άλλο άτομο, αλλά να διατηρήσει την προσωπικότητά του 

μέσα στην αναγκαίως αντικειμενοποιητική φύση της σεξουαλικότητας.  

Συνοψίζοντας τα μέχρι στιγμής επιχειρήματα, το βασικό σημείο κριτικής είναι ότι 

στην πορνεία υπάρχει αντικειμενοποίηση της ιερόδουλης επειδή ο πελάτης την βλέπει ως 

απλό μέσο για το σκοπό του, δηλαδή τη σεξουαλική του ικανοποίηση. Υπό μία οπτική το 

ηθικώς επιλήψιμο στοιχείο που οδηγεί στη χρήση της ιερόδουλης ως απλού μέσου είναι η 

μη αναγνώριση της υποκειμενικότητάς της, η οποία οδηγεί στη μη αμοιβαιότητα της 

ευχαρίστησης στο σεξουαλικό πεδίο. Υπό μια δεύτερη οπτική, το ηθικώς επιλήψιμο 

στοιχείο είναι η αντικειμενοποίηση του εαυτού, ο οποίος δεν διατηρεί την προσωπικότητά 

του, αλλά μετατρέπεται σε αντικείμενο σε ένα πλαίσιο στο οποίο δεν υπάρχει αμοιβαία 

παράδοση των δύο συντρόφων. Ιδιαίτερο σημείο αποτελεί το κατά πόσον η 
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αντικειμενοποίηση αφορά το άλλο άτομο ή τον εαυτό (ή και τα δύο). Από τη μια ως 

αντικειμενοποίηση μπορεί να θεωρείται η μη αναγνώριση της υποκειμενικότητας και των 

αναγκών του ερωτικού συντρόφου, από την άλλη όμως μπορεί να θεωρείται η διαμόρφωση 

του εαυτού ως αντικειμένου και η μη διατήρηση της προσωπικότητας.  

Η Estes (2001, 1) υποστηρίζει ότι στην πορνεία δεν υπάρχει σεβασμός της 

ανθρώπινης ιδιότητας, καθώς η πορνεία αντανακλά μια συμπεριφορά που δεν εμπεριέχει 

σεβασμό, η οποία εκφράζεται με την χρήση ενός σώματος ως απλού μέσου για την 

επίτευξη ενός στόχου. Η πορνεία βρίσκεται εκτός των ορίων που έχει μια σεξουαλική σχέση 

που εμπεριέχει σεβασμό, καθώς μέσω ενός χρηματικού υποκατάστατου επιχειρείται να 

παρακαμφθεί η ύπαρξη αμοιβαίας επιθυμίας (Estes, 2001, 1).  

Ο αμοιβαίος σεβασμός σε μια σεξουαλική δραστηριότητα έχει κάποια ελάχιστα 

προαπαιτούμενα. Καταρχήν, το σεξ θα πρέπει να έχει προκύψει σε ένα πλαίσιο όπου θα 

υπάρχει αμοιβαία συναίνεση, επιθυμία, και ενδιαφέρον. Η θέληση των ατόμων για 

συμμετοχή στη σεξουαλική διαδικασία θα πρέπει να έχει εκφραστεί είτε με σαφή τρόπο 

είτε έστω σιωπηρά. Η έκφραση της συναίνεσης και μόνο δεν θεωρείται αρκετή για να 

θεωρήσουμε ότι υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Δεν μπορεί να αγνοηθεί η επιθυμία 

κάποιου από τους συμμετέχοντες εφόσον αναφερόμαστε στην ύπαρξη σεβασμού, καθώς η 

επιθυμία ή η απροθυμία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επιπλέον, θα πρέπει να 

υπάρχει ενδιαφέρον για τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα, και την γενικότερη ευεξία (well-

being) του άλλου ατόμου. Κι αυτό γιατί χωρίς την αμοιβαία επιθυμία και ενδιαφέρον οι 

σεξουαλικές πράξεις γίνονται ουσιαστικά σεξουαλικές διεισδύσεις στις οποίες η διαφορά 

ανάμεσα σε ένα ανθρώπινο σώμα και ένα πράγμα γίνεται δυσδιάκριτη. Εδώ ουσιαστικά 

υπονοείται το ότι δεν υπάρχει αναγνώριση της υποκειμενικότητας του άλλου ατόμου, 
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οδηγώντας στην αντικειμενοποίηση. Το κύριο, λοιπόν, σημείο κριτικής στην πορνεία είναι 

το ότι η απουσία αμοιβαίας επιθυμίας και ενδιαφέροντος δεν επιτρέπει την θεώρησή της 

ως μιας σεξουαλικής σχέσης που εμπεριέχει σεβασμό (Estes, 2001, 1-2).  

 Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι η ιερόδουλη χρησιμοποιεί το σώμα της σαν ένα 

μέσο για οικονομικό όφελος. Τα χρήματα δεν είναι απλώς ένας παράγοντας που επηρεάζει 

την απόφασή της αλλά ο πρωταρχικός και βασικός στόχος. Δεν θα ήταν πρωταρχικός μόνο 

στην περίπτωση κατά την οποία θα επιθυμούσε να έχει σεξουαλική επαφή χωρίς τη λήψη 

χρημάτων. Συνεπώς, εμπλέκεται στη σεξουαλική διαδικασία χωρίς αυτό να αποτελεί 

επιθυμία της, με την έννοια του ότι η ιερόδουλη δεν επιθυμεί την καθεαυτή σεξουαλική 

διαδικασία με το άλλο άτομο αλλά μόνο τα χρήματα που θα προκύψουν από αυτή. Έτσι, 

προκύπτει μια ανοχή για τη σεξουαλική διαδικασία και όχι μια επιθυμία για αυτή (Estes, 

2001, 2).  

Η Estes θεωρεί ότι ο πελάτης δεν επιθυμεί απλά έναν οργασμό ή έστω έναν καλό 

οργασμό. Αν τον ενδιέφερε μόνο ο οργασμός θα μπορούσε να καταφύγει στην 

αυτοϊκανοποίηση. Ακόμα, ο πελάτης θα μπορούσε να αναζητήσει μια σεξουαλική 

σύντροφο εκτός του χώρου της πορνείας. Όμως δεν το κάνει αυτό γιατί το να χτιστεί μια 

σεξουαλική σχέση εκτός του χώρου της πορνείας απαιτεί περισσότερο χρόνο και πιο 

επίπονη προσπάθεια. Μια σεξουαλική σχέση, έστω και περιστασιακή, περιλαμβάνει και 

αυτή κάποιες υποχρεώσεις, καθώς μια σεξουαλική σύντροφος μπορεί να εκπληρώνει την 

επιθυμία κάποιου αλλά έχει και αυτή επιθυμίες που πρέπει αντίστοιχα να εκπληρωθούν. Η 

διατήρηση των σεξουαλικών σχέσεων επιβαρύνει το άτομο με ευθύνες και απαιτήσεις, τις 

οποίες θα προτιμούσε να αποφύγει (Estes, 2001, 2-3). Εκ των παραπάνω συνάγεται το ότι η 

πορνεία δεν ικανοποιεί την ανάγκη κάποιου για μια γυναίκα ή έστω για ένα συγκεκριμένο 
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τύπο γυναίκας. Αυτό που επιτυγχάνεται είναι το ότι εξυπηρετούνται οι επιθυμίες του 

πελάτη για μια γυναίκα, η οποία όμως παύει να υπάρχει μετά το τέλος της επιθυμίας του 

άνδρα. Αποφεύγονται οι δυσκολίες που εμπεριέχει μια σεξουαλική σχέση με μη ιερόδουλη, 

ενώ παράλληλα μέσω της πληρωμής καθίσταται δυνατή η μεταμφίεση ή απόκρυψη των 

υποκειμενικών αναγκών, επιθυμιών και ενδιαφερόντων της ιερόδουλης, έτσι ώστε να μην 

αντιμετωπιστούν οι σε κάθε άλλη εκτός της πορνείας περίπτωση απορρέουσες 

υποχρεώσεις μιας σεξουαλικής σχέσης. Παρόλα αυτά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι ο 

ίδιος ο πελάτης επιθυμεί της αναγνώριση της ατομικότητάς του από την ιερόδουλη, ενώ 

αυτή θα πρέπει να συμπεριφέρεται σαν να έχει την επιθυμία για σεξουαλική 

δραστηριότητα (Estes, 2001, 3).  

Ο πελάτης ουσιαστικά επιθυμεί μια αντίθεση. Ο ρόλος της ιερόδουλης ως μια 

εθελούσια σκλάβα (willing slave) απαιτεί τον αποκλεισμό της σεξουαλικής ατομικότητάς της 

από τη συνεύρεση. Κάθε παρατηρούμενη από τον πελάτη συμπεριφορά της πρέπει να 

ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του. Η αποστροφή της δεν θα πρέπει να εμφανιστεί ως 

αηδία. Για να εξυπηρετήσει την ευχαρίστηση του πελάτη, η ιερόδουλη δεν πρέπει να 

εκφράσει τις δικές της αληθινές αντιδράσεις. Ο πελάτης αναμένει από το κρυμμένο 

υποκείμενο (ιερόδουλη) να αναγνωρίσει την δική του υποκειμενικότητα. Αυτό θεωρείται 

ότι ισχύει γιατί, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πελάτης δεν επιθυμεί τόσο την ξεκάθαρη 

υποταγή του άλλου ατόμου στις προτιμήσεις του, αλλά περισσότερο το να συμπεριφέρεται 

η ιερόδουλη σαν να ήταν πραγματική ερωτική σύντροφος που τον επιθυμεί. Όμως, η 

αναγνώριση της δικής του υποκειμενικότητας απαιτεί και την αναγνώριση και της δικής της 

υποκειμενικότητας από τον ίδιο. Το πρόβλημα όμως έγκειται στο ότι ένα γνήσιο 

ενδιαφέρον από τον πελάτη για τις ανάγκες και τις επιθυμίες της ιερόδουλης θα έθετε σε 
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κίνδυνο την εμπορική συμφωνία, άρα αυτές του οι επιθυμίες είναι αντιφατικές (Estes, 

2001, 4-5). Ο πελάτης προσποιείται για το ότι αναγνωρίζει την ανθρώπινη ιδιότητά της, 

καθώς επιθυμεί μεν κάτι περισσότερο από την απλή σεξουαλική συνάντηση. Αυτό που ο 

πελάτης επιθυμεί περισσότερο είναι η αναγνώριση της υποκειμενικότητάς του και η 

αυθεντική παράδοση της ψυχής και του σώματός της. Κι αυτό γιατί πολύ λίγοι πελάτες θα 

επιθυμούσαν μια ιερόδουλη που θα εξέφραζε τα πραγματικά της αισθήματα για τους 

ίδιους, ιδιαίτερα αν αυτά ήταν αρνητικά. Ο πελάτης θέλει να νιώσει ότι όντως είναι 

επιθυμητός από την ιερόδουλη. Αλλά ο ίδιος ο πελάτης είναι αυτός που μέσω της αγοράς 

των υπηρεσιών έχει αποκλείσει ουσιαστικά τις ανάγκες και τις επιθυμίες της ιερόδουλης. 

(Estes, 2001, 6).  

Η Estes καταλήγει στο ότι στην πορνεία και ο πελάτης και η ιερόδουλη βλέπουν ο 

ένας τον άλλον ως απλό μέσο για το σκοπό τους. Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει μια 

κάποια συναίνεση, όμως η όλη διαδικασία δείχνει ότι επιβάλλεται μια σκληρή απο-

ευαισθητοποίηση ως προς τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Αυτή η 

περιφρόνηση και η απαξία για τα άτομα είναι που κάνει την πορνεία να είναι ηθικά 

καταδικαστέα από την Καντιανή οπτική (Estes, 2001, 6). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την 

Estes, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει ο Καντ τη 

σεξουαλικότητα, ενταγμένη δηλαδή σε ένα πλαίσιο βαθύτερης ένωσης των δύο ατόμων, 

προφανώς δεν υπάρχει στην πορνεία. Όμως, ακόμα κι αν κάποιες φορές γίνεται 

προσπάθεια να δημιουργηθεί μια ψευδαίσθηση μιας βαθύτερης σχέσης, αξίζει να 

σημειωθεί ότι αυτό από τη μια παραμένει ψευδαίσθηση και τίποτα παραπάνω, ενώ από 

την άλλη η ίδια η συμφωνία για την ανταλλαγή και οι περιορισμοί που απορρέουν από 
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αυτή είναι φυσικό να εμποδίζουν την όποια βαθύτερη ένωση ή ειλικρινές ενδιαφέρον θα 

μπορούσε να προκύψει.  

Συμπερασματικά, η οπτική της Estes φαίνεται να δίνει περισσότερο βαρύτητα στην 

έννοια της ανθρώπινης ιδιότητας, θεωρώντας ουσιαστικά ότι μια σεξουαλική σχέση πρέπει 

να χαρακτηρίζεται από αμοιβαία επιθυμία, ενδιαφέρον και σεβασμό. Ένα λεπτό σημείο 

όμως είναι το τί εννοείται με τη έννοια του ενδιαφέροντος και του σεβασμού. Αν υποτεθεί 

ότι εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει μια βαθύτερη γνωριμία, αισθήματα, στοργή κτλ, τότε 

ουσιαστικά η κατάσταση μοιάζει περισσότερο με το σεξ με αγάπη (αυτό το ζήτημα 

διερευνάται στο επόμενο κεφάλαιο). Θεωρούμε όμως ότι ενδεχομένως η έννοια του 

σεβασμού δεν είναι απαραίτητα ίδια με το σεξ με αγάπη. Η αποδοχή της 

υποκειμενικότητας του άλλου ατόμου, του ότι έχει και αυτό ανάγκες, και του ότι έχει αξία 

ίση με όλους τους ανθρώπους ως ανθρώπινο και έλλογο όν, είναι κάτι που δεν περιέχει 

απαραίτητα αγάπη. Στην πορνεία δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τις σεξουαλικές 

ανάγκες της ιερόδουλης, παρά μόνο για τις ανάγκες του πελάτη, καθώς μέσω του 

χρηματικού αντίτιμου παρακάμπτεται η ανάγκη για αυτό το ενδιαφέρον.  

Ο Simmel (2004, 378-379), υιοθετώντας την Καντιανή οπτική, δίνει κάποια 

επιπρόσθετα στοιχεία για το ρόλο του χρήματος. Υποστηρίζει ότι σε παλαιότερες κοινωνίες 

όπως η αρχαία Ελλάδα αυτό που διέκρινε μια παλλακίδα από τη νόμιμη σύζυγο ήταν ο 

θεσμός της προίκας. Η προίκα λειτουργούσε ως μια εξασφάλιση για τους δύο συζύγους, 

ενώ ταυτοχρόνως μια παλλακίδα, η οποία προφανώς δεν σχετιζόταν με την προίκα, δεν είχε 

κανένα δικαίωμα αποζημίωσης αλλά ούτε και μπορούσαν να ληφθούν μέτρα εναντίον της. 

Σταδιακά αυτή κατάσταση οδήγησε στην πορνεία, η οποία όμως τοποθετεί την 

σημαντικότητα των χρημάτων σε μια σχέση μεταξύ δύο ατόμων διαφορετικού φύλου σε 
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διαφορετικό επίπεδο. Ενώ η προίκα αποτελεί ένα είδος δώρου που ίσως έχει και τη μορφή 

χρημάτων, στην πορνεία το αντίτιμο πληρώνεται σε χρηματική μορφή. Μόνο η χρηματική 

συναλλαγή θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε μια τέτοιου τύπου φευγαλέα σχέση μεταξύ των 

ανθρώπων όπως στην πορνεία. Η σχέση μεταξύ των δύο ατόμων είναι πολύ περισσότερο 

διαλυμένη και με σαφή οριοθέτηση όταν υπάρχει χρηματική ανταλλαγή, όπως στην 

πορνεία, κι αυτό γιατί η πληρωμή μέσω ενός δώρου εμπεριέχει ένα πιο προσωπικό 

στοιχείο, καθώς το αντικείμενο που έχει δοθεί ως δώρο διατηρεί ένα στοιχείο του 

προσώπου που το έχει δώσει. Ενώ στην περίπτωση της πορνείας, μέσω της ψυχρής 

χρηματικής ανταλλαγής αφαιρείται κάθε τέτοιο στοιχείο. Η φευγαλέου τύπου αύξηση της 

έντασης και κατάσβεσή της μέσω της σεξουαλικής πράξης με τον τρόπο που συμβαίνει στην 

πορνεία καθιστά την ψυχρή χρηματική συναλλαγή ως το ιδανικό ισοδύναμο.  

Ο Simmel, αναφέροντας την συμφωνία του με την Καντιανή οπτική, υποστηρίζει ότι 

στην πορνεία υπάρχει χρησιμοποίηση του ενός ατόμου από το άλλο ως απλό μέσο (και του 

πελάτη και της ιερόδουλης), ενώ σημειώνεται το ότι από όλες τις μορφές των ανθρώπινων 

σχέσεων η πορνεία είναι το πιο κατάλληλο παράδειγμα της υποβάθμισης ενός ατόμου σε 

απλό μέσο. Το παραπάνω αποτελεί ένα βασικό στοιχείο το οποίο τοποθετεί την πορνεία σε 

στενή ιστορική σχέση με την οικονομία της αγοράς, την οικονομία των μέσων (economy of 

means) με την αυστηρή έννοια. Το χρήμα εξυπηρετεί μια ικανοποίηση, η οποία δύναται να 

αγοραστεί, βασικό στοιχείο της οποίας είναι η απόρριψη κάθε είδους σχέσης με την 

ιερόδουλη πέρα από την στιγμιαία σεξουαλική ορμή. Όπως κάποιος χρησιμοποιεί το χρήμα 

για να αγοράσει ένα αντικείμενο και μετά την πληρωμή δεν έχει καμιά άλλη υποχρέωση ή 

συνέπεια, έτσι και στην πορνεία μέσω της πληρωμής επιτυγχάνεται το ότι με την πληρωμή 

ο πελάτης δεν έχει καμιά άλλη υποχρέωση. Γι αυτόν το λόγο θεωρείται ότι η υποβάθμιση 
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είναι έμφυτη στην πορνεία και εκφράζεται ξεκάθαρα στο χρηματικό ισοδύναμο. 

Σηματοδοτεί το ναδίρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς η γυναίκα παραδίδει την πιο 

στενή και προσωπική της ποιότητα, η οποία θα έπρεπε να δινόταν μόνο στη βάση μιας 

γνήσιας προσωπικής παρόρμησης. (Simmel, 2004, 378-379). Κι αυτό γιατί η παράδοση της 

γυναίκας είναι συμβατή με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μόνο όταν προκύπτει ως γνήσια 

προσωπική παρόρμηση προς το άλλο άτομο.  

Σχετικό με το τελευταίο σημείο είναι το παρακάτω επιχείρημα που δίνει ο Simmel σε 

σχέση με τις ανθρώπινες αξίες και το χρήμα: σε κάποιες κοινωνίες έχει υπάρξει το 

φαινόμενο της αποζημίωσης για ένα φόνο. Στην εποχή μας, υπάρχει μια αύξηση της αξίας 

που αποδίδει η κοινωνία στην ανθρώπινη ζωή, κάτι που οδηγεί στο να μη θεωρείται σωστό 

το να διευθετείται μια υπόθεση ανθρωποκτονίας μόνο μέσω μιας αποζημίωσης. Έτσι, 

εφόσον θεωρούμε ότι ένας άνθρωπος έχει μια ιδιαίτερη σημαντικότητα και αξία ως 

ανθρώπινο ον η οποία δεν αντικαθίσταται από χρήματα, οδηγούμαστε ουσιαστικά σε έναν 

διαχωρισμό μεταξύ χρήματος και προσωπικών αξιών. Αυτός ο διαχωρισμός χρήματος και 

προσωπικών αξιών μπορεί σε τελική ανάλυση να βοηθήσει στο μην θεωρείται αποδεκτό το 

χρηματικό ισοδύναμο για τις προσωπικές αξίες που θυσιάζει μια ιερόδουλη. Γενικότερα, 

όσο ένας πολιτισμός διαχωρίζει τις εσωτερικές ανθρώπινες αξίες από τα χρήματα, τόσο 

περισσότερο καθίσταται αδύνατη η αποζημίωση του ενός από το άλλο (Simmel, 2004, 382). 

Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η προσέγγιση του Simmel δίνει περισσότερο έμφαση 

στην έννοια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η σεξουαλικότητα θεωρείται ότι είναι ένα από 

τα στοιχεία τα οποία είναι μη ανταλλάξιμα με χρήματα, όπως για παράδειγμα είναι και η 

αξία της ανθρώπινης ζωής.  
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Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια επιχειρήματα που τάσσονται ενάντια στο ότι η 

πορνεία είναι ηθικώς καταδικαστέα εξαιτίας της αντικειμενοποίησης. Σύμφωνα με τον 

Moen (2014, 75-76), μια πιο ευρεία οπτική της αντικειμενοποίησης συνίσταται στην 

αντιμετώπιση ενός ατόμου από ένα άλλο ως απλού μέσου για τους σκοπούς του, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι σκοποί του άλλου ατόμου. Με αυτήν την έννοια όμως, ο άνθρωπος 

που παραδίδει την εφημερίδα κάθε πρωί στο σπίτι αντιμετωπίζεται και αυτός ως απλό 

μέσο για την παράδοση της εφημερίδας. Επίσης, σημειώνεται ότι είναι πολύ πιο πιθανό να 

αναπτυχθεί μια πιο προσωπική και βαθύτερη σχέση με μια ιερόδουλη που επισκέπτεται 

κάποιος συχνά παρά με τον άνθρωπο που ίσως για χρόνια παραδίδει την εφημερίδα. 

Συνεπώς, συμπεραίνεται από τα παραπάνω, η αντικειμενοποίηση δεν μπορεί να καταδείξει 

το ότι η πορνεία είναι κάτι το βλαβερό.  

Σε παρόμοιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο Primoratz (1999, 97-99), ο οποίος 

αναφέρεται στο ζήτημα προσπαθώντας να δείξει ότι η πορνεία δεν οδηγεί στην 

υποβάθμιση των γυναικών. Ο Primoratz θεωρεί ότι πρέπει αρχικά να απαντηθεί το γιατί 

προκύπτει αυτή η υποβάθμιση. Εξετάζονται, λοιπόν, κάποιες πιθανές απαντήσεις. Η πρώτη 

είναι το ότι η υποβάθμιση προκύπτει από το ότι η πορνεία είναι απρόσωπη (impersonal), 

δηλαδή από το ότι ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται για την ιερόδουλη ως άτομο, αλλά τη 

βλέπει μόνο ως σεξουαλικό αντικείμενο. Ως προς αυτό, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν 

περιπτώσεις στις οποίες αναπτύσσεται μια βαθύτερη σχέση μεταξύ πελάτη και ιερόδουλης 

(ειδικά με συχνούς πελάτες). Η βασική όμως διαφωνία έγκειται στο ότι υπάρχουν και άλλα 

επαγγέλματα όπου υπάρχει αντικειμενοποίηση (π.χ. οδηγός λεωφορείου), συνεπώς δεν 

προκύπτει ότι αυτό είναι κάτι κακό. Τώρα αν υπονοείται το ότι η σεξουαλική σχέση θα 

έπρεπε να είναι πιο προσωπική, τότε αυτό ουσιαστικά είναι το ίδιο επιχείρημα με το ότι η 
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σεξουαλική διαδικασία πρέπει να γίνεται πάντα με πλαίσιο αγάπης, κάτι το οποίο όμως 

επίσης μπορεί να καταρριφθεί ως επιχείρημα (η μελέτη αυτού του επιχειρήματος γίνεται 

στο επόμενο κεφάλαιο). Ως προς το ότι η ιερόδουλη χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο από τον 

πελάτη, σημειώνεται το ότι και η ιερόδουλη τον χρησιμοποιεί ως μέσο, με μόνη διαφορά το 

ότι ο πελάτης έχει επιθυμία για σεξ ενώ η ιερόδουλη έχει επιθυμία για χρήματα. Συνεπώς, 

δεν υπάρχει κάποιος εξαναγκασμός (κάτι το οποίο θα ήταν π.χ. ο βιασμός), και έτσι 

ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές.  

Το κομβικό ζήτημα που αναδεικνύεται από την παραπάνω κριτική είναι ότι έχει 

ιδιαίτερη σημασία το τί εννοείται ως αντικειμενοποίηση, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η 

αξιολόγηση του κάθε επιχειρήματος. Το λεπτό σημείο είναι το πότε υπάρχει χρήση ενός 

ατόμου ως μέσου και πότε ως απλού μέσου. Υπό μία οπτική αυτή η διάκριση μπορεί να 

επιτευχθεί με το αν υπάρχει αναγνώριση της υποκειμενικότητας. Από την άλλη μεριά όμως, 

ούτε και σε άλλα επαγγέλματα υπάρχει αναγνώριση της υποκειμενικότητας, καθώς πολλοί 

εργαζόμενοι παρέχουν μια υπηρεσία χωρίς να εμπλέκονται ουσιαστικά με τον πελάτη. 

Ακόμα κι αν τεθεί ως κριτήριο η ειλικρινής έκφραση των αισθημάτων του εαυτού, και πάλι 

υπάρχουν πολλά επαγγέλματα στα οποία οι εργαζόμενοι προσποιούνται π.χ. ότι είναι 

ευγενείς και δεν δείχνουν το πώς αισθάνονται. Εφόσον υποστηριχθεί ότι το βασικό σημείο 

είναι η διατήρηση της προσωπικότητας, ναι μεν τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο 

καθώς το πώς επιτυγχάνεται αυτή η διατήρηση είναι ένα σύνθετο ζήτημα, μολαταύτα η μη 

ειλικρινής έκφραση που υπάρχει σε πολλά επαγγέλματα φαίνεται να δυσκολεύει την 

διατήρηση αυτή και σε άλλους εργαζόμενους. Αν θεωρηθεί ότι το κρίσιμο σημείο είναι ο 

σεβασμός στον άλλο ως ανθρώπινο ον γενικότερα ή ένα έστω στοιχειώδες ενδιαφέρον, κάτι 

τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις πορνείας. Εφόσον ο 
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σεβασμός εμπεριέχει την αμοιβαιότητα στην ευχαρίστηση, δεν μπορεί να τεκμηριωθεί το 

γιατί σε άλλα επαγγέλματα δεν υπάρχει τέτοιου είδους αμοιβαιότητα (π.χ ένας γιατρός 

μπορεί να μην νιώθει την ίδια ευχαρίστηση με ένα ασθενή που γιατρεύεται). Υπάρχει όμως 

και η άποψη σύμφωνα με την οποία ο σεβασμός στις επιλογές του κάθε ατόμου στο 

σεξουαλικό τομέα (με την έννοια της γνήσιας προσωπικής παρόρμησης) συνδέεται με το 

σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και είναι πάνω από κάθε τιμή. Παρότι ο 

παραλληλισμός με την αντίστοιχη αξία της ανθρώπινης ζωής (στην περίπτωση φόνου) 

αποτελεί ένα επιχείρημα, πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς το γιατί αυτό πρέπει να 

συμβαίνει.  

Από την άλλη μεριά, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι θεωρούμε ότι η χρήση ενός 

ατόμου ως απλού μέσου, εφόσον αποδειχθεί, δεν εξισώνεται ηθικά μέσω μιας δεύτερης 

χρήσης ως απλού μέσου από το άλλο άτομο. Αν κάτι είναι ηθικώς καταδικαστέο, η 

αντίστροφη ύπαρξη του ίδιου πράγματος οδηγεί σε ύπαρξη δύο καταστάσεων ηθικά 

καταδικαστέων και όχι στην εξαφάνιση της πρώτης κατάστασης. Επιπρόσθετα, το ότι η 

σεξουαλική σχέση, έτσι ώστε να μην καταλήγει σε χρήση ως απλού μέσου, θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ένα ενδιαφέρον για την προσωπικότητα του άλλου και μια αναγνώριση της 

αξίας του ως ατόμου δεν πρέπει να θεωρείται ταυτόσημο με το να υπάρχει πλαίσιο αγάπης, 

καθώς η ύπαρξη αγάπης είναι κάτι το διαφορετικό.  

Ένα πολύ χρήσιμο επιχείρημα για το υπό εξέταση ζήτημα είναι το παρακάτω: 

Χρησιμοποιώντας την αναλογία με το επάγγελμα του σερβιτόρου, σημειώνεται ότι ένας 

σερβιτόρος αποτελεί ένα μέσο για να έρθει το φαγητό στο τραπέζι, συνεπώς δεν έχει 

σημασία το ποιος θα είναι αυτός αρκεί να εκτελέσει σωστά το καθήκον του (Marshall, 1999, 

144-146). Στην περίπτωση της πορνείας, το ερώτημα που τίθεται είναι το αν ο πελάτης δεν 
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θα έβρισκε διαφορά στην περίπτωση που αντί της ιερόδουλης υπήρχε ένα ρομπότ, το 

οποίο θα ήταν εξωτερικά παρόμοιο με γυναίκα και προγραμματισμένο να πραγματοποιεί 

τις επιθυμίες του. Αν θεωρήσουμε ότι ο πελάτης δεν θα είχε πρόβλημα, τότε μπορούμε να 

συμπεράνουμε ότι υπάρχει ανταλλαξιμότητα. Αν πιστεύουμε ότι δεν θα ήταν το ίδιο για τον 

πελάτη, τότε αυτό οδηγεί αυτομάτως στο συμπέρασμα ότι αυτό που είναι επιθυμητό στην 

πορνεία είναι η εμπλοκή με ένα ανθρώπινο ον, και όχι απλά η παρεχόμενη υπηρεσία. Εκεί 

βρίσκεται η σημαντική διαφορά, καθώς στο επάγγελμα του σερβιτόρου υπάρχει μια 

χρησιμοποίηση του ανθρώπου ως μέσου, όπως υπάρχει και σε άλλα επαγγέλματα, η οποία 

αφορά όμως την συγκεκριμένη υπηρεσία. Εφόσον όμως αποδεικνύεται ότι αυτό που είναι 

επιθυμητό είναι το ίδιο το άλλο άτομο και όχι η υπηρεσία, αυτό φέρνει μαζί του τις αξίες τις 

αμοιβαιότητας, το ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαία έλξη, επιθυμία και 

ευχαρίστηση στη σεξουαλική σχέση, κάτι που δεν υπάρχει στην πορνεία (Marshall, 1999, 

144-146). Γιατί αν το επιθυμητό είναι η υπηρεσία, τότε η χρήση είναι παρόμοια με τα άλλα 

επαγγέλματα. Αν όμως το επιθυμητό είναι το ίδιο το άτομο, τότε η επιθυμία και η έλξη θα 

πρέπει να υπάρχουν κι από τις δύο πλευρές. Οι αξίες της αμοιβαιότητας είναι ένα από τα 

ζητήματα που θα αναφερθούν και στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο διερευνάται η 

ηθική της πορνείας ως μιας σεξουαλικής πράξης που δεν περιέχει αγάπη και βαθύτερα 

συναισθήματα.  
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΩΣ ΣΕΞ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ 

 

Ένα από τα επιχειρήματα ενάντια στην πορνεία είναι το ότι η σεξουαλική διαδικασία 

που λαμβάνει χώρα δεν περιέχει αγάπη, συναισθηματικό δέσιμο, ή γνωριμία μεταξύ των 

ατόμων. Ορισμένες πτυχές του θέματος θίχτηκαν και στο προηγούμενο κεφάλαιο, όμως σε 

αυτό το κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η διεξοδικότερη και αναλυτικότερη μελέτη πάνω σε αυτό 

το ζήτημα. Αρχικώς διερευνάται η παραδοσιακή οπτική, που βλέπει το σεξ χωρίς αγάπη ως 

κάτι το ανήθικο, ενώ μετέπειτα η πιο σύγχρονη οπτική, η οποία βλέπει το σεξ χωρίς αγάπη 

ως κάτι το φτωχότερο ποιοτικά σε σχέση με το σεξ με αγάπη. Εν συνεχεία διερευνάται το αν 

η αποδοχή της ηθικότητας του σεξ χωρίς αγάπη συνεπάγεται και την αποδοχή της πορνείας.  

Εφόσον θεωρηθεί ότι ο λόγος για τον οποίο η πορνεία είναι ηθικώς επιλήψιμη είναι 

η μη ύπαρξη αγάπης στο σεξ, αυτό αυτομάτως σημαίνει ότι το σεξ χωρίς αγάπη είναι κάτι 

το μη ηθικό. Αυτή η αντίληψη βασίζεται σε μια πιο παραδοσιακή ηθική, στην οποία 

επιχειρεί να απαντήσει ο Erickson (1980, 337-342). Σύμφωνα με την παραδοσιακή ηθική, η 

πορνεία θεωρείται ανεπιθύμητη, καθώς είναι σεξουαλικά ανήθικη. Η ιερόδουλη 

αντιμετωπίζεται ως ένα ανεπιθύμητο πλάσμα, η ύπαρξη του οποίου θα έπρεπε να 

απαγορευθεί από μια πολιτισμένη κοινωνία, καθώς δεν γίνεται σεβαστή η κοινή ευπρέπεια. 

Η ιερόδουλη είναι ταυτόχρονα απειλή για την οικογένεια αλλά και κίνδυνος για την 

διαφθορά των νέων. Σε μια όχι τόσο σκληρή αλλά παρόμοιου χαρακτήρα εκδοχή, η 

ιερόδουλη αποδοκιμάζεται μεν, αλλά με την προσθήκη μιας περισσότερο συμπονετικής 

στάσης. Πιο συγκεκριμένα, η ιερόδουλη θεωρείται ότι υποβιβάζει τον εαυτό της για να 

ικανοποιήσει άλλους ανήθικους άνδρες, σε ένα πλαίσιο όπου η πορνεία είναι ταπεινωτική 

για όλους τους εμπλεκόμενους, περισσότερο όμως για την γυναίκα-ιερόδουλη. Οι 
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παραπάνω εχθρικές για την πορνεία οπτικές υποτίθεται ότι στηρίζονται στο ότι η 

αξιολόγηση των σεξουαλικών θεσμών (institutions) βασίζεται στη σχέση που έχουν με την 

αναπαραγωγή. Γι αυτό η μονογαμία είναι ευρέως αποδεκτή και προστατεύεται. Δύο άλλοι 

παράγοντες που συνεισφέρουν στην υιοθέτηση της παραπάνω οπτικής είναι η χριστιανική 

παράδοση και το γεγονός ότι η ανηθικότητα δεν γίνεται εύκολα κοινωνικά αποδεκτή για τις 

γυναίκες (ενώ γίνεται πιο εύκολα για τους άνδρες).  

Ο Erickson απαντά σε αυτού του είδους τις οπτικές αναφέροντας καταρχήν ότι η 

πορνεία δεν αποτελεί απειλή για το γάμο και την αναπαραγωγή. Όπως, εύστοχα, 

σημειώνεται, απειλή για το θεσμό του γάμου αποτελεί ουσιαστικά η πλήρης σεξουαλική 

ελευθερία και για τα δύο φύλα, κάτι το οποίο όμως θα αποτελούσε απειλή και για την 

ύπαρξη της πορνείας. Έτσι, συμπεραίνεται ότι η αξία της οικογένειας και της 

αναπαραγωγής δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει στο ότι η πορνεία είναι καταδικαστέα 

και ανεπιθύμητη. Επίσης, ως προς το επιχείρημα που αφορά το ότι η πορνεία είναι εγγενώς 

(intrinsically) ανήθικη και λανθασμένη, ο Erickson επισημαίνει ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί 

γιατί κάτι μπορεί να είναι εγγενώς λάθος, και ότι αυτό το «εγγενώς» ίσως δηλώνει έλλειψη 

επιχειρημάτων. Ουσιαστικά, θεωρεί ότι δεν έχει νόημα να κατηγορούμε μια πράξη που έχει 

προκύψει μέσω μιας οικονομικής συμφωνίας δύο μερών ως εγγενώς λάθος, καθώς δεν 

υπάρχει διαφορά σε σχέση π.χ. με την αγορά ενός ποτού (Erickson, 1980, 338).  

Επίσης, η παραδοσιακή χριστιανική οπτική συχνά θεωρεί το σεξ ως κάτι αμαρτωλό, 

κατώτερο και ντροπιαστικό, ενώ γίνεται αποδεκτό στο γάμο εξαιτίας της έλλειψης άλλων 

τρόπων για την αναπαραγωγή, που είναι και ο βασικός στόχος. Ο Primoratz (1999, 94-95) 

θεωρεί ότι αυτή η αντίληψη δεν είναι ορθή, καθώς με την υιοθέτηση μιας τέτοιας 

αντίληψης περιορίζονται πάρα πολλά πράγματα γύρω από το σεξ, όπως το στοματικό σεξ, ο 
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αυνανισμός, ή ο οργασμός. Επίσης, αναφέρεται ότι ακόμα κι αν κάποιος προσπαθήσει να 

υιοθετήσει αυτή την οπτική, υπάρχουν απόψεις οι οποίες θεωρούν αποδεκτή την πορνεία, 

λόγω του ότι λειτουργεί ως ένα ασφαλές ξέσπασμα της δυνάμει καταστροφικής 

σεξουαλικότητας, και έτσι προστατεύεται σε τελική ανάλυση ένας γάμος που πιθανώς θα 

διαλυόταν (Primoratz, 1999, 94-95). 

Η παραδοσιακή ηθική, αντιλαμβανόμενη κάθε σεξουαλική διαδικασία χωρίς αγάπη 

ως ηθικώς κατακριτέα, είναι αναγκασμένη να καταδικάσει όχι μόνο την πορνεία αλλά ένα 

μεγάλο μέρος των σεξουαλικών σχέσεων. Εφόσον, δηλαδή, το στοιχείο που τεκμηριώνει 

την ηθική καταδίκη είναι το ότι το σεξ δεν εμπεριέχει αγάπη, αναπόφευκτα η καταδίκη θα 

πρέπει να αφορά και τις μη εμπορικές περιστασιακές σχέσεις, κάτι που όμως συνεπάγεται 

την καταδίκη ενός πολύ μεγάλου αριθμού σχέσεων σε σχέση με την πορνεία. Τα 

επιχειρήματα μιας παραδοσιακής ηθικής προέρχονται περισσότερο από θρησκευτικού 

τύπου συλλογιστικές, τα οποία όμως στερούνται συχνά λογικής βάσης. Η παραδοσιακή 

ηθική, η οποία καταδικάζει την πορνεία εξαιτίας του ότι εμπεριέχει σεξ χωρίς αγάπη, 

συνήθως θεωρεί αποδεκτό το σεξ στο πλαίσιο ενός γάμου. Παρόλα αυτά, η αγάπη δεν 

υπάρχει πάντα στο γάμο, ενώ υπάρχει συχνά σε εκτός γάμου σχέσεις, κάτι στο οποίο δεν 

δίνεται όμως βαρύτητα. Επίσης, δεν αποκλείεται η ύπαρξη αγάπης κάποιου πελάτη προς 

την ιερόδουλη που επισκέπτεται συχνά ή και αντιστρόφως (ή και των δύο), καθώς είναι 

δυνατό να φανταστούμε μια τέτοια περίπτωση. Δεν αποδεικνύεται δηλαδή ότι όλες οι 

σεξουαλικές σχέσεις στην πορνεία δεν εμπεριέχουν αγάπη. Επίσης, η ύπαρξη αγάπης είναι 

δύσκολα οριζόμενη, καθώς μπορεί σε κάποια ζευγάρια να υπάρχει αλλά να είναι 

μονόπλευρη, ή έστω αρκετά διαφορετικού βαθμού σε κάθε άτομο. Άρα, είναι δύσκολο να 

οριστεί το ποιες σχέσεις εμπεριέχουν αγάπη, ακόμα κι αν υπάρχει γάμος ή μακροχρόνια 
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σχέση. Το ίδιο ισχύει και για τους πελάτες μια ιερόδουλης, όπως ήδη προαναφέρθηκε. 

Ακόμα κι αν όμως κάποιος παρακάμψει το παραπάνω και καταδικάσει με συνέπεια κάθε 

σεξουαλική σχέση χωρίς αγάπη ανεξάρτητα της ύπαρξης γάμου, οικογένειας κτλ ή της 

δυσκολίας ορισμού της ύπαρξης αγάπης, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος επαρκής λόγος 

για αυτήν την καταδίκη, ιδιαίτερα εφόσον εξετάσουμε μια περίπτωση στην οποία η 

σεξουαλική σχέση είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές χωρίς να βλάπτει κανέναν.  

Το σεξ χωρίς αγάπη όμως δεν είναι αντικείμενο κριτικής μόνο από την σκοπιά της 

παραδοσιακής ηθικής. Υπό μια διαφορετική οπτική, η πορνεία δεν καταδικάζεται επειδή 

απλά εμπεριέχει σεξ χωρίς αγάπη. Αντίθετα, το σεξ χωρίς αγάπη που εμπεριέχεται στην 

πορνεία δεν θεωρείται αντίστοιχο σε ποιότητα του σεξ με αγάπη. Θεωρείται, δηλαδή, ότι το 

αγοραίο σεξ είναι φτωχότερο ποιοτικά από τη συνήθη σεξουαλική διαδικασία, χωρίς όμως 

να υπάρχει κάποιου είδους ηθική καταδίκη του σεξ χωρίς αγάπη καθεαυτού. Εν συντομία, 

υποστηρίζεται ότι το αγοραίο σεξ υπολείπεται σημαντικά σε αισθήματα και συναισθήματα, 

καθώς απουσιάζει η αγάπη και η οικειότητα μεταξύ των συντρόφων που έχουν (πιθανώς) 

οικοδομήσει μια ερωτική σχέση. Ο Erickson απαντά ως προς το παραπάνω επιχείρημα ότι 

ακόμα κι αν δεχτούμε ότι όντως υπάρχει μια διαφορά σε ποιότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι 

το υπολειπόμενο σε ποιότητα πρέπει να καταδικαστεί. Είναι, όπως αναφέρει, σαν να 

συγκρίνουμε ένα παλιό ποιοτικό κρασί με ένα καινούριο - μπορεί να το παλιό να είναι πιο 

ποιοτικό, αλλά και το νεότερο μπορεί επίσης να καταναλωθεί ευχάριστα. Ακόμα, 

υποστηρίζεται το ότι η ικανοποίηση της σεξουαλικής επιθυμίας, εφόσον αυτή είναι μια 

βασική ανάγκη, θεωρείται εγγενώς καλή, είτε υπάρχει αγάπη είτε όχι (Erickson, 1980, 339-

341). Ο Moen προσθέτει ότι η σεξουαλική ορμή είναι μια ορμή, όπως π.χ. το φαγητό. Αν 

φανταστούμε ένα ρομαντικό δείπνο, το οποίο εμπεριέχει κατανάλωση φαγητού, και 
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υποθέσουμε ότι πριν το ρομαντικό δείπνο κάποιος από τους δύο έχει φάει σε ένα απλό fast 

food, αυτό δεν σημαίνει ότι θα χαθεί ο ρομαντισμός στο βραδινό δείπνο. Όπως λοιπόν το 

περιστασιακό φαγητό δεν δρα ενάντια στη δυνατότητα ύπαρξης ρομαντισμού στο δείπνο, 

το ίδιο συμβαίνει και με το περιστασιακό σεξ (Moen, 2014, 74).  

 Ο Primoratz θεωρεί ότι δεν είναι αποδεδειγμένο το ότι το απλό (plain) σεξ είναι 

χειρότερης ποιότητας από το σεξ με αγάπη, ενώ σημειώνεται ότι πολλοί θα μπορούσαν να 

ισχυριστούν το αντίθετο. Επίσης, θα μπορούσαν να υπάρξουν ενστάσεις ως προς το κατά 

πόσον η σύνδεση του σεξ με την αγάπη θα μπορούσε πάντα να καταλήγει σε έναν θετικό 

συνδυασμό. Εν τέλει, ακόμα κι αν δεν δεχτεί κάποιος τα παραπάνω, θα μπορούσε να γίνει 

αποδεκτό το ότι το σεξ με αγάπη έχει πολλά θετικά στοιχεία, θετικά στοιχεία όμως 

υπάρχουν και στην περίπτωση του απλού (plain) σεξ (Primoratz, 1999, 96). Η Nussbaum 

(1998, 716) αναφέρει ότι στην περίπτωση που το ηθικά επιλήψιμο θεωρηθεί ότι είναι το ότι 

η σεξουαλική διαδικασία πρέπει να συνοδεύεται πάντα από μια τέτοιου χαρακτήρα 

προσωπική σχέση, θα πρέπει να καταδικαστούν ηθικά όλες οι περιστασιακές σεξουαλικές 

σχέσεις και όχι μόνο η πορνεία. Προσθέτει επίσης ότι δεδομένης της ύπαρξης μεγάλης 

ποικιλίας σεξουαλικών σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, δεν θεωρείται θεμιτό το να 

προκύπτουν συμπεράσματα για την ανηθικότητα του περιστασιακού σεξ από την 

προσωπική εμπειρία κάποιου. 

Η φτωχότερη ποιότητα του σεξ χωρίς αγάπη, ακόμα κι αν γίνει αποδεκτή η ύπαρξη 

της φτωχότερης ποιότητας (καθώς αυτό δεν είναι σίγουρα αποδεκτό), δεν μπορεί να 

στοιχειοθετήσει μια ηθική καταδίκη. Κι αυτό γιατί η φτωχότερη ποιότητα δεν συνιστά από 

μόνη της κάτι το ηθικά μεμπτό. Επίσης, η ποιότητα του σεξ χωρίς αγάπη δεν είναι κάτι το 

στατικό. Η σεξουαλική διαδικασία μπορεί ενδεχομένως να αποκτήσει καλύτερη ποιότητα 
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μέσω της επανάληψής της, εξαιτίας της καλύτερης γνωριμίας των ατόμων στο σεξουαλικό 

τομέα. Βέβαια από την άλλη ίσως επέλθει μείωση της ποιότητας εξαιτίας του κορεσμού. 

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο να προκύψει αγάπη μέσα από τις επαναλαμβανόμενες 

σεξουαλικές συνευρέσεις ή και την βαθύτερη γνωριμία που ίσως προκύψει. Είναι 

σημαντικό να αναδειχθεί η σχετικότητα των πραγμάτων, καθώς τα άτομα δεν επιλέγουν το 

σεξ με αγάπη ή το σεξ χωρίς αγάπη με τον ίδιο τρόπο που αγοράζονται προϊόντα. Ένα 

άτομο που δεν έχει ερωτικό/ή σύντροφο ή δεν έχει αισθήματα για άλλο άτομο δεν έχει την 

επιλογή του να διαλέξει σεξ με αγάπη. Το σεξ με αγάπη ή χωρίς αγάπη προκύπτει μέσα από 

τη διάδραση των δύο ατόμων και όχι πάντα μέσω μιας επιλογής. Ακόμα όμως κι αν δούμε 

το θέμα της ποιότητας στατικά, δεν προκύπτει το ότι η φτωχότερη ποιότητα είναι κάτι το 

ηθικά καταδικαστέο, εφόσον είναι επωφελές και για τα δύο μέρη, ενώ πάντα παραμένει η 

δυνατότητα της μετεξέλιξης της ποιότητας στο μέλλον.  

Το επόμενο ζήτημα που εξετάζεται αφορά την αντιστροφή του επιχειρήματος με την 

αναλογία της πορνείας με το σεξ χωρίς αγάπη. Μπορεί, δηλαδή, να θεωρηθεί ότι, εφόσον 

το επιχείρημα του ότι η πορνεία είναι ανήθικη εξαιτίας του ότι εμπεριέχει σεξ χωρίς αγάπη 

καταρρίφθηκε μέσω της αναλογίας με το ηθικά αποδεκτό περιστασιακό σεξ, οδηγούμαστε 

στο εξής: ότι εφόσον το σεξ χωρίς αγάπη είναι αποδεκτό στις περιστασιακές σχέσεις, και 

εφόσον η πορνεία εμπεριέχει σεξ χωρίς αγάπη, τότε η πορνεία είναι ηθικώς αποδεκτή. 

Θεωρούμε όμως ότι το να δέχεται κάποιος το περιστασιακό σεξ ως ηθικά αποδεκτό δεν 

σημαίνει ότι απαραίτητα θα πρέπει να δέχεται και την πορνεία ως μη ηθικά επιλήψιμη, 

εξαιτίας του ότι περιλαμβάνει περιστασιακό σεξ. Η αποτυχία του ενός επιχειρήματος δεν 

σημαίνει απαραίτητα και την επιτυχία του άλλου. Είναι διαφορετικό πράγμα το να μην 

είναι δυνατή η συγκρότηση επιχειρήματος ενάντια στην πορνεία μέσω του επιχειρήματος 
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της ανηθικότητας του σεξ χωρίς αγάπη, και διαφορετικό πράγμα η υπεράσπιση της 

πορνείας μέσω της αναλογίας με το περιστασιακό σεξ το οποίο γίνεται αποδεκτό.  

Στον ισχυρισμό ότι εφόσον το περιστασιακό σεξ είναι κάτι το ηθικά μη επιλήψιμο, 

συνεπώς η πορνεία ως κάτι αντίστοιχο δεν είναι ηθικά επιλήψιμη, επιχειρεί να απαντήσει ο 

Marshall (1999, 143-146). Ο Marshall αντικρούει αυτή τη θέση λέγοντας ότι πρέπει αρχικά 

να εξεταστεί το τι εννοούμε ως απλό (plain) σεξ. Αν αυτό το σεξ θεωρηθεί ότι είναι εγγενώς 

καλό (έστω χειρότερο από το σεξ με αγάπη), τότε θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από 

μια απλή πρόσκρουση (collision) σωμάτων. Συνεπώς, θα πρέπει το λιγότερο να 

περιλαμβάνει μια κάποιου είδους ευχαρίστηση, ενώ αυτή η ευχαρίστηση θα πρέπει να 

υπάρχει και από τις δύο πλευρές, εφόσον αυτό το είδος σεξ είναι καλό και για τους δύο. 

Άρα, θα πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες στη σεξουαλική 

διαδικασία να παίρνουν και να δίνουν ευχαρίστηση. Το σεξ είναι μια πλευρά του εαυτού 

μας ως κοινωνικού όντος, ένας τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε με άλλους ανθρώπους σε 

προσωπικό επίπεδο. Αυτή η σχέση μεταξύ των ανθρώπων πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

αμοιβαιότητα, ενώ η ευχαρίστηση και των δύο οφείλει να είναι στο επίκεντρο της 

σεξουαλικής δραστηριότητας. Τα άτομα πρέπει να σχετίζονται ως σεξουαλικά άτομα και όχι 

ως αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση του άλλου. Ακόμα και στις 

περιστασιακές σχέσεις υπάρχει η αμοιβαία έλξη, ενώ σημειώνεται ότι και στον αυνανισμό 

συνήθως υπάρχει φαντασίωση με άλλο άτομο, κάτι που συνηγορεί υπέρ του ότι αυτό που 

επιδιώκεται είναι όχι η φυσική τριβή των δύο σωμάτων αλλά το να συμπλεχθούν (engage). 

Στην πορνεία όμως το σεξ δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αμοιβαία ευχαρίστηση ή εγγενώς 

καλό και για τις δύο πλευρές, καθώς είναι εγγενώς καλό μόνο για τον πελάτη, εφόσον η 

ιερόδουλη το κάνει για τα χρήματα. Η πορνεία δεν περιλαμβάνει ούτε αμοιβαία 
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ικανοποίηση, ούτε αμοιβαία έλξη (πολλές φορές μάλιστα ούτε έλξη από τη μεριά του 

πελάτη), ούτε λαμβάνονται υπόψη τα συναισθήματα του άλλου. Αντίθετα, αυτό που 

περιλαμβάνει είναι η άρνηση της υποκειμενικότητας, η οποία όμως είναι παρούσα στο 

περιστασιακό σεξ. Το βασικό σημείο είναι το ότι ο πελάτης δεν εμπλέκεται με μια μηχανή, 

αλλά με έναν άνθρωπο, άρα η ανθρώπινη φύση του άλλου όντος είναι φυσικό να θέτει 

περιορισμούς στο πώς μπορεί κάποιος να το αντιμετωπίσει. Εκ των παραπάνω συνάγεται 

ότι η αναλογία της πορνείας με το απλό ή περιστασιακό σεξ δεν υφίσταται και έτσι δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα.  

Συνοψίζοντας, το επιχείρημα που κατακρίνει την πορνεία εξαιτίας του ότι εμπεριέχει 

σεξ χωρίς αγάπη δεν θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα επαρκές. Θεωρούμε ότι αν και η 

σεξουαλική διαδικασία είναι πιο πλήρης και πιο ευχάριστη όταν βιώνεται σε ένα πλαίσιο 

συντροφικότητας, παρά ταύτα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως καταδικαστέα μια 

σεξουαλική πράξη που προκύπτει από φυσική αμοιβαία έλξη και δεν εμπεριέχει κάποιου 

είδους εξαπάτηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφερόμαστε σε μια σεξουαλική σχέση δύο 

ατόμων στα οποία δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου συναισθηματικού 

δεσίματος με το άλλο άτομο, καθώς κάτι τέτοιο θα περιέπλεκε την κατάσταση. Επίσης, είναι 

δύσκολο να απαιτήσουμε την ύπαρξη αγάπης σε ένα νέο ζευγάρι πριν προβούν σε 

σεξουαλική πράξη, καθώς ουσιαστικά δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, συνεπώς ακόμα κι αν 

νιώθουν αγάπη δεν ξέρουμε το κατά πόσον το συναίσθημα που βιώνουν αφορά το 

πραγματικό άλλο άτομο ή τη δική τους αναπαράσταση του άλλου ατόμου ή εν τέλει τη δική 

τους ανάγκη να αγαπήσουν. Η ύπαρξη και η δημιουργία αμοιβαίας αγάπης, όπως 

προαναφέρθηκε, είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο ζήτημα, που είναι δύσκολο να εξετάζεται 

στατικά στο χρόνο. Κλείνοντας, θεωρούμε ότι το σεξ χωρίς αγάπη ίσως δεν είναι τόσο 



38 
 

πλήρες όσο το σεξ που εμπεριέχει συντροφικότητα, καθώς η ύπαρξη βαθύτερων 

αισθημάτων και οικειότητας μπορούν να οδηγήσουν σε ένα γενικότερο δέσιμο του 

ζευγαριού, καλύτερη επικοινωνία, κατανόηση των επιθυμιών, και σε μια σεξουαλική σχέση 

η οποία θα γίνεται αντιληπτή όχι τόσο ενδοατομικά αλλά περισσότερο ως αποτέλεσμα της 

αλληλόδρασής τους. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι όλες οι σχέσεις με αγάπη έχουν πάντα 

ποιοτικό σεξ, καθώς εμπλέκονται και άλλοι παράγοντες της διαπροσωπικής σχέσης, 

περισσότερο θα λέγαμε ότι η αγάπη είναι μια από τις προϋποθέσεις για μια ανώτερη 

ποιότητα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ανεξάρτητα του αν δέχεται κάποιος το παραπάνω, δεν 

θεωρούμε ότι η πιθανώς συχνά φτωχότερη ποιότητα του περιστασιακού σεξ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ηθική κατηγορία εφόσον υπάρχει αμοιβαιότητα έλξης και απουσία 

εξαπάτησης. Παρά ταύτα, πρέπει να σημειωθεί ότι μια σχέση δύο ατόμων που είναι 

σεξουαλική σχέση χωρίς αγάπη δύναται να εξελιχθεί σε σεξουαλική σχέση με αγάπη. Στην 

πορνεία όμως κάτι τέτοιο είναι πιο δύσκολο να συμβεί, συνεπώς εδώ υπάρχει μια 

σημαντική διαφορά. Από την άλλη, ούτε το επιχείρημα που θεωρεί την πορνεία ως ηθική 

εξαιτίας της ομοιότητάς της με το σεξ χωρίς αγάπη είναι επαρκές, καθώς η ομοιότητα δεν 

υφίσταται ουσιαστικά, λόγω της μη ύπαρξης αμοιβαιότητας στην έλξη αλλά και στην 

προσδοκία ευχαρίστησης.  
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΩΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΨΥΧΗΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο επιχείρημα που υποστηρίζει ότι η 

πορνεία είναι κάτι ηθικά μη ορθό εξαιτίας του ότι εμπεριέχει την πώληση του σώματος ή 

την πώληση της ψυχής (ή και των δύο). Η προσπάθεια για να καταρριφθεί το παραπάνω 

επιχείρημα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε συγκρίσεις με άλλα επαγγέλματα, έτσι ώστε να 

αποδειχθεί ότι, εφόσον μια παρόμοια πώληση σε άλλο επάγγελμα δεν θεωρείται ηθικά 

καταδικαστέα, τότε δεν είναι δυνατόν να θεωρείται επιλήψιμη μόνο στην πορνεία (εφόσον 

δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο διακριτό χαρακτηριστικό που ευθύνεται για την ηθική 

καταδίκη). Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου εξετάζεται η πώληση του σώματος, ενώ γίνεται 

αναφορά και στο κατά πόσον η σεξουαλική ορμή είναι παρόμοια με άλλες ανθρώπινες 

ορμές (π.χ. πείνα), έτσι ώστε να επιτρέπονται ηθικά ανάλογες αγοραπωλησίες. Στο δεύτερο 

μέρος εξετάζεται η πώληση της ψυχής, το ότι δηλαδή η ιερόδουλη δεν πουλάει μόνο το 

σώμα της, καθώς η όλη συμπεριφορά της κατά τη σεξουαλική διαδικασία είναι και αυτή 

μέρος της αγοραπωλησίας. 

ΠΩΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Αρχικά, κρίνεται χρήσιμο να οριστεί το τι αποτελεί πώληση του σώματος. Η πώληση 

με την έννοια του ότι μετά την αγορά ο αγοραστής έχει στην κατοχή του το σώμα και το 

χρησιμοποιεί όπως θέλει θεωρείται καταδικαστέα, όπως επίσης και η πώληση με την 

έννοια της ενοικίασης για ορισμένο χρονικό διάστημα με δικαίωμα χρήσης του σώματος 

χωρίς περιορισμούς (καθώς και τα δύο παραπέμπουν στην σκλαβιά). Αυτό που όμως χρήζει 

συζήτησης είναι η πώληση ως ενοικίαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, με την ύπαρξη 
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όμως περιορισμών ως προς τη χρήση. Η με αυτήν την έννοια πώληση παρατηρείται και σε 

άλλα επαγγέλματα, όπως οι χορευτές, οι μασέρ και οι ποδοσφαιριστές. Ουσιαστικά 

θεωρείται ότι η πώληση με αυτή την έννοια είναι πολύ λιγότερο «πώληση» σε σύγκριση με 

την συνήθη έννοια που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη. Εξάλλου, η χρήση του σώματος για 

εργασία δεν θεωρείται κάτι κακό γενικότερα (Moen, 2014, 78). 

Η Nussbaum (1998, 693-695) αναφέρει ότι όλοι οι άνθρωποι στις διάφορες εργασίες 

που κάνουν για να κερδίσουν τα προς το ζην χρησιμοποιούν το σώμα τους με αντάλλαγμα 

κάποιο μισθό. Στην αγορά εργασίας κάποιοι έχουν καλύτερο ή χειρότερο μισθό, 

περισσότερες ή λιγότερες εναλλακτικές επιλογές, ενώ κάποια επαγγέλματα αντιμετωπίζουν 

το κοινωνικό στίγμα και κάποια όχι. Το στίγμα μπορεί επίσης να βασίζεται σε 

προκαταλήψεις για τη φυλή ή το φύλο, ενώ θεωρείται ότι μπορεί να σταματήσει να 

υπάρχει όταν εκλείψουν οι υποβόσκουσες πεποιθήσεις και προκαταλήψεις της κοινωνίας. 

Για παράδειγμα, ενώ παλαιότερα υπήρχαν αρκετές προκαταλήψεις για το επάγγελμα του 

τραγουδιστή ή γενικότερα για άτομα συγκεκριμένων φυλών, σήμερα μας φαίνεται εντελώς 

παράλογη η τότε ύπαρξή τους. Στο πεδίο της πορνείας, όμως, θεωρείται ότι η λήψη 

χρημάτων ή η σύναψη συμφωνιών για σεξουαλικά θέματα είναι μη ηθική, καθώς οι 

σεξουαλικές ικανότητες (capacities) μετατρέπονται σε αντικείμενα και η ίδια η σεξουαλική 

διαδικασία σε εμπόρευμα. Η Nussbaum θεωρεί ότι η ανάλυση του ζητήματος χρειάζεται να 

επικεντρωθεί σε δύο σημεία, τα οποία δεν είναι άλλα από την ευρύτερη αντίληψή μας 

σχετικά με τη λήψη χρημάτων από τη χρήση του σώματος και την επίγνωση των επιλογών 

που έχουν οι ιδιαίτερα φτωχές γυναίκες. Επίσης, στέκεται κριτικά στην αντίληψη που 

καταδικάζει διάφορες δραστηριότητες εξαιτίας όχι των ίδιων των δραστηριοτήτων αλλά 

εξαιτίας της αμοιβής που τη συνοδεύει. Γιατί εφόσον κάποιος θεωρήσει ότι είναι 
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καταδικαστέο το να πληρώνεται κάποιος επειδή είναι μουσικός (ενώ δεν υπάρχει 

πρόβλημα αν το κάνει ερασιτεχνικά), τότε είναι σαν να επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν 

ήδη πλούτο να ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, σημειώνεται ότι πολλές φορές 

θεωρείται ντροπή το να εκθέτει κάποιος (π.χ. χορευτής) δημόσια το σώμα του, ιδιαίτερα 

όταν υπάρχει έκφραση ενός παθιασμένου συναισθήματος. Εν τέλει, θεωρείται ότι πρέπει 

να προσεχθούν ιδιαίτερα αυτά τα δύο προαναφερθέντα είδη προκαταλήψεων, δηλαδή η 

αριστοκρατικού τύπου προκατάληψη και ο φόβος για το σώμα και τα πάθη του (Nussbaum, 

1998, 697-700).  

Στο ότι η πορνεία δεν διαφέρει από άλλες αγοραπωλησίες που συμβαίνουν σε άλλα 

επαγγέλματα μπορεί να υπάρξει μια ένσταση. Βάσει αυτής της ένστασης, η διαφορά με τα 

άλλα επαγγέλματα είναι το ότι η ιερόδουλη δεν χρησιμοποιεί απλά το σώμα της αλλά 

αποδέχεται τη διείσδυση μέσα σε αυτό, χρησιμοποιεί δηλαδή τα γεννητικά όργανα με 

σκοπό το κέρδος. Αυτό το επιχείρημα προσπαθεί να αντικρούσει η Nussbaum μέσω της 

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας σύγκρισης ανάμεσα σε μια ιερόδουλη και στην, όπως την 

ονομάζει η Nussbaum, colonoscopy artist (Nussbaum, 1998, 706-707). Η colonoscopy artist 

ανέχεται έναν καθετήρα στο παχύ έντερο χωρίς αναισθησία, καθώς συμμετέχει με 

αντάλλαγμα χρηματικό αντίτιμο σε κάποιες ιατρικές δοκιμές που απαιτούν τέτοιου είδους 

πείραμα. Ουσιαστικά, σε αυτό το παράδειγμα υπάρχει αποδοχή της διείσδυσης μέσα στο 

σώμα και χρήση των γεννητικών οργάνων, όπως δηλαδή συμβαίνει και στη σεξουαλική 

διαδικασία, για χρηματικό αντίτιμο. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι θα θεωρούσαν ότι στην 

περίπτωση της colonoscopy artist δεν υπάρχει κάτι ηθικά επιλήψιμο, ενώ στην πορνεία 

υπάρχει, καθώς η αποδοχή της διείσδυσης για έναν ιατρικό σκοπό και σε ένα πλαίσιο 

επιστημονικότητας δεν θεωρείται ανήθικη, ενώ η αποδοχή της διείσδυσης στο πλαίσιο των 
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σεξουαλικών σχέσεων θεωρείται. Δεδομένου, όμως, του ότι η αποδοχή της διείσδυσης 

είναι κοινή και στα δύο παραδείγματα αλλά και του ότι και στα δύο υπάρχει το στοιχείο της 

οικονομικής ωφέλειας, αυτή η διαφορά στο τι είναι ηθικά αποδεκτό και τι όχι δεν μπορεί να 

τεκμηριωθεί. Σημειώνεται, βέβαια, ότι το στοιχείο της ιεραρχίας του φύλου δεν υπάρχει 

στην colonoscopy artist, ενώ υπάρχει στην πορνεία, παρόλα αυτά δεν φαίνεται να είναι 

αυτό το στοιχείο που συνήθως οδηγεί στην διαφορά ανάμεσα στην ηθική καταδίκη της 

πορνείας σε σχέση με την αποδοχή σε ηθικό επίπεδο των πραττομένων από την 

colonoscopy artist. Εν τέλει, το προαναφερθέν παράδειγμα της colonoscopy artist στέκεται 

εμπόδιο στο επιχείρημα που θεωρεί την πορνεία καταδικαστέα εξαιτίας της παραβίασης 

του στενού προσωπικού χώρου της γυναίκας, καθώς διακόπτεται η σύνδεση μεταξύ της 

παράδοσης (surrender) της σωματικής ιδιωτικότητας και του ότι αυτό είναι κάτι ηθικά 

καταδικαστέο. Αν όμως κάποιος ισχυριστεί ότι η βλάβη προκαλείται από την 

αλληλεπίδραση των γεννητικών οργάνων μεταξύ αγοραστή και πωλητή, κάτι που όντως 

διακρίνει την ιερόδουλη από την colonoscopy artist, η βλάβη δεν φαίνεται δυνατό να 

μπορεί να προκληθεί σωματικά, αλλά μόνο στο επίπεδο της ψυχής (καθώς η σωματική 

σεξουαλική διαδικασία δεν διαφοροποιείται από την ύπαρξη ή όχι της πληρωμής). Όμως 

βλάβη δεν θεωρείται ότι προκαλείται ούτε στο επίπεδο της ψυχής (η πώληση της ψυχής 

εξετάζεται στο επόμενο μέρος του κεφαλαίου) (Moen, 2014, 78).  

Συνοψίζοντας, σε κάθε εργασία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν με κάποιο τρόπο το 

σώμα τους. Συνεπώς πρέπει να βρεθεί το στοιχείο που είναι ηθικά επιλήψιμο στην πώληση 

που συμβαίνει στην πορνεία, εφόσον κάποιος επιθυμεί να θεμελιώσει μια ηθική 

κατηγορία. Η απλή αναφορά για το ότι η ιερόδουλη αποδέχεται τη διείσδυση στα γεννητικά 

της όργανα δεν κρίνεται επαρκής, καθώς πρέπει να τεκμηριωθεί το γιατί αυτό είναι ηθικώς 
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καταδικαστέο. Το παράδειγμα της colonoscopy artist δείχνει ότι η αποδοχή της διείσδυσης 

καθεαυτή δεν είναι κάτι το ηθικώς επιλήψιμο από μόνο του. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι 

το παράδειγμα παίρνει ως δεδομένη την ηθική αποδοχή του ότι είναι ηθικώς καλό να 

συμμετέχουν άνθρωποι σε ιατρικά πειράματα με σκοπό το κέρδος, κάτι που δεν είναι 

απόλυτα αποδεκτό. Γιατί αν κάποιος θεωρεί ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε 

ιατρικά πειράματα με σκοπό το κέρδος, αλλά μόνο στην περίπτωση μιας ασθένειας ή εν 

τέλει σε εθελοντική βάση, τότε το επιχείρημα παίρνει άλλη μορφή. Η αποδοχή της 

εθελοντικής συμμετοχής σε ιατρικά πειράματα θα οδηγούσε αντίστοιχα στην εθελοντική 

αποδοχή της διείσδυσης χωρίς αμοιβή. Έτσι, η συζήτηση δεν θα αφορούσε την πορνεία, 

αλλά μια εθελοντική (για οποιουσδήποτε λόγους) σεξουαλική συνεύρεση.  

Μια λίγο διαφορετική οπτική θεωρεί την πορνεία όχι ως πώληση σώματος ή κόλπου 

αλλά ως πώληση σεξουαλικών υπηρεσιών. Δεν θεωρείται ότι υπάρχει κάτι κακό ή ανήθικο 

σε αυτό, καθώς ο άνθρωπος, προσπαθώντας να ικανοποιήσει και άλλες βασικές του 

ανάγκες, όπως π.χ. το φαγητό, προβαίνει σε ανάλογες αγορές. Συνεπώς, δεν υπάρχει 

κανένας λόγος να στιγματίζεται ο προμηθευτής των αγαθών που ικανοποιούν βασικές 

ανθρώπινες ανάγκες, όπως για παράδειγμα στιγματίζεται η ιερόδουλη, ενώ δεν 

στιγματίζεται κάποιος που παράγει τροφή. Αν και αναγνωρίζεται το ότι προφανώς υπάρχει 

μια διαφορά ανάμεσα στο φαγητό και στις ερωτικές υπηρεσίες, δηλαδή στην πώληση π.χ. 

κρέατος και στην πώληση σάρκας, θεωρείται ότι το να αξιολογείται ένας πωλητής κρέατος 

ως σεβαστός ενώ ταυτόχρονα μια ιερόδουλη ως απρεπής αντανακλά περισσότερο 

πολιτισμικές ή θρησκευτικές επιρροές που εμπεριέχουν σεξουαλικά ταμπού. Η αποβολή 

αυτών των ταμπού θα οδηγήσει στο να θεωρείται η ιερόδουλη ως κάτι αντίστοιχο με μια 
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νοσοκόμα, η οποία απλά ικανοποιεί, μέσω της εργασίας για την οποία πληρώνεται, 

ανθρώπινες ανάγκες (Erickson, 1980, 341-342).  

Στην αντιστοιχία με το επάγγελμα της νοσοκόμας (και άλλων παρόμοιων 

επαγγελμάτων στα οποία βοηθούνται όσοι έχουν ανάγκη) απαντά ο Marshall (1999, 148). 

Αναφέρεται ότι αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι το τί υπηρεσίες παρέχονται και για 

ποιους. Συνήθως, τέτοια επαγγέλματα παρέχουν υπηρεσίες σε ανθρώπους που με κάποιο 

τρόπο υποφέρουν, είναι αντικείμενα συμπόνιας, ενώ τους παρέχεται βοήθεια από άλλους 

γιατί οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να κάνουν κάποια πράγματα για τον εαυτό τους. Προφανώς 

οι πελάτες μιας ιερόδουλης δεν βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση, άρα εν τέλει δεν είναι 

σωστή η αντιστοιχία μεταξύ του επαγγέλματος της ιερόδουλης και του επαγγέλματος της 

νοσοκόμας. 

Μια άλλη χρήσιμη αναλογία προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ του επαγγέλματος 

της ιερόδουλης και του ψυχοθεραπευτή, μέσω της οποίας διαπιστώνεται ότι και οι δύο 

προσφέρουν πολύ προσωπικές και στενές υπηρεσίες. Όπως, λοιπόν, ο θεραπευτής 

πληρώνεται για να ασχοληθεί με τα αισθήματα, τις πεποιθήσεις, και τα συναισθήματα του 

πελάτη (που πολλές φορές περιλαμβάνουν και συζητήσεις για σεξουαλικά ζητήματα), έτσι 

και η ιερόδουλη προσφέρει τις υπηρεσίες της σε ανθρώπους που ίσως αναζητούν την 

οικειότητα, την αγάπη και την φροντίδα, μέσα σε ένα γενικότερο πολιτισμικό πλαίσιο στο 

οποίο η φροντίδα του σώματος αλλά και της ψυχής μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

πληρωμής για τέτοιες υπηρεσίες (Overall, 1992, 715).  

Παρά ταύτα, η άποψη που αντιλαμβάνεται την παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών ως 

παρόμοια με την παροχή άλλων υπηρεσιών δεν είναι υπεράνω κριτικής. Υποστηρίζεται το 

ότι οι εργάτες ή άλλοι επαγγελματίες πωλούν μεν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες, όμως 
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ούτε η εργατική δύναμη ούτε οι υπηρεσίες δύνανται να διαχωριστούν από το πρόσωπο που 

τις πουλάει (Pateman, 1983, 562). Ο εργοδότης φαίνεται ότι αγοράζει εργατική δύναμη, 

αυτό όμως που στην πραγματικότητα αποκτά είναι το δικαίωμα να διατάζει τους εργάτες, 

οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια τις ικανότητες και το σώμα τους προς όφελός 

του. Ενώ λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής αποκτά το δικαίωμα να διατάζει, στην 

πορνεία αυτό που αγοράζεται είναι το ίδιο το σώμα καθεαυτό. Κι αυτό γιατί οι σεξουαλικές 

υπηρεσίες δεν μπορούν να δοθούν χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του σώματος στη 

σεξουαλική διαδικασία. Ενώ δηλαδή οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν το σώμα για να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες, η ιερόδουλη πουλάει το ίδιο το σώμα. Ο εργοδότης 

ενδιαφέρεται πρωταρχικά για το κέρδος, το οποίο έρχεται μέσα από τη δημιουργία 

εμπορευμάτων τα οποία φτιάχνει ο εργάτης χρησιμοποιώντας το σώμα του. Αντίθετα, ο 

πελάτης στην πορνεία ενδιαφέρεται μονάχα για την ιερόδουλη και το σώμα της (Pateman, 

1988, 203).  

Ένα άλλο σημείο διαφοράς της πορνείας σε σχέση με τα άλλα επαγγέλματα είναι το 

ότι, ενώ άλλες μορφές εργασίας όπως της νοσοκόμας, της μαγείρισσας κτλ συχνά 

εμπορευματοποιούνται, μπορούν να υπάρξουν και εκτός του πλαισίου της 

εμπορευματοποίησης. Με την πορνεία όμως δεν συμβαίνει το ίδιο. Η πορνεία ορίζεται από 

την αγορά και την πώληση, με άλλα λόγια από μια ύπαρξη ασυμμετρίας κατά την 

ανταλλαγή, στην οποία η ιερόδουλη παρέχει σεξουαλικές υπηρεσίες και λαμβάνει 

ανταμοιβή για αυτές, συνήθως με τη μορφή χρημάτων αλλά συχνά και με άλλες μορφές 

όπως δώρα κτλ. Εφόσον δεν υπάρχει αυτή η χαρακτηριζόμενη από ασυμμετρία οικονομική 

ανταλλαγή, τότε αυτό που παραμένει δεν είναι πορνεία, αλλά μια απλή σεξουαλική 

αλληλεπίδραση ή σχέση. Ουσιαστικά, η πορνεία περιλαμβάνει εξ ορισμού την αγορά και 



46 
 

την πώληση, ενώ στα άλλα επαγγέλματα η εμπορευματοποίηση δεν περιλαμβάνεται εξ 

ορισμού. Το αναγκαίο στοιχείο στην πορνεία δεν είναι η σεξουαλική δραστηριότητα (όπως 

π.χ. το αναγκαίο στοιχείο για μια μαγείρισσα είναι το μαγείρεμα), αλλά η αγορά και η 

πώληση. Η πορνεία είναι εξ ορισμού η εμπορευματοποίηση του σεξ (Overall, 1992, 716-

717). 

Η Shrage (1994, 567-569) ασκεί κριτική στο σημείο που η Overall αναφέρει ότι οι 

υπόλοιπες εργασίες συνεχίζουν να υφίστανται ως εργασίες και εκτός του πλαισίου της 

εμπορευματοποίησης, ενώ η πορνεία όχι. Υποστηρίζει ότι, για παράδειγμα, το μαγείρεμα, 

εκτός του πλαισίου της εμπορευματοποίησης, μπορεί να θεωρηθεί και ως ψυχαγωγία, 

διασκέδαση, κτλ. Αντίστοιχα, η σεξουαλική δραστηριότητα, αν και στο πλαίσιο μιας 

ερωτικής σχέσης συνήθως θεωρείται ως αναψυχή, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες 

μπορεί να θεωρείται ως υπηρεσία ή εργασία χωρίς όμως να εμπορευματοποιείται. Η White 

(όπως αναφέρεται στο Shrage, 1994, 568) κάνει αναφορά σε μια τέτοια περίπτωση στο 

Ναϊρόμπι, στην οποία οι πελάτες γίνονται συχνά ερωτικού σύντροφοι ή σύζυγοι. Η 

σεξουαλική διαδικασία σε αυτήν την περίπτωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 

κοινωνικών σχέσεων των οποίων ο πρωταρχικός σκοπός δεν είναι το υλικό κέρδος, ενώ 

ταυτόχρονα το σεξ γίνεται αντιληπτό πολιτισμικά ως μια εργασία ή υπηρεσία από την οποία 

και οι δύο ωφελούνται.  

Ένα ακόμα σημαντικό επιχείρημα είναι το ότι αν κάποιος δεν κάνει διάκριση μεταξύ 

της χρήσης του σώματος σε άλλα επαγγέλματα και της χρήσης του σώματος για 

σεξουαλικές υπηρεσίες, θα πρέπει μετέπειτα να αποδεχτεί πολλά άλλα πράγματα που 

παραβιάζουν τη σεξουαλική αυτονομία του ατόμου (Anderson, 2002, 761-766). Για 

παράδειγμα, αν η σεξουαλική εργασία δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες εργασίες, θα 
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μπορούσε ένας εργοδότης να θελήσει να μετατρέψει το είδος της εργασίας ενός 

εργαζόμενου έτσι ώστε να περιλαμβάνει σεξουαλικές υπηρεσίες είτε προς τον ίδιο, είτε 

προς συναδέλφους, είτε σε τρίτους. Προφανώς, όποιος δεν δεχτεί μπορεί να κινδυνεύσει με 

απόλυση, καθώς η εργοδοσία μπορεί να ισχυριστεί ότι ο εργαζόμενος αρνήθηκε την 

μετατροπή του είδους της εργασίας που του προσφέρθηκε. Επίσης, με την ίδια λογική θα 

έπρεπε να υπάρχει εκπαίδευση των εργαζομένων στην πορνεία και ανάλογη προετοιμασία 

για «καριέρα» στο χώρο. Δεν αποκλείεται η ύπαρξη «πολυεθνικών», οι οποίες θα 

μπορούσαν να ζητήσουν την απαγόρευση της σεξουαλικής δραστηριότητας μιας 

εργαζόμενης εκτός της εργασίας της, με την πρόφαση ενός συμβολαίου αποκλειστικότητας 

της παροχής των υπηρεσιών. Όλα αυτά προφανώς δεν είναι εύκολο να γίνουν αποδεκτά, κι 

αυτό γιατί η σεξουαλική εργασία διαφέρει από τις άλλες εργασίες. Η πρόταση για 

μετατροπή μιας εργασίας σε σεξουαλική θα καταπατούσε τη σεξουαλική αυτονομία του 

ατόμου, ενώ θα προέκυπτε μια επέκταση της αδυναμίας των ευρισκόμενων σε χειρότερη 

οικονομική θέση και στον σεξουαλικό τομέα.  

Φαίνεται ότι, αρχικώς τουλάχιστον, υπάρχει μια ομοιότητα στη χρήση του σώματος 

στην πορνεία και στα άλλα επαγγέλματα. Σε όλα τα επαγγέλματα απαιτείται μια κάποια 

χρήση του σώματος. Ακόμα κι αν εξετάσουμε τα επαγγέλματα όπου η εργασία είναι 

πνευματική, μπορεί να θεωρηθεί ότι το μέρος του σώματος που χρησιμοποιείται είναι ο 

εγκέφαλος. Από την άλλη, συνήθως η πορνεία περιλαμβάνει την διείσδυση στο ίδιο το 

σώμα. Όμως, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις πορνείας όπου αυτό δεν απαιτείται. 

Παρόμοια δηλαδή με μια μαγείρισσα που παρασκευάζει φαγητό χρησιμοποιώντας τα χέρια 

της, έτσι και μια ιερόδουλη μπορεί να δώσει σεξουαλική ικανοποίηση στον πελάτη με τη 

χρήση των χεριών της. Προφανώς, αυτή περίπτωση είναι περίπτωση πορνείας, άσχετα αν 
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δεν χαρακτηρίζεται από το σύνηθες στοιχείο, δηλαδή τη διείσδυση. Συνεπώς, όντως 

υπάρχει μια ομοιότητα ως προς το ότι υπάρχει μια χρήση του σώματος και στην πορνεία 

και στα άλλα επαγγέλματα.  

Επίσης, θεωρούμε ότι η πορνεία περιλαμβάνει εξ ορισμού την αγορά και την 

πώληση. Όμως, αν και πολλά από τα υπόλοιπα επαγγέλματα μπορούν να υπάρξουν εκτός 

του πλαισίου της εμπορευματοποίησης, υπάρχουν και άλλα που δεν μπορούν να υπάρξουν, 

όπως για παράδειγμα το επάγγελμα του πωλητή. Συνεπώς, εφόσον δεν καταδικάζονται όλα 

τα επαγγέλματα που δεν μπορούν να υπάρξουν εκτός του πλαισίου της 

εμπορευματοποίησης, δεν μπορεί να καταδικάζεται μόνο η πορνεία για αυτόν το λόγο.  

Περισσότερο σύνθετο ζήτημα είναι το αν ο πελάτης ενδιαφέρεται για το καθεαυτό 

σώμα της ιερόδουλης ή για τις υπηρεσίες. Το γεγονός ότι, συνήθως, είναι σημαντικό για τον 

πελάτη το ποια ιερόδουλη θα επιλέξει (με την έννοια ότι ενδιαφέρεται για το ίδιο το σώμα 

της και όχι για κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιεί) μας οδηγεί στο ότι αυτό που πωλείται 

είναι το ίδιο το σώμα. Από την άλλη, μπορούμε να φανταστούμε ότι υπάρχουν 

περιπτώσεις, έστω και λιγότερες, στις οποίες ο πελάτης ενδιαφέρεται μόνο για την 

προσφερόμενη υπηρεσία, ανεξαρτήτως του σώματος της ιερόδουλης. Μπορούμε, δηλαδή, 

για παράδειγμα, να φανταστούμε ότι κάποιος που βρίσκεται σε μεγάλη σεξουαλική έξαψη, 

δέχεται να πληρώσει ένα ελάχιστο αντίτιμο με αντάλλαγμα σεξουαλικές υπηρεσίες, 

αδιαφορώντας για το ποια ιερόδουλη θα συνευρεθεί μαζί του. Παρόλα αυτά, δεν είναι 

σίγουρο το ότι ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης όντως αδιαφορεί για το σώμα, 

κι αυτό γιατί αν η ιερόδουλη που θα τον εξυπηρετήσει έχει εντελώς διαφορετική μορφή 

από αυτήν που επιθυμεί ο πελάτης (πχ ηλικιωμένη γυναίκα), φαντάζει πολύ πιθανό το ότι 

θα αρνηθεί. Συνεπώς, αν υποθέσουμε ότι όντως υπάρχει απαραίτητα μια κάποια 
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προτίμηση στο ίδιο το σώμα και όχι στις υπηρεσίες, ίσως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

υπάρχει πώληση σώματος.  

Εν τέλει, θεωρούμε ως ιδιαίτερα στοχευμένο επιχείρημα την προαναφερθείσα θέση 

του Anderson. Στο επιχείρημα που παρατέθηκε δεν επιχειρείται μεν να τεκμηριωθεί ο λόγος 

για τον οποίο η πώληση του σώματος υπάρχει και είναι ηθικά καταδικαστέα. Αρχικά 

δέχεται σε υποθετικό επίπεδο το ότι η πορνεία είναι ένα επάγγελμα όπως και τα υπόλοιπα. 

Εφόσον λοιπόν δεχτούμε το παραπάνω, θα θεωρείται ηθικό το να προτείνονται στους 

εργαζόμενους μετατροπές του είδους της εργασίας σε σεξουαλική. Αν κάποιος δέχεται την 

πορνεία ως παρόμοια με τα άλλα επαγγέλματα, δεν μπορεί να ασκήσει κριτική στο 

παραπάνω, ή έστω μπορεί να ασκήσει κριτική μόνο στο βαθμό στον οποίο θεωρεί κάθε 

άλλη μετατροπή του είδους της εργασίας ως μη αποδεκτή. Το παράδειγμα αυτό, αν και 

αδυνατεί να προσδιορίσει επαρκώς τον λόγο για τον οποίο η πορνεία διαφέρει από τα άλλα 

επαγγέλματα, συνεισφέρει αρκετά στο να διαφανεί ότι όντως υπάρχει μια υπαρκτή 

διαφορά. 

Το επόμενο ζήτημα που εξετάζεται είναι το κατά πόσον η σεξουαλική ορμή είναι μια 

ανθρώπινη ανάγκη παρόμοια με τις υπόλοιπες ανθρώπινες ανάγκες, όπως π.χ. η πείνα. Το 

ζήτημα αυτό εξετάζεται λόγω του ότι εφόσον κάποιος θεωρήσει ότι αυτές οι ανάγκες είναι 

παρόμοιου χαρακτήρα, τότε είναι ηθικά επιτρεπτό να πωλείται ως υπηρεσία η ικανοποίηση 

αυτών των αναγκών. Όπως δηλαδή θεωρείται ότι η πώληση φαγητού είναι ηθικά αποδεκτή, 

έτσι και η πορνεία είναι αποδεκτή, καθώς ικανοποιεί μια βασική ανθρώπινη ανάγκη. Αν 

όμως αποδειχθεί ότι η σεξουαλική ορμή ως ανάγκη διαφέρει από τις υπόλοιπες, τότε 

πιθανώς να μην δικαιολογείται ηθικά η ικανοποίησή της μέσω της πορνείας.  
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 Καταρχήν, σε σχέση με την ορμή της πείνας, θεωρείται ότι προφανώς η ανάγκη για 

φαγητό είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η με κάθε τρόπο 

ικανοποίηση αυτής της ανάγκης είναι ηθικά αποδεκτή, ακόμα και στις ακραίες περιπτώσεις 

(Marshall, 1999, 142-143). Ούτε και η επιθυμία για ένα συγκεκριμένο φαγητό είναι πάντα 

αποδεκτή επειδή το φαγητό είναι αναγκαίο για την επιβίωση. Με απλά λόγια, όπως 

αναφέρεται, η επιθυμία κάποιου να φάει χαβιάρι δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα πρέπει να 

φάει χαβιάρι. Ως προς την ανάγκη για σεξ, σημειώνεται ότι αυτή η ανάγκη δεν είναι 

απαραίτητη για την επιβίωση. Επίσης, θεωρείται ότι δεν έχουν απαραίτητα όλοι οι 

άνθρωποι επιθυμία για σεξ, αλλά ακόμα κι αν γίνει αποδεκτό ότι έχουν, προφανώς δεν 

μπορεί να γίνει ηθικά αποδεκτό το ότι όλοι οι πιθανοί τρόποι ικανοποίησης της ανάγκης για 

σεξ είναι επιτρεπτοί.  

Το σωστό πλαίσιο της σύγκρισης μεταξύ φαγητού και σεξ θα ήταν το ότι και στα δύο 

εμπλέκονται και άλλες παράμετροι που έχουν σχέση με την κοινωνία, δηλαδή το ότι το 

φαγητό μπορεί να θεωρείται ως υγιεινό, ως διασκέδαση, ως δώρο, έχει σημασία ποιος το 

παρασκευάζει κτλ. Αντίστοιχα, το σεξ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια απλή φυσική 

επιθυμία, αλλά είναι κάτι κοινωνικά κατασκευασμένο, όπως και το φαγητό. Είναι όμως 

παράλληλα και μια επιθυμία που σε ένα βαθμό περιλαμβάνει και άλλα σώματα. Στο 

φαγητό μπορεί κάποιος να αγοράσει κάτι έτοιμο γιατί βαριέται να το παρασκευάσει, όμως 

κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ειπωθεί για τη σεξουαλική ορμή και την πορνεία, συνεπώς εδώ 

υπάρχει μια διαφορά. Γενικότερα, πάντως, η σεξουαλική ορμή θεωρείται ανάγκη με την 

έννοια του ότι είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη ατομική ακμή (flourishing), η οποία δεν 

είναι όμως εύκολο να οριστεί, αν και αποτελεί μια ορμή σημαντική για την ανθρώπινη ζωή 

(Marshall, 1999, 142-143).  
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Επιπροσθέτως, ο οργασμός δεν είναι από βιολογική άποψη μια επιτακτική ανάγκη 

που πρέπει να πραγματοποιείται συγκεκριμένες φορές ανά ημέρα, μήνα ή χρόνο (O’Connell 

Davidson, 2002, 89-91). Η απουσία σεξουαλικής εκφόρτισης (εφόσον υποθέσουμε ότι ένα 

άτομο είτε δεν μπορεί είτε δεν βρίσκει επιθυμητή την αυτοϊκανοποίηση) εξαιτίας της 

απουσίας ερωτικού συντρόφου, αν και είναι πιθανώς δυσάρεστη, δεν απειλεί την ίδια τη 

φυσική επιβίωση. Θεωρείται ότι η ανθρώπινη σεξουαλική επιθυμία δεν βασίζεται μόνο σε 

διεργασίες που σχετίζονται με τη φυσιολογία του ανθρώπου, αλλά αντίθετα εμπεριέχονται 

εξίσου συναισθηματικά και γνωσιακά στοιχεία. Το ότι οι άνθρωποι θεωρούν ως σημαντικό 

το με ποιο άτομο κάνουν σεξ, αν είναι νεαρό σε ηλικία ή όχι, αν είναι άνδρας ή γυναίκα κτλ, 

αποδεικνύει ότι η σεξουαλική λειτουργία δεν είναι μόνο βιολογική, καθώς αν ήταν, τότε το 

μόνο που θα είχε σημασία θα ήταν η καθεαυτή διαδικασία του οργασμού ως απομονωμένη 

διαδικασία (π.χ. έκκριση σωματικών υγρών) και όχι όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, αν η απουσία 

σεξουαλικής δραστηριότητας συνιστούσε απειλή για την υγεία, τότε, σε αναλογία με τις 

υπηρεσίες της νοσοκόμας, του γιατρού, κτλ, θα έπρεπε να ήταν παντελώς αδιάφορη η 

ηλικία, η φυλή, τα σωματικά χαρακτηριστικά της ιερόδουλης, κτλ. Εκ των παραπάνω 

συνάγεται ότι το σεξ δεν μπορεί να θεωρηθεί μια απλή σωματική λειτουργία ή μια απλή 

φυσική ανάγκη. Υποστηρίζεται το ότι η ερωτική ζωή των ανθρώπων βασίζεται στις ιδέες 

(ideas) τις οποίες οι ίδιοι χρησιμοποιούν για να κατηγοριοποιούν, να ερμηνεύουν, και να 

δίνουν νόημα στην ανθρώπινη εμπειρία και κοινωνικότητα, συνεπώς θα ήταν 

προβληματική η αποσπασματική θεώρηση της σεξουαλικής επιθυμίας ως έκφρασης μιας 

θεμελιώδους και γενικότερης ανθρώπινης ανάγκης για σεξ.  

Ένα επόμενο ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι το κατά πόσον ένα 

άτομο έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί τις ερωτικές απαιτήσεις του, ακόμα κι αν υποτεθεί 
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ότι αυτές αποτελούν κάποιου είδους ανάγκη. Για παράδειγμα, είναι πιθανό η σεξουαλική 

απαίτηση κάποιου λευκού ρατσιστή να είναι εστιασμένη στη πρωκτική διείσδυση σε 

έγχρωμες γυναίκες ή ένας ενήλικας άνδρας να επιθυμεί ανήλικα παιδιά. Η O’Connell 

Davidson υποστηρίζει ότι εφόσον η μη αυνανιστική σεξουαλική δραστηριότητα 

περιλαμβάνει εξ ορισμού την επαφή με άλλο άτομο, το να δοθεί το δικαίωμα σε κάποιον να 

ελέγχει το με ποιον, πότε, αλλά και με τι συνθήκες θα πραγματοποιηθεί η σεξουαλική 

δραστηριότητα αποτελεί ουσιαστικά άρνηση των ίδιων δικαιωμάτων στα άλλα άτομα. Στη 

συνέχεια αναφέρεται το παράδειγμα ενός φετιχιστή ο οποίος αυτοϊκανοποιείται με ένα 

γυναικείο παπούτσι. Κάνοντας μια αναλογία με το θεσμό της πορνείας, θεωρείται ότι αν και 

προφανώς δεν μπορεί να κάποιος να ισχυριστεί ότι πρέπει αυτή του η επιθυμία να 

καταδικαστεί ηθικά, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί από την κοινωνία 

ένας θεσμός ο οποίος θα του εγγυηθεί πρόσβαση σε παπούτσι έτσι ώστε να μπορέσει να 

βρει την ικανοποίηση που αναζητά. Συνεπώς, η ύπαρξη των κάθε λογής επιθυμιών των 

ανδρών δεν μπορεί να ιδωθεί ως μια ανάγκη της οποίας η ικανοποίηση θα πρέπει να 

διασφαλιστεί μέσω της ύπαρξης της πορνείας από την κοινωνία (O’Connell Davidson, 2002, 

90-91).  

Συμπερασματικά, αν και η σεξουαλική ορμή είναι μια φυσική ανάγκη, θεωρούμε ότι 

διαφέρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις άλλες ανάγκες, όπως π.χ. η πείνα, σε 

δύο βασικά σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι η ικανοποίηση της σεξουαλικής ορμής δεν 

είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Θα λέγαμε ότι ίσως είναι απαραίτητη για μια ευχάριστη 

επιβίωση, παρότι ίσως να υπάρχουν άνθρωποι που θα υποστηρίξουν ότι μπορεί κάποιος να 

ζήσει ευχάριστα και χωρίς να έχει σεξουαλική ζωή. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο να 

επηρεάζεται πολύ περισσότερο συγκρινόμενη με την πείνα από τις κοινωνικές επιδράσεις. 
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Προφανώς, και στην πείνα, υπάρχουν οι κοινωνικές επιρροές και οι προτιμήσεις του κάθε 

ατόμου. Όμως, στην περίπτωση έλλειψης φαγητού τα παραπάνω έχουν ελάχιστη αξία, 

καθώς απειλείται η ίδια η επιβίωση. Άρα οι κοινωνικές επιρροές και οι προτιμήσεις παίζουν 

ρόλο κυρίως αφού διασφαλιστεί η ύπαρξη φαγητού. Στη σεξουαλική ορμή η έλλειψη δεν 

απειλεί την επιβίωση, συνεπώς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το δεύτερο σημείο αφορά 

το ότι η πείνα ικανοποιείται με την κατανάλωση τροφής, ενώ η σεξουαλική ορμή στρέφεται 

προς άλλα ανθρώπινα όντα, συνεπώς είναι λογικό να εμπλέκονται οι αξίες της 

αμοιβαιότητας. Επίσης, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η σεξουαλική ανάγκη 

ικανοποιείται με την εκσπερμάτιση και όχι απαραίτητα με τη συνουσία, συνεπώς δεν είναι 

απαραίτητο να εμπλακεί άλλο άτομο, καθώς υπάρχει η λύση του αυνανισμού. Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα στη σεξουαλική ανάγκη και στις άλλες 

ανάγκες, οι οποίες δυσχεραίνουν το να θεωρηθεί η πορνεία ως μια λογική λύση στην 

ικανοποίηση μιας φυσικής ανάγκης.  

ΠΩΛΗΣΗ ΨΥΧΗΣ 

Το επιχείρημα περί πώλησης της ψυχής θεωρεί ως ηθικά επιλήψιμο το ότι η 

ιερόδουλη δεν πουλάει απλά το σώμα της, αλλά και την ψυχή της. Ουσιαστικά ως ψυχή 

κυρίως εννοείται η όλη διανοητική δραστηριότητα κατά τη σεξουαλική διαδικασία. Για 

παράδειγμα, μια απλή πώληση σώματος θα επέτρεπε την έκφραση των σκέψεων της 

ιερόδουλης, ακόμα και αν αυτές ήταν αντίθετες με τις επιθυμίες του πελάτη. Εφόσον, 

λοιπόν, η ιερόδουλη καλείται να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη όχι 

μόνο ως χειριζόμενη το σώμα της αλλά διαμορφώνοντας ταυτόχρονα κατάλληλα και τον 

τρόπο που φέρεται ως «προσωπικότητα» (δηλαδή ως ον που επικοινωνεί και όχι με τη 
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στενή έννοια του χειρισμού του σώματος), τότε υπάρχει πώληση ψυχής (ή του εαυτού) η 

οποία είναι ηθικά καταδικαστέα.  

Για παράδειγμα, ένα από τα βασικά επιχειρήματα κατά της πορνείας είναι το ότι η 

ιερόδουλη προσποιείται την ευχαρίστηση και τις σεξουαλικές αντιδράσεις της με σκοπό την 

ευχαρίστηση του πελάτη και με απώτερο στόχο το χρηματικό αντίτιμο (Moen, 2014, 78). Αν 

και σημειώνεται το ότι η προσποίηση δεν είναι πάντα απαίτηση των πελατών, το 

επιχείρημα αυτό καταρρίπτεται από το ότι υπάρχουν και άλλα παρόμοια επαγγέλματα, 

όπως π.χ. του ηθοποιού, ο οποίος προσποιείται, και αναγκάζεται συχνά να προσποιηθεί 

συναισθήματα τα οποία δε νιώθει (καθώς τα απαιτεί ο ρόλος του) με σκοπό το κέρδος. 

Συνεπαγόμενα, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος παραπάνω λόγος για τον οποίο η 

προσποίηση στο πλαίσιο της πορνείας να αποτελεί κάτι το βλαβερό, εφόσον κανείς δεν 

απαγγέλει παρόμοιες κατηγορίες για το επάγγελμα του ηθοποιού.  

Μια άλλη αναλογία με άλλο επάγγελμα ως προς το παραπάνω ζήτημα αφορά τη 

σύγκριση του επαγγέλματος της ιερόδουλης με μία καθηγήτρια φιλοσοφίας (Nussbaum, 

1998, 704-705). Το ενδιαφέρον κοινό σημείο σε αυτή τη σύγκριση είναι το ότι και οι δύο 

προσφέρουν σωματικές υπηρεσίες σε περιοχές που θεωρούνται πολύ προσωπικές και 

καθοριστικές για τον εαυτό (definitive of selfhood). Όπως η ιερόδουλη πληρώνεται για τις 

σεξουαλικές υπηρεσίες, με το σεξ να νοείται ως μια περιοχή πολύ προσωπικής 

αυτοέκφρασης, έτσι και στην περίπτωση της καθηγήτριας φιλοσοφίας αυτή πληρώνεται για 

αυτά που σκέφτεται και που γράφει, τα οποία επίσης θεωρούνται ως περιοχές πολύ 

προσωπικές, καθώς νοούνται ως αποτελέσματα της βαθιάς προσωπικής της αναζήτησης για 

την κατανόηση του εαυτού και του κόσμου. Επίσης, και τα δύο επαγγέλματα 

περιλαμβάνουν αλληλεπίδραση με άλλους, με τις μορφές αλληλεπίδρασης να μην 
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επιλέγονται εξ ολοκλήρου από το άτομο. Ο προσωπικός χώρος της καθηγήτριας 

φιλοσοφίας δεν φαίνεται με μια πρώτη ματιά να παραβιάζεται, σημειώνεται όμως ότι η 

εισβολή μιας μη αναμενόμενης σκέψης στο μυαλό της καθηγήτριας μπορεί να θεωρηθεί ως 

κάποιου είδους ανάλογη εισβολή, καθώς είναι εισβολή στον στενό προσωπικό της χώρο 

(και με την σωματική έννοια), με πολύ χαμηλότερο μάλιστα βαθμό συναίνεσης σε σχέση με 

την ιερόδουλη. Εν τέλει, εφόσον κάποιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει κάτι το ηθικά επιλήψιμο 

στο επάγγελμα της καθηγήτριας φιλοσοφίας, η οποία και αυτή πληρώνεται για υπηρεσίες 

που προέρχονται από τον πολύ στενό προσωπικό της χώρο και τη διανοητική της 

δραστηριότητα, δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι το στοιχείο της πώλησης της ψυχής στην 

πορνεία είναι κάτι το ηθικά καταδικαστέο. Το ότι η ιερόδουλη δέχεται πληρωμή για τις 

σεξουαλικές της υπηρεσίες είναι προφανές, όμως αυτό δεν αποδεικνύεται ότι είναι κάτι 

ηθικά επιλήψιμο, ενώ οι ικανότητες στις οποίες βασίζονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες 

παραμένουν στο πεδίο της ανθρώπινης δημιουργικότητας, όπως ακριβώς συμβαίνει και με 

τις δημιουργικές ικανότητες μιας καθηγήτριας φιλοσοφίας η οποία δέχεται πληρωμή για τις 

υπηρεσίες που προσφέρει. Εφόσον, δηλαδή, ως εμπορευματοποίηση νοείται απλά η λήψη 

πληρωμής, αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνο του ηθικά καταδικαστέο (Nussbaum, 

1998, 715).  

Σχετικά με το παράδειγμα της Nussbaum και την αντιστοιχία του επαγγέλματος της 

ιερόδουλης με την καθηγήτρια φιλοσοφίας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κριτική που 

ασκείται από τον Gauthier (2011, 171). Ο Gauthier επισημαίνει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η 

σχέση της αυτοέκφρασης με την καθεαυτή πράξη του επαγγέλματος. Αυτό σημαίνει ότι το 

κίνητρο της πράξης δεν θα πρέπει να είναι αποκλειστικά εξωτερικό, αλλά αντίθετα θα 

πρέπει να δίνει μορφή στην δημιουργική επιθυμία που έχει ο επαγγελματίας. 
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Εφαρμόζοντας το παραπάνω στο παράδειγμα της καθηγήτριας φιλοσοφίας, η καθηγήτρια 

μέσω της συμμόρφωσης με τα πρότυπα που απαιτούνται από το επάγγελμα, προσφέρει εν 

τέλει μια δημόσια έκφραση της δικής της, αυτόνομης, δημιουργικής ορμής. Η ακεραιότητα 

(integrity) της καθηγήτριας δεν θεωρείται ότι κινδυνεύει από το γεγονός ότι πληρώνεται για 

τη δουλειά της ή από το ότι συχνά θυσιάζει τον προσωπικό της χρόνο για ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις. Ο Gauthier προτείνει να σκεφτούμε το παράδειγμα με τον εξής τρόπο: Εξαιτίας 

μιας μεγάλης δωρεάς στο πανεπιστήμιο της φιλοσόφου από μια εταιρεία ορυκτών 

καυσίμων, ο χρηματοδότης της καθηγήτριας της ζητά να γράψει ένα κείμενο στο οποίο να 

εξετάζει κριτικά τα επιχειρήματα που συνδέουν την καύση ορυκτών καυσίμων με την 

υπερθέρμανση του πλανήτη. Σε αυτή την περίπτωση, η φιλόσοφος δεν μπορεί να 

αποκαλύψει το ότι τα συμπεράσματά της και τα επιχειρήματά της περιορίζονται από τον 

χρηματοδότη. Κι αυτό γιατί η κοινωνικά αποδιδόμενη αξία στην εργασία της φιλοσόφου 

βασίζεται στο ότι η εργασία είναι προϊόν μιας ελεύθερης έρευνας. Θα πρέπει να φαίνεται 

ότι η εργασία της είναι αποτέλεσμα της δικής της προσωπικής κρίσης, έτσι ώστε να έχει 

αξία και αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί να γίνει αντιστοιχία του παραπάνω 

παραδείγματος με το παράδειγμα της ιερόδουλης. Για να υπάρχει αντιστοιχία με την 

κυριαρχία που ασκείται από τον χρηματοδότη στην περίπτωση της πορνείας θα πρέπει να 

ισχύουν τρία βασικά πράγματα. Καταρχήν, θα πρέπει να υπάρχει αγορά μιας ικανότητας 

που δυνητικά εμπεριέχει την δημιουργικότητα του εαυτού. Αυτό θεωρείται ότι υπάρχει, 

καθώς η σεξουαλικότητα είναι ένα πεδίο όπου υπάρχει μεγάλη δυνατότητα αυτοέκφρασης 

και δημιουργίας. Δεύτερον, η συμπεριφορά (performance) της ιερόδουλης θα πρέπει να 

είναι ιδιοτελής και όχι ειλικρινώς αυτο-εκφραστική. Οι περισσότεροι συμφωνούν ως προς 

το ότι το παραπάνω ισχύει, καθώς θεωρείται ότι η ιερόδουλη μπορεί να κάνει διαχωρισμό 

μεταξύ του σεξ ως πράξη με σκοπό το όφελος και του σεξ ως γνήσιο πεδίο αυτο-έκφρασης. 
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Το τρίτο σημείο είναι το ότι η αξία (ως αξιολόγηση από τον αγοραστή) της συμπεριφοράς 

της ιερόδουλης κατά την σεξουαλική πράξη τίθεται σε κίνδυνο από την καταφανή ύπαρξη 

της χρηματικής ιδιοτέλειας, ως εκ τούτου απαιτείται κάποιου βαθμού προσποίηση 

αυτοέκφρασης (με απλά λόγια θα λέγαμε ότι η κυνικής μορφής ανταλλαγή θα επηρεάσει 

την ικανοποίηση του πελάτη και την αξία που αυτός αποδίδει στην συγκεκριμένη 

σεξουαλική διαδικασία) (Gauthier, 2011, 172-173). Στην περίπτωση της πορνείας, ο 

χρηματοδότης είναι ταυτόχρονα αυτός που συντελεί στη δημιουργία της πεποίθησης αλλά 

και αυτός που καλείται να την πιστέψει. Για να γίνει όμως πιστευτό το ότι η πράξη της 

ιερόδουλης είναι προϊόν αυτοέκφρασης απαιτείται μια διπλή συνείδηση, στην οποία η μια 

πιστεύει ότι η ιερόδουλη προσποιείται λόγω της εμπορικής συμφωνίας ενώ η δεύτερη 

πιστεύει ότι η πράξη της καθοδηγείται από κάποιου είδους σεξουαλικό κίνητρο. Άρα, 

εφόσον μπορεί να υπάρξει αναλογία του παραδείγματος της φιλοσόφου που γράφει 

καθοδηγούμενη αλλά με επίφαση αυτοέκφρασης με την πορνεία, κάποιος που κατακρίνει 

αυτήν τη πράξη της φιλοσόφου ως ηθικά καταδικαστέα θα πρέπει να κρίνει το ίδιο και για 

την περίπτωση της πορνείας.  

Ένα διαφορετικό παράδειγμα που καταλήγει στην υπεράσπιση της πορνείας είναι η 

αναλογία με μια παρένθετη μητέρα (Primoratz, 1999, 102). Η παρένθετη μητέρα, εφόσον το 

κάνει με σκοπό το χρηματικό κέρδος, δεν διαφέρει από την ιερόδουλη, καθώς και αυτή 

κάνει κάτι παρόμοιο με την ιερόδουλη, δηλαδή πουλάει τον εαυτό της με σκοπό το 

χρηματικό όφελος (εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει πώληση και σώματος και 

εαυτού, καθώς σίγουρα η κύηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα στενά σωματικό γεγονός 

χωρίς ψυχολογικές προεκτάσεις στον εαυτό). Σημειώνεται, βέβαια, ότι πολλοί ίσως 

θεωρήσουν και αυτό που πράττει η παρένθετη μητέρα ως κάτι το ανήθικο. Κι αυτό γιατί 
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χρησιμοποιεί την μήτρα της ως μια συσκευή εκκόλαψης για χρηματικό κέρδος. Σε αυτή τη 

θεώρηση αντιπαρατίθεται το ότι η παρένθετη μητέρα δεν κάνει κάτι που είναι ενάντια στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπειά της, καθώς κάνει κάτι αντίστοιχο με μια γυναίκα που χρησιμοποιεί 

το στήθος της για να ταΐσει ένα βρέφος μια άλλης γυναίκας. Ως εκ τούτου, εφόσον 

θεωρηθεί ότι η πράξη της παρένθετης μητέρας δεν είναι ηθικώς επιλήψιμη, η αντιστοιχία 

της με την ιερόδουλη οδηγεί στην θεώρηση της πορνείας ως μη ηθικώς κατακριτέας. Η 

Pateman (1988, 214) όμως θεωρεί ότι υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ της παρένθετης 

μητέρας και της ιερόδουλης. Στην παρένθετη μητρότητα η ανταλλαγή γίνεται ανάμεσα σε 

ένα μέρος της ιδιοκτησίας του άνδρα, δηλαδή του σπέρματος, και σε ένα μέρος της 

ιδιοκτησίας της γυναίκας, δηλαδή τη μήτρα. Η βασική διαφορά έγκειται στο ότι δεν υπάρχει 

άμεση σεξουαλική χρήση του γυναικείου σώματος, καθώς η χρήση είναι έμμεση και 

επιτυγχάνεται μέσω τεχνητής γονιμοποίησης. Η παρένθετη μητρότητα μοιάζει περισσότερο 

με την απλή εργασία, καθώς το ενδιαφέρον του άνδρα αφορά το μωρό, όπως και ένας 

εργοδότης ενδιαφέρεται για το παραγόμενο εμπόρευμα.  

Συμπερασματικά, η πώληση της ψυχής (με την έννοια της προσποίησης) φαίνεται να 

υπάρχει και σε άλλα επαγγέλματα, συνεπώς καθεαυτή η προσποίηση δεν αποτελεί κάτι το 

επιλήψιμο. Όμως, ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η προσποίηση χρήζει περαιτέρω 

ανάλυσης. Η ηθοποιός προσποιείται μεν, αλλά γνωρίζει ότι το κοινό είναι ενήμερο ως προς 

το ότι παρακολουθεί ένα έργο. Το κοινό δεν πιστεύει ότι η προσποίηση της ηθοποιού είναι 

αληθινή, ότι εκφράζει τα πραγματικά του αισθήματα εκείνη τη στιγμή. Ο πελάτης μιας 

ιερόδουλης ενδεχομένως να υποθέτει και αυτός ότι η ιερόδουλη προσποιείται, αντίστοιχα 

με το κοινό που παρακολουθεί μια παράσταση. Όμως, αυτό που τον ευχαριστεί και 

ενδεχομένως τον διεγείρει, είναι η προσωρινή έστω αντίληψη για το ότι η ιερόδουλη 
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εκφράζεται ειλικρινώς, κι αυτό είναι μια βασική διαφορά σε σχέση με την ηθοποιό. Ο 

πελάτης, επειδή υποθέτει ότι πιθανώς η συμπεριφορά δεν είναι αληθινή, επικεντρώνεται 

περισσότερο στην προσποιητή συμπεριφορά της ιερόδουλης, προσπαθώντας να πείσει τον 

εαυτό του έστω και προσωρινά ότι είναι, έτσι ώστε να δημιουργήσει μεγαλύτερη απόλαυση 

για τον εαυτό του. Ουσιαστικά, ενώ μπορεί να αγοράσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, 

δεν μπορεί να αγοράσει το ότι είναι αρεστός. Ο λόγος, δηλαδή, για τον οποίο υπάρχει η 

προσποίηση δεν είναι η απόλαυση εξαιτίας της συμπεριφοράς καθεαυτής (όπως συμβαίνει 

με την ηθοποιό), αλλά είναι η δημιουργία μιας ψευδούς και μη πραγματικής αντίληψης σε 

σχέση με το πώς νιώθει η ιερόδουλη για τον πελάτη. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να 

αντιπροτείνει ότι ένας υπάλληλος μιας εταιρίας ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας, σε 

αναλογία με το προηγούμενο παράδειγμα, μπορεί να προσποιείται ένα ενδιαφέρον για τον 

πελάτη το οποίο δεν είναι ειλικρινές. Όμως, το προσποιητό ενδιαφέρον για τον πελάτη που 

απευθύνεται σε προσωπικό επίπεδο σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσε επίσης να είναι 

ηθικά καταδικαστέο.  
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΔΟΥΛΗ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η θέση βάση της οποίας η πορνεία είναι ηθικώς 

καταδικαστέα εξαιτίας του ότι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη σωματική ή ψυχική υγεία 

των εργαζόμενων σε αυτή. Ως προς τη σωματική υγεία κυρίως εξετάζεται η επικινδυνότητα 

του επαγγέλματος, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η καταπίεση και η εκμετάλλευση 

εξετάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. Επίσης, ως προς το ψυχικό επίπεδο διερευνάται το 

κατά πόσον η ιερόδουλη περιορίζεται ως προς την αυτονομία της λόγω του επαγγέλματός 

της, αλλά και το κατά πόσον επηρεάζεται από αυτό η προσωπική ερωτική της ζωή. Υπό 

αυτές τις δύο οπτικές, εφόσον προκαλείται βλάβη στην ιερόδουλη, η πορνεία δύναται να 

θεωρηθεί ως ηθικώς επιλήψιμη.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο Erickson (1980, 342-344) προσπαθεί να αντικρούσει αυτό 

που ο ίδιος ονομάζει πατερναλιστικές κατηγορίες (paternalistic charge). Βάση αυτών των 

θεωρήσεων, η ιερόδουλη είναι εκτεθειμένη σε πολλούς κινδύνους που αφορούν την 

σωματική και ψυχική της υγεία. Ως προς την σωματική υγεία υπάρχει για παράδειγμα ο 

κίνδυνος μόλυνσης από ασθένειες ή ο κίνδυνος από επιθέσεις και σαδιστικές τάσεις, ενώ 

ως προς την ψυχική υγεία ο κίνδυνος της κατάθλιψης ή άλλων νευρώσεων κτλ. 

Συνεπαγόμενα, θεωρείται ότι η κοινωνία, για το καλό της ιερόδουλης, πρέπει να εμποδίσει 

το να υπάρξουν νέες ιερόδουλες και να αναμορφώσει τις ήδη υπάρχουσες. Για την 

κατάρριψη των παραπάνω, αναφέρεται το ότι υπάρχουν και άλλες εργασίες, όπως για 

παράδειγμα του μεταλλωρύχου, οι οποίες είναι επικίνδυνες. Όπως λοιπόν και σε τέτοιες 

εργασίες η βαρύτητα δίνεται στην ύπαρξη μέτρων ασφαλείας για την αποφυγή 

ατυχημάτων, δηλαδή ουσιαστικά στην ρύθμιση του πλαισίου και του περιβάλλοντος γύρω 
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από το καθεαυτό επάγγελμα και όχι στην κατάργηση του ίδιου του επαγγέλματος, 

παρόμοια, θα έπρεπε όχι να επιδιώκεται η κατάργηση του επαγγέλματος της ιερόδουλης 

αλλά η ύπαρξη ανάλογων ρυθμίσεων. Το τελευταίο σίγουρα εμπεριέχει την αλλαγή των 

μειωτικών κοινωνικών αντιλήψεων για την ιερόδουλη, καθώς και την αλλαγή των 

συνθηκών εργασίας. Οι συνθήκες εργασίας και το εν γένει πλαίσιο θεωρείται ότι είναι 

υπεύθυνα για τις σωματικές και ψυχικές βλάβες, και όχι καθεαυτό το επάγγελμα. Τέλος, 

σημειώνεται ότι οι πατερναλιστικές προσεγγίσεις ενοχοποιούν την ίδια την ιερόδουλη, 

αφήνοντας εκτός ουσιαστικής κριτικής όλα τα προαναφερθέντα ζητήματα. Ο de Marneffe 

(2010, 93) απαντά στον Erickson και στο επιχείρημά του ενάντια στις πατερναλιστικές 

κατηγορίες με τον εξής τρόπο: ας υποτεθεί ότι η πρωταρχική αιτία των δεινών μιας 

ιερόδουλης είναι το στίγμα. Αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα η ύπαρξη του 

στίγματος, αλλά μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των γυναικών που εμπλέκονται στην πορνεία 

και ως εκ τούτου βιώνουν τις αρνητικές συνέπειες από αυτό, θα φάνταζε λογικό το να 

υποστηριχτεί μια τέτοια πολιτική. Δηλαδή, ακόμα κι αν γίνει αποδεκτό το ότι δεν ευθύνεται 

καθεαυτή η πορνεία αλλά το στίγμα, υπάρχει ένα όφελος από την μείωση των αριθμού των 

γυναικών που εργάζονται στην πορνεία, με την έννοια του ότι λιγότερες γυναίκες 

υφίστανται το στίγμα πλέον, παρότι μια γυναίκα που συνεχίζει να εργάζεται ως ιερόδουλη 

βιώνει ακριβώς τις ίδιες αρνητικές συνέπειες του στίγματος.  

Με παρόμοιο τρόπο με τον Erickson αντιμετωπίζει η Overall (1992, 710-711) την 

άποψη η οποία θεωρεί ότι στην πορνεία υπάρχουν κίνδυνοι, ασθένειες, κακή 

αντιμετώπιση, ανασφάλεια, κτλ. Η Overall σημειώνει ότι ο κίνδυνος και ο σωματικός ή 

ψυχολογικός τραυματισμός δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύουν πάντα το επάγγελμα της 

ιερόδουλης. Υπάρχουν για παράδειγμα ιερόδουλες «πολυτελείας», οι οποίες ζουν σε υγιές 
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και καθαρό περιβάλλον, με πελάτες που τους συμπεριφέρονται με σεβασμό, ενώ έχουν και 

ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Επιπροσθέτως, κίνδυνοι για τη σωματική και ψυχολογική 

υγεία υπάρχουν και σε άλλα επαγγέλματα, όπως σε εργοστάσια, γραφεία, ακόμα και στο 

ίδιο το σπίτι μιας γυναίκας. Συνεπώς, δεν θεωρείται ότι οι κίνδυνοι που υπάρχουν στην 

πορνεία δικαιολογούν την ηθική καταδίκη της.  

Η Nussbaum (1998, 710-713) αναφέρεται και αυτή στο ότι η ιερόδουλη εκτίθεται σε 

κινδύνους που αφορούν την υγεία της ενώ είναι πιθανό να γίνει και αποδέκτης βίαιων 

συμπεριφορών. Η Nussbaum θεωρεί ότι η μη νομιμοποίηση της πορνείας εντείνει το 

πρόβλημα, καθώς θα ήταν πιο λογικό αλλά και πιο ωφέλιμο η προστασία να παρέχεται από 

την αστυνομία και όχι από τον καταπιεστή της ιερόδουλης. Επίσης, αναφέρεται ότι και σε 

άλλα επαγγέλματα υπάρχουν κίνδυνοι, όπως για παράδειγμα στο επάγγελμα του αθλητή 

του μποξ. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, η επικινδυνότητα είναι πιο δύσκολο να ρυθμιστεί, 

ενώ παράλληλα το επάγγελμα του αθλητή του μποξ είναι πιθανότατα περισσότερο ηθικά 

κατακριτέο, καθώς εκθειάζεται η βία στους νέους. Γενικότερα, δηλαδή, θεωρείται ότι πολλά 

επαγγέλματα είναι επικίνδυνα αλλά όχι απαραίτητα κατακριτέα.  

Ως προς το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο η ιερόδουλη δεν έχει αυτονομία και οι 

πράξεις της ελέγχονται από άλλους, αναφέρεται το ότι αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

διακρίνουν την πορνεία από άλλα επαγγέλματα των γυναικών. Το επάγγελμα της οικιακής 

βοηθού αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στο οποίο δεν υπάρχει αυτονομία, ενώ 

οι πράξεις είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του εργοδότη. Οι περιπτώσεις εξαναγκασμού 

προφανώς είναι καταδικαστέες εξαιτίας όμως του ότι θεωρούνται περισσότερο ως βιασμός 

και όχι πορνεία. Παρόμοια άποψη στο ζήτημα της αυτονομίας έχει και η Overall (1992, 713-

714), η οποία αναφέρεται στις πολλές ώρες εργασίας και γενικότερα τις δύσκολες 
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εργασιακές συνθήκες που αφήνουν ελάχιστο χώρο για την αυτονομία και την προσωπική 

ανάπτυξη της ιερόδουλης. Σημειώνεται ότι παρόμοιες εργασιακές συνθήκες υπάρχουν σε 

πολλά επαγγέλματα, ενώ υπάρχουν εργασιακά σωματεία και στον χώρο της πορνείας που 

διεκδικούν καλύτερες εργασιακές συνθήκες, όπως άλλωστε υπάρχουν και σε άλλα 

επαγγέλματα. 

Συχνά η πορνεία θεωρείται ότι αποτελεί τροχοπέδη στην δημιουργία ερωτικών 

σχέσεων, οικειότητας και δέσμευσης στον ερωτικό τομέα για μια ιερόδουλη. Η Nussbaum 

(1998, 713-714) απαντά λέγοντας ότι υπάρχουν περιπτώσεις στην Ολλανδία, τη Σουηδία, 

αλλά και στην αρχαία Ελλάδα, στις οποίες οι ιερόδουλες μπορούσαν να πραγματοποιούν τα 

παραπάνω, οδηγώντας έτσι στο συμπέρασμα ότι η επαγγελματική ιδιότητα της ιερόδουλης 

δεν δρα ενάντια στις υπόλοιπες ανθρώπινες ερωτικές ανάγκες. Επίσης, θεωρείται ότι το να 

εξαναγκαστεί μια ιερόδουλη να σταματήσει το επάγγελμα με αντίβαρο μια πιθανή 

βελτίωση των κοινωνικών-ερωτικών της σχέσεων δεν έχει λογική, καθώς είναι σαν να 

αναμένουμε το ότι μια απαγόρευση της ροκ μουσικής θα οδηγήσει στο άκουσμα 

περισσότερου Mozart και Beethoven, ενώ σημειώνεται ότι η ιερόδουλη, σταματώντας την 

πορνεία, θα γίνει ακόμα περισσότερο φτωχή.  

Ο Erickson (1980, 356-357) είναι πιο επιφυλακτικός ως προς το κατά πόσον η 

ιερόδουλη μπορεί να αναπτύξει την ερωτική προσωπική της ζωή. Υποστηρίζει ότι δεν είναι 

σίγουρο το ότι μια κάποιου τύπου «αποσύνδεση» κατά την εργασία της θα φέρει θετικά 

αποτελέσματα, ούτε και το ότι η ιερόδουλη θα είναι σε θέση να ανεβάζει τον «διακόπτη» 

των αισθημάτων της όταν βρίσκεται με τον σύντροφό της. Ο Erickson δεν είναι απόλυτος, 

αναφέρει όμως ότι υπάρχουν παραδείγματα και από τις δύο πλευρές, γυναίκες δηλαδή που 

επηρεάζονται αρκετά από το επάγγελμα και γυναίκες που δεν επηρεάζονται. Η λύση 
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έρχεται από το ότι αν κάποια εργαζόμενη πιστεύει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, τότε 

ίσως η πορνεία να μην είναι για αυτήν το κατάλληλο επάγγελμα, συνεπώς θα πρέπει να μην 

το εξασκεί. Ως προς το ζήτημα της αποσύνδεσης, ο Zatz (1997, 298) σημειώνει ότι η απο- 

ερωτικοποίηση (de-eroticization) των γεννητικών πράξεων είναι κάτι που μαθαίνεται από 

τις ιερόδουλες κατά την εργασία τους. Συνεπώς, θεωρείται ότι μια ιερόδουλη μπορεί να 

διαχωρίσει την εργασία της από τη σεξουαλική της ζωή, με τον ίδιο τρόπο που ένας 

θεραπευτής διαχωρίζει την εργασία του από τη συναισθηματική του ζωή.  

Ο Moen (2014, 74-75) προσπαθεί να αντικρούσει κάποιες απόψεις οι οποίες 

οδηγούν στο ότι η πορνεία αποτελεί κάτι βλαβερό. Το πρώτο επιχείρημα που αντικρούεται 

είναι το ότι εφόσον δεχτούμε ότι κάτι που οδηγεί σε ψυχολογικά προβλήματα είναι 

βλαβερό, και ότι η πορνεία οδηγεί σε ψυχολογικά προβλήματα, προκύπτει ότι η πορνεία 

είναι βλαβερή. Το πρόβλημα με αυτό το επιχείρημα βρίσκεται στο ότι η πορνεία δεν οδηγεί 

μέσω μιας αιτιακής σχέσης σε ψυχολογικά προβλήματα, αλλά υπάρχει απλά μια συσχέτιση 

μεταξύ της πορνείας και των ψυχολογικών προβλημάτων. Όπως επισημαίνεται, και η 

ομοφυλοφιλία ιδιαίτερα παλαιότερα συσχετιζόταν με ψυχολογικά προβλήματα, όμως δεν 

αποδεχόμαστε πλέον ότι η ίδια η ομοφυλοφιλία ήταν η αιτία αυτών. Ουσιαστικά ο 

ισχυρισμός του Moen βασίζεται σε στοιχεία μεθοδολογίας των επιστημών, καθώς η 

μεθοδολογία αναφέρει ότι από μια απλή συσχέτιση δεν μπορεί να εξαχθεί αιτιακή σχέση, 

αφού πιθανότατα υπάρχουν άλλες διαμεσολαβούσες μεταβλητές από τις οποίες προκύπτει 

η συσχέτιση. Το στίγμα πιθανότατα αποτελεί αυτή τη διαμεσολαβούσα μεταβλητή η οποία 

είναι υπεύθυνη για τα ψυχολογικά προβλήματα. Με τον ίδιο τρόπο αντικρούεται και το 

επιχείρημα περί επικινδυνότητας της πορνείας. Και οι ομοφυλόφιλοι βρίσκονταν 
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παλαιότερα εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους, αλλά αυτό θεωρείται ότι ήταν απόρροια 

της κοινωνικής και νομικής αντιμετώπισής τους.  

Συνοψίζοντας, το ζήτημα της βλάβης στην ιερόδουλη τοποθετείται σε δύο τομείς, τη 

σωματική βλάβη και την ψυχική βλάβη. Θεωρούμε ότι τα επιχειρήματα που αφορούν την 

σωματική βλάβη (ασθένειες, κακοποίηση κτλ) δεν επαρκούν για να τεκμηριώσουν στο 

θεωρητικό επίπεδο μια ηθική καταδίκη, καθώς η αντιπρόταση για μια ελέγξιμη πορνεία, 

ανεξαρτήτως του ενδεχομένως ουτοπικού χαρακτήρα της, μπορεί να τα αντικρούσει. Για 

παράδειγμα, ο κίνδυνος μόλυνσης από ασθένειες δεν οδηγεί στην ηθική καταδίκη, αλλά 

στην εφαρμογή μέτρων προστασίας, με τον ίδιο τρόπο που η ύπαρξη ενός νοσοκομείου 

(στο οποίο υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης) προφανώς δεν κατηγορείται ηθικά. Επίσης, η συχνή 

βιαιότητα των πελατών δεν οδηγεί στην ηθική καταδίκη του επαγγέλματος, καθώς η 

βιαιότητα των πελατών μπορεί να παρατηρείται και σε άλλα επαγγέλματα (π.χ. κέντρα 

διασκέδασης), δεν υπάρχει όμως κάποια ανάλογη ηθική καταδίκη. Ακόμα κι αν η συζήτηση 

αφορά μια σύγκριση με επαγγέλματα στα οποία δεν συναντάται συχνά βία, φαντάζει 

λογικό το ότι η βία του πελάτη θα είναι ηθικώς κατακριτέα και όχι το επάγγελμα, ενώ το 

λογικό θα ήταν η εφαρμογή μέτρων προστασίας. Παρόμοια αντιμετωπίζεται το επιχείρημα 

που αφορά την βία από τους μαστροπούς κτλ. Όπως είναι καταδικαστέα η βία κάθε 

εργοδότη, έτσι είναι καταδικαστέα και η βία του προαγωγού, δεν στοιχειοθετείται δηλαδή 

κάποια ηθική κατηγορία προς το επάγγελμα.  

Περισσότερο σύνθετο είναι το ζήτημα της ψυχικής βλάβης, κυρίως ως προς το αν το 

επάγγελμα της ιερόδουλης δημιουργεί με κάποιο τρόπο προβλήματα στην σύναψη και τη 

διατήρηση μιας ερωτικής σχέσης. Αν θεωρηθεί ότι η ιερόδουλη αντιμετωπίζει προβλήματα 

στη σύναψη σχέσεων εξαιτίας των υπαρκτών κοινωνικών αντιλήψεων και του στίγματος, 
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τότε αυτό που προκαλεί το πρόβλημα και πρέπει να αλλάξει είναι οι κοινωνικές αντιλήψεις, 

δεν μπορεί δηλαδή να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η πορνεία είναι επιλήψιμη λόγω αυτής 

της βλάβης που προκαλεί. Το πρόβλημα της ζήλειας είναι ένα άλλο πρόσθετο ζήτημα. 

Εφόσον κάποιος θεωρεί ότι η ζήλεια είναι κάτι το οποίο προέρχεται εκ φύσεως (καθώς 

συχνά παρατηρείται και στα ζώα), μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η σχέση μιας 

ιερόδουλης θα έχει περισσότερα προβλήματα. Παρόλα αυτά, έχουν υπάρξει κοινωνίες στις 

οποίες δεν υπήρχε σεξουαλική ζήλεια, συνεπώς δεν είναι σίγουρο το ότι η σεξουαλική 

ζήλεια είναι κάτι το εγγενές στην ανθρώπινη φύση και ότι δεν είναι μια κοινωνική 

κατασκευή.  

Το επόμενο ζήτημα αφορά τη σεξουαλική διαδικασία, η οποία έχει προφανώς και 

βιολογικά στοιχεία. Εφόσον λοιπόν υποθέσουμε ότι μια ιερόδουλη έχει κάποιες βιολογικές 

ανάγκες για σεξ ως άτομο, είναι πιθανό το ότι αυτές οι ανάγκες καλύπτονται μέσα από την 

εργασία της. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη σεξουαλική επιθυμία στη σχέση της με 

το σύντροφό της και να υπάρξουν προβλήματα εξαιτίας της προκαλούμενης από την 

εργασία της ασυμμετρίας στην σεξουαλική επιθυμία. Εδώ βέβαια μπορεί να αντιπαρατεθεί 

το ότι πολλές φορές η ιερόδουλη δεν απολαμβάνει το σεξ που συμβαίνει κατά την εργασία 

της, συνεπώς, αν και σωματικώς υπάρχει διείσδυση η οποία ίσως οδηγεί σε κάποιες 

βιολογικές αλλαγές (π.χ. έκκριση υγρών), οι βιολογικές αλλαγές δεν είναι αντίστοιχου 

επιπέδου με τις αλλαγές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής διαδικασίας 

στην οποία η ιερόδουλη συμμετέχει εκτός της εργασίας της (διαφορετικό μέγεθος 

διέγερσης, οργασμός, κτλ). Επιπροσθέτως, η ασυμμετρία στη σεξουαλική επιθυμία είναι 

φυσικό να υπάρχει σε πολλά ζευγάρια, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο προκαλείται μόνο 
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στην περίπτωση της ιερόδουλης. Παρά ταύτα, η ύπαρξη μιας πρόσθετης ασυμμετρίας δεν 

είναι σίγουρο ότι είναι κάτι το θεμιτό.  

Ένα τελευταίο σημείο ως προς τη βλάβη στο ψυχικό επίπεδο είναι η στρατηγική 

«απεμπλοκής» που υιοθετείται συχνά από τις ιερόδουλες κατά τη σεξουαλική διαδικασία. 

Αυτή η απεμπλοκή δεν είναι σίγουρο ότι δεν δημιουργεί άλλα προβλήματα, καθώς είναι 

δύσκολο για μια γυναίκα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να ανοίγει τον «διακόπτη» όποτε το 

επιθυμεί. Ουσιαστικά, το βασικό ερώτημα είναι το κατά πόσον η απεμπλοκή δημιουργεί 

μια συμπεριφορικού τύπου εξαρτημένη αντίδραση η οποία γενικεύεται και στις μετέπειτα 

σεξουαλικές διαδικασίες. Με άλλα λόγια, το κατά πόσον η απεμπλοκή που υιοθετείται στην 

κατά την εργασία σεξουαλική διαδικασία επανέρχεται με αντανακλαστικό τρόπο σε κάθε 

άλλη σεξουαλική διαδικασία, οδηγώντας σε μια διαφορετική βίωση (είτε φτωχότερη 

ποιοτικά είτε δύσκολα διαχειρίσιμη) της σεξουαλικής διαδικασίας με το σύντροφο σε 

σύγκριση με το αν δεν εργαζόταν ως ιερόδουλη. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ιερόδουλες που 

επηρεάζονται αλλά και ιερόδουλες που δεν φαίνεται να επηρεάζονται από την στρατηγική 

απεμπλοκής. Όμως, ακόμα κι αν υπάρχουν ιερόδουλες που δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα, δεν είναι σίγουρο ούτε το ότι όλες οι γυναίκες μπορούν να το επιτύχουν, αλλά 

ούτε και το ότι μια επιτυχής υιοθέτηση ενός μηχανισμού άμυνας/επιβίωσης σημαίνει 

απαραίτητα ότι αποκλείονται διάφορες άλλες επιπτώσεις στο ψυχικό επίπεδο που ίσως δεν 

εκφράζονται εμφανώς. Βέβαια, τέτοιου είδους μηχανισμοί απεμπλοκής υιοθετούνται και σε 

άλλα επαγγέλματα, καθώς οι εργαζόμενοι μπορεί να μην αντέχουν την σκληρή 

καθημερινότητα στο χώρο εργασίας τους. Όμως, εφόσον το ζήτημα εξεταστεί υπό το 

πρίσμα της συμπεριφορικής επίδρασης πάνω στη σεξουαλική διαδικασία (κάτι που σίγουρα 

όμως δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σε απόλυτο βαθμό), διαφαίνεται μια διαφορά με τα άλλα 
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επαγγέλματα, στα οποία αν και ίσως ανάλογες συμπεριφορικές επιδράσεις μπορεί να 

υπάρχουν σε άλλους τομείς της ψυχικής ζωής, σίγουρα όμως δεν αφορούν τη σεξουαλική 

διαδικασία.  
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται το ζήτημα της οικονομικής εκμετάλλευσης και της 

καταπίεσης που υπάρχει στο χώρο της πορνείας, αλλά και το ζήτημα της έμφυλης 

ανισότητας. Ως προς την οικονομική εκμετάλλευση και την καταπίεση, ένα επιχείρημα κατά 

της πορνείας είναι το ότι επειδή οι ιερόδουλες βιώνουν εκμετάλλευση και πολλές μορφές 

καταπίεσης, στοιχειοθετείται το ότι η πορνεία είναι ηθικά καταδικαστέα. Αρχικώς 

διερευνώνται η εκμετάλλευση και η καταπίεση που υπάρχουν στο επάγγελμα της πορνείας 

και το κατά πόσον αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε μια ηθική καταδίκη. Στη συνέχεια 

εξετάζεται το ζήτημα της έμφυλης ανισότητας, δηλαδή το αν υπάρχει στην πορνεία 

καταπίεση του ενός φύλου από το άλλο, αλλά και το κατά πόσον αυτό το φαινόμενο 

οφείλεται σε κάποιο χαρακτηριστικό της πορνείας και όχι σε γενικότερες κοινωνικές 

αντιλήψεις. Κάποιες προσεγγίσεις δίνουν βαρύτητα στην ανάλογη ύπαρξη πορνείας από το 

ανδρικό για το γυναικείο φύλο, άλλες θεωρούν την πορνεία ως καταδικαστέα εξαιτίας του 

ότι η κυριαρχία του φύλου είναι δομικό και μη τροποποιήσιμο συστατικό της, ενώ άλλες 

προσεγγίσεις δεν καταδικάζουν την πορνεία ως θεσμό γενικώς αλλά μόνο την σημερινή 

διαμορφωμένη μορφή, καθώς θεωρούν ότι εφόσον γίνουν κάποιες βασικές αλλαγές η 

πορνεία μπορεί να είναι ηθικώς αποδεκτή.  

Κομβικό ρόλο στην αντιμετώπιση του επιχειρήματος που αφορά την οικονομική 

εκμετάλλευση και την καταπίεση έχουν οι συγκρίσεις με άλλα επαγγέλματα. Οι συγκρίσεις 

αυτές έχουν ως στόχο να καταδείξουν ότι, εφόσον παρόμοια εκμετάλλευση και καταπίεση 

υπάρχει και σε άλλα επαγγέλματα που δεν θεωρούνται ηθικώς επιλήψιμα, δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ότι η εκμετάλλευση και η καταπίεση στο χώρο της πορνείας μπορούν να 
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οδηγήσουν στην ηθική καταδίκη της. Μια πρώτη σύγκριση που αναφέρεται από τη 

Nussbaum (1998, 700-704) είναι η σύγκριση του επαγγέλματος της ιερόδουλης με το 

επάγγελμα της εργάτριας εργοστασίου. Και οι δύο έχουν χαμηλό εισόδημα, αν και η 

ιερόδουλη ίσως να έχει πιο υψηλό σε μερικές περιπτώσεις. Και οι δύο αντιμετωπίζουν 

κινδύνους σε σχέση με την υγεία τους, όμως, ενώ στην περίπτωση της πορνείας μπορεί να 

υπάρξει ρύθμιση μέσω της νομιμοποίησης και της εφαρμογής κανονισμών, στην εργάτρια 

εργοστασίου ο κίνδυνος για παράδειγμα βλάβης στα νεύρα των χεριών είναι δύσκολο να 

αντιμετωπιστεί. Η ιερόδουλη ίσως να έχει καλύτερο ωράριο εργασίας, μπορεί να έχει και 

μια δυνατότητα επιλογής για τους πελάτες και για το τι είδους υπηρεσίες θα προσφέρει, 

ενώ η εργάτρια δεν έχει αντίστοιχη επιλογή και θα εξακολουθήσει να εκτελεί για χρόνια τις 

ίδιες κινήσεις. Από την άλλη, όμως, η εργάτρια εργοστασίου δεν φαίνεται πιθανό να γίνει 

στόχος βίαιης επίθεσης, δεν αντιμετωπίζει προκαταλήψεις εξαιτίας της εργασίας της, και 

δεν αντιμετωπίζει εισβολή στον προσωπικό εσωτερικό της χώρο, ενώ η ιερόδουλη έρχεται 

αντιμέτωπη με τα παραπάνω (έστω και αν η εισβολή νοείται ως συναινετική).  

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά τη σύγκριση μεταξύ της ιερόδουλης και μιας 

οικιακής βοηθού. Η οικιακή βοηθός συνήθως έχει χειρότερο ωράριο και αμοιβή από μια 

ιερόδουλη, ενώ είναι πιθανό και για τις δύο να υποστούν βία από τον εργοδότη (ή πελάτη), 

με την ιερόδουλη όμως να βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα, καθώς έχει περισσότερες 

πιθανότητες να υποστεί κάτι τέτοιο. Η οικιακή βοηθός αντιμετωπίζει λιγότερους κινδύνους 

σχετικά με την υγεία της και δεν βιώνει εισβολή στον στενό προσωπικό της χώρο. 

Σημειώνεται, πάντως, ότι και τα δύο επαγγέλματα αντιμετωπίζουν το στίγμα, το οποίο στην 

περίπτωση της οικιακής βοηθού σχετίζεται κυρίως με τη φυλή (ιδιαίτερα παλαιότερα) και 

με την προέλευσή της από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά στρώματα (Nussbaum, 1998, 702-
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703). Η επόμενη σύγκριση αφορά το επάγγελμα της ιερόδουλης με αυτό της μασέρ 

(Nussbaum, 1998, 705-706). Και τα δύο επαγγέλματα έχουν ως στόχο την πρόκληση 

σωματικής ευχαρίστησης στον πελάτη, ενώ η διαδικασία περιλαμβάνει μια σωματική 

επαφή με τον πελάτη. Και οι δύο οφείλουν να ανταποκρίνονται στα αιτήματα του πελάτη, ο 

οποίος δίνει σαφείς οδηγίες για το πώς να διαχειριστούν το σώμα του. Η επαφή με τον 

πελάτη μπορεί να θεωρηθεί ως αρκετά στενή εξαιτίας της φύσης της σωματικής επαφής 

που αναγκαστικά περιλαμβάνεται. Αν και σημειώνεται ότι πιθανότατα υπάρχει και στις 

υπηρεσίες της μασέρ ένα ερωτικό στοιχείο, θεωρείται ότι ο στενός προσωπικός της χώρος 

δεν παραβιάζεται. Η βασική διαφορά είναι ότι η μασέρ δεν εμπλέκεται σε σεξουαλική 

διαδικασία σε αντίθεση με την ιερόδουλη, ενώ αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να 

δικαιολογήσει σύμφωνα με τη Nussbaum την τεράστια διαφορά ως προς το στίγμα που 

υφίσταται μια ιερόδουλη σε σχέση με τη μασέρ.  

Μετά από αυτές τις συγκρίσεις με άλλα επαγγέλματα, η Nussbaum (1998, 707) 

καταλήγει στο ότι η μεγαλύτερη διαφορά της πορνείας από αυτά είναι το στίγμα που τη 

συνοδεύει. Ως αίτια αυτού του στίγματος προσδιορίζονται αφενός η γενικότερη αντίληψη 

που αφορά το ότι η πορνεία είναι ανήθικη και αφετέρου το ότι η πορνεία είναι 

συνδεδεμένη με την ιεραρχία των φύλων, δηλαδή το ότι οι γυναίκες και η σεξουαλικότητά 

τους χρειάζεται να βρίσκονται υπό ανδρική κυριαρχία. Ως προς το πρώτο αίτιο, η 

προαναφερθείσα αντίληψη φαίνεται ότι πιθανότατα πηγάζει από την παλαιότερη αντίληψη 

η οποία θεωρούσε ότι οποιαδήποτε εκτός γάμου και μη συνεισφέρουσα στην 

αναπαραγωγή σεξουαλική διαδικασία ήταν ανήθικη. Η ιερόδουλη θεωρούνταν ένα 

επικίνδυνο άτομο που είχε παραδοθεί στη λαγνεία (lust), ενώ σημειώνεται ότι ακόμα και 

σήμερα η λαγνεία των γυναικών θεωρείται συχνά επικίνδυνη. Ως προς το δεύτερο αίτιο, 
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δηλαδή την ιεραρχία των φύλων, οι γυναίκες θεωρούνται ουσιαστικά ανήθικες και 

επικίνδυνες, ενώ επαφίεται στον άνδρα να τις ελέγξει, ούτως ώστε να μην ξεφύγουν από τα 

όρια. Σε αυτό το πλαίσιο, το στίγμα εξηγείται από το εξής: η ιερόδουλη, ως μια μη 

ελεγχόμενη και απελευθερωμένη σεξουαλικά γυναίκα, αν θεωρείται από την κοινωνία ως 

αξιοσέβαστο πρόσωπο, τότε θα αποτελέσει απειλή για τον ανδρικό έλεγχο, καθώς 

πιθανότατα θα λειτουργήσει ως πρότυπο για τις άλλες γυναίκες. Αντίθετα, εφόσον 

στιγματιστεί, τότε ο έλεγχος και η κυριαρχία του ανδρικού φύλου διατηρείται ως έχει. 

Γενικότερα, το στίγμα φαίνεται να έχει τις ρίζες του σε έναν παράλογο φόβο για την 

αδέσμευτη γυναικεία σεξουαλικότητα. Παρόλα αυτά, η ύπαρξη του στίγματος δεν μπορεί 

από μόνη της να θεμελιώσει ένα ηθικό επιχείρημα (Nussbaum, 1998, 710).  

Ως προς την σκληρή εκμετάλλευση που υφίστανται οι ιερόδουλες από διάφορους, 

εκμεταλλευτές, μαφιόζους, κτλ, ο Erickson (1980, 351-352) θεωρεί ότι όλα αυτά δεν 

μπορούν να συγκροτήσουν επιχείρημα κατά της πορνείας. Αντίθετα, μπορούν να 

θεμελιώσουν μια κατηγορία ενάντια στους νόμους, τους κανονισμούς και τις στάσεις που 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη της εκμετάλλευσης, ενώ τονίζονται 

παράλληλα οι αντιφάσεις που υπάρχουν σε νομικά συστήματα, τα οποία, ενώ από τη μια 

επιτρέπουν την πορνεία, από την άλλη εμπεριέχουν διάφορες απαγορεύσεις (π.χ. 

απαγόρευση διαφήμισης, ενοικίασης σπιτιού ως χώρο για πορνεία κτλ), συμβάλλοντας έτσι 

ενεργά στις συνθήκες εκμετάλλευσης της ιερόδουλης.  

Ο Moen (2014, 76-78), σημειώνει ότι υπάρχουν και ιερόδουλες «πολυτελείας», οι 

οποίες έχουν αρκετά υψηλό εισόδημα σε σχέση με το μέσο εισόδημα από άλλα 

επαγγέλματα. Γενικότερα, θεωρείται ότι το κέρδος υπάρχει ως στόχος σε όλα τα 

επαγγέλματα της κοινωνίας, ενώ μέσα στο πλαίσιο ακραίας φτώχειας οι εργαζόμενοι σε 
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όλα τα επαγγέλματα υφίστανται χειρότερη εκμετάλλευση. Ο Moen αναφέρεται και στο 

ζήτημα της οικονομικής κυριαρχίας. Η οικονομική κυριαρχία σχετίζεται με το ότι σε μια 

συναλλαγή, όπως π.χ. στην πορνεία, ο αγοραστής που έχει τα χρήματα βρίσκεται πάντα σε 

ανώτερη θέση από τον πωλητή. Αυτό όμως δεν θεωρείται ότι ισχύει πάντα, καθώς 

υπάρχουν παραδείγματα περί του αντιθέτου. Ως παράδειγμα αναφέρεται ο τοξικομανής 

που αγοράζει τη δόση του, αλλά και ένας αγοραστής που αγοράζει εισιτήριο από μια 

αεροπορική εταιρία (προφανώς η αεροπορική εταιρία είναι σε πλεονεκτικότερη θέση ως 

πιο οικονομικά ισχυρή). Σημειώνεται ότι η πορνεία δεν φαίνεται να διαφέρει σε κάτι από 

τις υπόλοιπες συναλλαγές, αν και ουσιαστικά ενώ στον πελάτη μετά την σεξουαλική πράξη 

απομένει μόνο η ευχαρίστηση, η ιερόδουλη έχει στην κατοχή της το χρήμα.  

Συμπερασματικά, ως προς το ζήτημα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης που 

υφίστανται οι ιερόδουλες, αρχικώς παρατηρούμε ότι εκμετάλλευση και καταπίεση υπάρχει 

σε ένα βαθμό σε όλα τα επαγγέλματα, ιδιαίτερα εφόσον αναφερόμαστε σε καπιταλιστικό 

πλαίσιο. Οι πολλές ώρες εργασίας, οι δύσκολες συνθήκες, και η καταπίεση των εργοδοτών 

συμβαίνουν σε πολλά επαγγέλματα, όχι μόνο στην πορνεία. Άρα η ηθική κατηγορία μπορεί 

να ισχύει μόνο εφόσον κατηγορείται ηθικά η κατάσταση σε όλα τα επαγγέλματα. Βέβαια, 

θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι στην πορνεία η εκμετάλλευση των προαγωγών και 

οι συνθήκες εργασίας είναι σε γενικές γραμμές περισσότερο οδυνηρές από ότι σε άλλα 

επαγγέλματα. Ακόμα κι αν το δεχτεί όμως κάποιος αυτό, δεν μπορεί να αποδειχθεί το ότι η 

πορνεία καθεαυτή οδηγεί σε μια τέτοια κατάσταση. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να είναι 

περισσότερο αποτέλεσμα των κοινωνικών αντιλήψεων, του στίγματος που υπάρχει, αλλά 

και του μη ξεκάθαρου πολλές φορές νομικού καθεστώτος. Επίσης, οι νόμοι της προσφοράς 

και της ζήτησης που υπάρχουν στο καπιταλιστικό πλαίσιο επηρεάζουν και αυτοί με τη σειρά 
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τους τα παραπάνω. Ας φανταστούμε για παράδειγμα μια πορνεία που θα είναι νόμιμη και 

θα διέπεται από αυστηρούς κανόνες. Εφόσον υπάρχει επάρκεια πελατών, οι κανόνες αυτοί 

πιθανότατα θα τηρούνται. Αν όμως υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός ή μείωση πελατείας, 

είναι επόμενο το ότι πιθανώς θα γίνει μια «έκπτωση» στους αυστηρούς κανόνες, έτσι ώστε 

να αυξηθεί η πελατεία. Αυτό όμως είναι κάτι που συμβαίνει σε όλα τα επαγγέλματα. Δεν 

φαίνεται να μπορεί να υποστηριχθεί επαρκώς το ότι υπάρχει κάτι στη φύση του 

επαγγέλματος της πορνείας το οποίο οδηγεί σε μεγαλύτερη εκμετάλλευση από ότι στα 

άλλα επαγγέλματα.  

Το επόμενο επιχείρημα που εξετάζεται, στο πλαίσιο του ζητήματος της έμφυλης 

ανισότητας, είναι το ότι η πορνεία διαμορφώνεται αλλά και παράλληλα διαιωνίζεται από 

την κυριαρχία των ανδρών έναντι των γυναικών. Ως εκ τούτου, η πορνεία δύναται να 

θεωρηθεί ως ηθικά καταδικαστέα επειδή αντανακλά αλλά και συμβάλλει σε αυτή την 

κυριαρχία. Η πορνεία έχει θεωρηθεί ότι είναι μια χαρακτηριστική έκφραση της κυριαρχίας 

του ανδρικού φύλου πάνω στο γυναικείο, ένα πεδίο, δηλαδή, στο οποίο η κυριαρχία αυτή 

απεικονίζεται και εκδηλώνεται με τον πιο ωμό τρόπο. Ο Moen (2014, 76-77) θεωρεί ότι η 

κυριαρχία του ανδρικού φύλου στο γυναικείο υπάρχει γενικότερα στις κοινωνίες, σε πολλές 

πτυχές της κοινωνικής ζωής, και όχι μόνο στην πορνεία. Μπορεί να δεχτεί ότι στην πορνεία 

υπάρχει κυριαρχία του ανδρικού επί του γυναικείου φύλου, όμως σε μια κοινωνία που 

γενικώς υπάρχει η κυριαρχία του άνδρα, προφανώς το φαινόμενο της πορνείας δεν θα 

μπορούσε να ξεφύγει από αυτήν την κυριαρχία. Αυτό όμως απέχει πολύ από το να 

θεωρηθεί η πορνεία ως βλαβερή, καθώς η κυριαρχία που υπάρχει στο φαινόμενο της 

πορνείας αντιμετωπίζεται από τον Moen ως μονάχα μια αναπόφευκτη αντανάκλαση της 
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γενικότερης κοινωνικής κυριαρχίας των ανδρών, ενώ σημειώνεται ότι η τελευταία θα 

έπρεπε να αποτελεί το σημείο της κριτικής.  

Ο Erickson (1980, 349) αναφέρει ότι υπάρχουν και άνδρες που εργάζονται στην 

πορνεία αλλά και γυναίκες πελάτισσες, ενώ υπάρχει επίσης και πορνεία ομοφυλοφίλων 

(και στα δύο φύλα). Συνεπώς δεν θα ήταν ιδανική μια προσέγγιση που θα υιοθετούσε μια 

οπτική διχοτόμησης ανάμεσα στα δύο φύλα, παρότι εν γένει αναγνωρίζεται το ότι 

προφανώς οι γυναίκες ιερόδουλες είναι περισσότερες και ότι οι άνδρες αποτελούν την 

πλειοψηφία των πελατών. Γενικότερα, ο Erickson υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο μορφές 

ανισότητας: στην πρώτη μορφή, κάποιο προνόμιο παρακρατείται από μια ομάδα ή ένα 

άτομο. Υπό αυτήν την οπτική, ένα επιχείρημα είναι ότι οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε 

σεξουαλικές υπηρεσίες, ενώ οι άνδρες έχουν. Αυτή η κατάσταση όμως εξηγείται από το ότι 

οι γυναίκες δεν φαίνεται να ζητούν ιδιαίτερα ένθερμα να αποκτήσουν και οι ίδιες την 

πρόσβαση στις σεξουαλικές υπηρεσίες, λόγω κοινωνικών αντιλήψεων, κτλ. Επίσης, αυτό το 

επιχείρημα ουσιαστικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενάντια στην πορνεία, καθώς η 

λογική του συνέχεια φαίνεται να είναι η διεκδίκηση ύπαρξης σεξουαλικών υπηρεσιών και 

προς το γυναικείο φύλο, και όχι η κατάργηση της πορνείας (Erickson, 1980, 349-350).  

Η δεύτερη μορφή ανισότητας είναι αυτή στην οποία ένα βάρος/φορτίο (burden) 

είναι άνισα τοποθετημένο σε ένα από τα δύο φύλα. Υπό αυτό το πλαίσιο μπορεί να 

θεωρηθεί ότι το φορτίο αυτό συνίσταται στο ότι οι γυναίκες, και όχι οι άνδρες, 

αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να εργαστούν στην πορνεία. Όμως, η ύπαρξη ανδρών στο 

επάγγελμα καταρρίπτει το επιχείρημα, καθώς η υπαρκτή διαφορά στις πιθανότητες 

έναρξης αυτού του επαγγέλματος από το κάθε φύλο μπορεί να προκύψει και από άλλους 

παράγοντες. Σε μια άλλη εκδοχή της δεύτερης μορφής ανισότητας, το βάρος/φορτίο που 
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τοποθετείται στις γυναίκες και όχι στους άνδρες συνίσταται στην καταπίεση που 

υφίστανται οι γυναίκες, στην αντικειμενοποίησή τους, και στην θεώρησή τους ως απλά 

εμπορεύματα. Ως προς την καταπίεση, η καταπίεση ορίζεται ως η κατάσταση στην οποία η 

ελευθερία επιλογής και δράση ενός ατόμου παραβιάζεται παρά τη θέλησή του, ως 

αποτέλεσμα δράσης ενός άλλου ατόμου. Υπό αυτήν την έννοια, ισχυρίζεται ο Erickson, δε 

φαίνεται να υπάρχει τέτοια καταπίεση, καθώς μια ιερόδουλη επιλέγει η ίδια το επάγγελμα, 

ναι μεν εξαιτίας περιορισμένων εναλλακτικών, όμως οι κοινωνικές συνθήκες είναι 

υπεύθυνες για την μη ύπαρξη άλλων καλύτερων εναλλακτικών (Erickson, 1980, 350-353).  

Η απάντηση στις θέσεις του Erickson έρχεται από την Pateman (1983, 562). Η 

Pateman καταρχήν θεωρεί ότι οι δύο μορφές της ανισότητας που χρησιμοποίησε ο 

Erickson, δηλαδή του προνομίου και του βάρους/φορτίου, δεν αντιπροσωπεύουν τις 

φεμινιστικές θέσεις. Υποστηρίζει ότι η βασική ένσταση δεν είναι η ανισότητα, αλλά η σχέση 

κυριαρχίας και υποταγής. Το πρόβλημα της κυριαρχίας υποκρύπτεται από τον Erickson, που 

θεωρεί ότι η πορνεία βασίζεται σε ελεύθερη και ισότιμη ανταλλαγή. Επιπροσθέτως, 

επισημαίνεται το ότι η ύπαρξη περισσότερων γυναικών εργαζόμενων στην πορνεία σε 

σχέση με τους άνδρες δεν είναι ένα ενδεχόμενο ή τυχαίο γεγονός, αλλά αντίθετα είναι ένα 

γεγονός που έχει άμεση σχέση με την κυριαρχία και την υποταγή, καθώς στην κοινωνία 

υπάρχει το πρότυπο του άνδρα ως δυνατού, ενώ το στοιχείο της δύναμης δεν δύναται να 

θεωρηθεί ως ξεχωριστό από τη σεξουαλικότητα σε αυτή την κοινωνία.  

Ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης σε σχέση με την έμφυλη ανισότητα στην πορνεία 

είναι η σύγκριση με το θεσμό του γάμου. Αν υποτεθεί, δηλαδή, ότι το ηθικά καταδικαστέο 

στην πορνεία είναι η έμφυλη ανισότητα που εμπεριέχει, τότε θα πρέπει να καταδικαστεί 

και ο θεσμός του γάμου αντίστοιχα, καθώς και σε αυτόν υπάρχει ανισότητα των φύλων. 
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Εφόσον ο θεσμός του γάμου δεν κατηγορείται ηθικά εξαιτίας της ανισότητας που 

παρατηρείται, δεν θεωρείται λογικό να κατηγορηθεί η πορνεία εξαιτίας του ίδιου λόγου και 

μόνο. Σε σχέση, λοιπόν, με τα παραπάνω, η Nussbaum (1998, 718-720) δέχεται ότι η 

πορνεία διαμορφώνεται από την ανδρική κυριαρχία, όμως επισημαίνει ότι υπάρχουν και 

άλλοι θεσμοί οι οποίοι διαμορφώνονται από αυτή και την αντανακλούν. Παραδείγματα ως 

προς το παραπάνω είναι ο θεσμός της προίκας αλλά και ο θεσμός του γάμου (μονογαμία), 

τα οποία είναι πολύ πιο διαδεδομένα μέσα στις κοινωνίες σε σχέση με την πορνεία, 

συνεπώς δεν προκύπτει το γιατί να είναι καταδικαστέα μόνο η πορνεία και όχι ο θεσμός του 

γάμου. Η Overall (1992, 722-724) σημειώνει ότι αυτή η σύγκριση μεταξύ γάμου και 

πορνείας δεν αναβαθμίζει την πορνεία αλλά υποβιβάζει το θεσμό του γάμου, ενώ 

θεωρείται ότι μέσα στην καπιταλιστική πατριαρχία και οι δύο θεσμοί υπήρχαν 

παραδοσιακά για την εξυπηρέτηση των ανδρών. Ένα ισχυρό αντεπιχείρημα δίνεται από την 

Pateman (1983, 562-563), η οποία επισημαίνει ότι σε μια συζυγική σχέση το μοτίβο 

κυριαρχίας- υποταγής δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει, ενώ αντίθετα στην πορνεία 

υπάρχει αναγκαστικά. Ως εκ τούτου η αναλογία του θεσμού του γάμου με την πορνεία δεν 

υφίσταται και έτσι το επιχείρημα υπεράσπισης της πορνείας μέσω της αναλογίας με το 

θεσμό του γάμου καταρρίπτεται. Θεωρούμε ότι ο όντως ο θεσμός του γάμου δεν 

εμπεριέχει πλέον πάντα το μοτίβο της κυριαρχίας του άνδρα. Συνεπώς φαίνεται να υπάρχει 

μια βασική διαφορά μεταξύ των δύο υπό σύγκριση θεσμών, άρα η αναλογία δεν μπορεί να 

γίνει αποδεκτή.  

Η Overall (1992, 716-719) δίνει έμφαση στην ύπαρξη της έμφυτης ασυμμετρίας στην 

ανταλλαγή που υπάρχει στην πορνεία, η οποία θεωρείται ότι παρέχει το πλαίσιο για άλλες 

μορφές ασυμμετρίας που κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές στο ηθικό επίπεδο. Η πορνεία 
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καταρχήν θεωρείται ότι είναι ταξική γιατί χρησιμοποιεί τη σεξουαλική εργασία των φτωχών 

και αδύναμων στην υπηρεσία των πιο εύπορων οικονομικά αλλά και σεξιστική γιατί 

αποτελεί μια βιομηχανία στην οποία ως επί το πλείστον οι γυναίκες γίνονται αντικείμενο 

εκμετάλλευσης, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις επιθυμίες των ανδρών, καθώς στην 

βιομηχανία της πορνείας οι γυναίκες είναι οι εργαζόμενες και οι άνδρες τα αφεντικά. Αν και 

υπάρχει σε περιορισμένο βαθμό η ανδρική πορνεία που εξυπηρετεί τις επιθυμίες των 

γυναικών, η πορνεία χαρακτηρίζεται κυρίως από το ότι οι γυναίκες υπηρετούν τους άνδρες, 

ενώ σημειώνεται και το ότι η κυρίαρχη πολιτισμική αναπαράσταση (και από την μεριά των 

ανδρών και από τη μεριά των γυναικών) είναι το ότι οι γυναίκες βρίσκονται στην υπηρεσία 

των ανδρών. Σε σχέση με την ύπαρξη της ανδρικής πορνείας, η Satz (1995, 78) υποστηρίζει 

ότι η ανδρική πορνεία δεν οδηγεί στο να θεωρείται η ανδρική σεξουαλικότητα μια 

ανεξάρτητη ικανότητα την οποία οι γυναίκες μπορούν να αγοράσουν. Και αυτό φαίνεται 

από το ότι η εξυπηρέτηση των επιθυμιών των γυναικών δεν αποτελεί μέρος της ταυτότητας 

των ανδρών ως τάξη, ενώ, αντίστροφα, η ικανοποίηση των ανδρικών επιθυμιών φαίνεται 

να αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας των γυναικών. Σημειώνεται επίσης ότι η πορνεία 

επηρεάζει όχι μόνο το πώς οι άνδρες βλέπουν τις γυναίκες, αλλά και το πώς οι γυναίκες 

βλέπουν τον εαυτό τους.  

Η διαφορά της πορνείας με τα άλλα επαγγέλματα των γυναικών είναι ότι στα άλλα 

επαγγέλματα η κατάσταση θεωρείται αντιστρέψιμη. Θεωρείται δηλαδή ότι αν και μερικά 

επαγγέλματα γίνονται κυρίως από γυναίκες, όπως π.χ. το παράδειγμα της οικιακής βοηθού, 

δεν υπάρχει κάτι ευρισκόμενο στην καθεαυτή φύση της εργασίας που να μας απαγορεύει 

να μπορούμε να φανταστούμε την αντιστροφή στο φύλο που κυρίως απασχολείται σε αυτά 

τα επαγγέλματα. Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι το κατά 
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πόσον μπορούμε να φανταστούμε ανάλογη αντιστροφή στην πορνεία, δηλαδή το να 

απασχολούνται περισσότεροι άνδρες στην υπηρεσία των γυναικών ή έστω να υπάρχει 

παρόμοιο ποσοστό για κάθε φύλο (σε πελάτες και εργαζόμενους). Η Overall υποστηρίζει ότι 

είναι πολύ δύσκολο το να συλλάβουμε κάτι τέτοιο. Κι αυτό γιατί η ύπαρξη της πορνείας 

είναι βασισμένη στην πολιτισμική κατασκευή της αναπαράστασης των ρόλων των δύο 

φύλων με όρους κυριαρχίας και υποταγής. Οι γυναίκες μαθαίνουν να προσφέρουν 

σεξουαλικές υπηρεσίες και συχνά να θεωρούν αυτή την προσφορά ως κομμάτι του τι 

σημαίνει να είσαι γυναίκα, ενώ οι άνδρες ενθαρρύνονται στο να ζητούν και να αναμένουν 

σεξουαλικές υπηρεσίες από τις γυναίκες ως μέρος του τι σημαίνει να είσαι άνδρας. Ακόμα 

και η αντίληψη/φράση που θεωρεί ότι η πορνεία είναι το αρχαιότερο επάγγελμα 

υποδηλώνει ουσιαστικά το ότι υπάρχει κάτι στη φύση της γυναίκας, ανεξάρτητα από τις 

ισχύουσες κάθε φορά πολιτισμικές αντιλήψεις, το οποίο τις οδηγεί στο να επιζητούν να 

πουλήσουν σεξουαλικές υπηρεσίες στους άνδρες (Overall, 1992, 716-719).  

Επιπροσθέτως, η αντίληψη που θεωρεί ότι οι άνδρες επιζητούν τις σεξουαλικές 

υπηρεσίες επειδή επωφελούνται από αυτό εγείρει το ερώτημα για το αν η ανδρική 

σεξουαλική συμπεριφορά είναι βιολογικά καθορισμένη, κάτι το οποίο μπορεί σε τελική 

ανάλυση να οδηγήσει στο να θεωρηθεί μάταιη η προσπάθεια προώθησης μιας 

διαφορετικής σεξουαλικής συμπεριφοράς στους άνδρες. Η Overall θεωρεί ότι η ωφέλεια 

των ανδρών είναι κάτι το κοινωνικά κατασκευασμένο, το οποίο έχει τις ρίζες του στην 

κοινωνικοποίηση των φύλων. Έτσι, ενώ μπορεί να θεωρηθεί ότι η εξάλειψη της ανισότητας 

θα μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει μέσα από την παροχή ίσης ωφέλειας στις γυναίκες 

(π.χ. με την ύπαρξη πορνείας ίσης ως προς το φύλο), με την προαναφερθείσα προσέγγιση η 

ίδια η αντίληψη περί ωφέλειας αποτελεί μια κοινωνική κατασκευή. Επίσης, μια πιθανή 
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προσπάθεια για αντιστροφή των φύλων στην πορνεία, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει 

την αντιστροφή ή έστω την εξίσωση στο πεδίο της κοινωνικής κατασκευής της 

σεξουαλικότητας για τους άνδρες και τις γυναίκες, δεν θεωρείται κάτι το εφικτό. Κι αυτό 

γιατί δομικό συστατικό της πορνείας είναι η διαφορά δύναμης, το ότι οι μη ισχυρές, 

συγκεκριμένα οι γυναίκες, πωλούν στους πιο ισχυρούς, τους άνδρες. Η πορνεία εμπεριέχει 

εκ φύσεως την ανισότητα του φύλου, οι γυναίκες θεωρούνται υπηρέτες του άνδρα, ενώ η 

αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών ορίζεται ως όφελος για τους άνδρες (Overall, 1992, 720-

722). Εν κατακλείδι, τονίζεται ότι, σε γενικότερο επίπεδο, αυτό που είναι κακό στην πορνεία 

δεν βρίσκεται μέσα στην καθεαυτή ανταλλαγή ή στις συνθήκες μέσα στις οποίες αυτή 

συντελείται, αλλά βρίσκεται μέσα στην ίδια την καπιταλιστική πατριαρχία. Το επιλήψιμο 

στοιχείο δεν είναι η εξυπηρέτηση των σεξουαλικών αναγκών, αλλά το ότι συγκεκριμένα οι 

γυναίκες εξυπηρετούν τις σεξουαλικές ανάγκες των ανδρών μέσα σε συνθήκες 

καπιταλισμού και πατριαρχίας. Υποστηρίζεται ότι αυτές οι συνθήκες δημιουργούν όχι μόνο 

τις ανάγκες των ανδρών αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες ικανοποιούν 

αυτές τις ανάγκες. Επιπρόσθετα, οι ίδιες συνθήκες δημιουργούν την αντίληψη που θεωρεί 

ως ωφέλεια την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών από τους άνδρες, κάνοντας σε τελική 

ανάλυση την αντιστροφή των φύλων στην πορνεία κάτι το απίθανο, αλλά και την ύπαρξη 

σεξουαλικής ισότητας στην ανταλλαγή ανέφικτη (Overall, 1992, 722-724).  

Η Shrage (1994, 566-567) ασκεί κριτική στην άποψη της Overall για το ότι οι πελάτες 

είναι προνομιούχοι ως προς το φύλο και την τάξη, ενώ οι ιερόδουλες βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση ως προς αυτά. Θεωρείται ότι εδώ υπάρχει μια υπερ-απλούστευση, καθώς 

είναι δυνατό ένα άτομο να ανήκει π.χ. στην προνομιούχο κατηγορία ως προς το φύλο αλλά 

σε μειονεκτική θέση ως προς την τάξη (π.χ. σε ανδρική πορνεία ένας προλετάριος χώρας 
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του τρίτου κόσμου), όπως και επίσης και ένας πελάτης να ανήκει στους μη προνομιούχους 

ως προς το φύλο αλλά να είναι προνομιούχος ως προς την τάξη (π.χ. μια αστή γυναίκα). 

Συνεπώς, θεωρείται ότι, εφόσον η πορνεία εκληφθεί ως μια εκ φύσεως άνιση πρακτική που 

εξηγείται από τον καπιταλισμό και την πατριαρχία, τότε αυτές οι περιπτώσεις δεν θα ήταν 

δυνατόν να υπάρχουν. Επίσης, σημειώνεται ότι στην πορνεία συχνά συναντάται το να 

πωλούνται σεξουαλικές υπηρεσίες από κατώτερα κοινωνικά στρώματα σε κατώτερα 

κοινωνικά στρώματα, κάτι που δεν θα ήταν δυνατό αν η πορνεία ήταν εκ φύσεως ταξική. 

Γενικότερα, η Shrage θεωρεί ότι αν και συχνά η πορνεία είναι ταξική και σεξιστική, δεν 

τεκμαίρεται από κάπου το ότι έχει εκ φύσεως αυτά τα χαρακτηριστικά. Αν και 

αναγνωρίζεται ότι στην σημερινή κοινωνία η σεξουαλική εργασία καθορίζεται από 

σεξιστικές και ταξικές ιδεολογίες, θεωρείται πιθανό το ότι σε άλλα πλαίσια θα μπορούσε να 

καθορίζεται από άλλες κυρίαρχες ιδεολογίες που δεν θα έχουν τα παραπάνω στοιχεία. 

Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η ύπαρξη της πορνείας σε έναν μετα-καπιταλιστικό 

ή μετα-πατριαρχικό κόσμο (Shrage, 1994, 569).  

Η Shrage (2002, 438-439) υποστηρίζει ότι οι ιστορικές και πολιτισμικές μελέτες δεν 

μπορούν να αποδείξουν το ότι η κυριαρχία των ανδρών στην σεξουαλική πρακτική 

οφείλεται σε κάποιου είδους ψυχολογικούς, βιολογικούς ή ηθικούς παράγοντες που 

καθορίζουν με απόλυτο τρόπο την σεξουαλική συμπεριφορά. Προτείνεται το ότι, εφόσον 

υπάρχει ένα διαφορετικό πλαίσιο αντιλήψεων για τον κόσμο, αυτό που ορίζουμε ως σεξ 

μπορεί να έχει μια εντελώς διαφορετική σημασία και αξία σε σχέση με τις σημερινές 

κοινωνίες. Γενικότερα, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο κοινωνικό νόημα της πορνείας. Αφού 

η Shrage (2002, 440-443) αναδείξει τη σημασία των πολιτισμικών αντιλήψεων, στη 

συνέχεια, αναφέρει ότι αυτό που είναι επιλήψιμο στην πορνεία δεν είναι η παραβίαση 
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κάποιων βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων, όπως για παράδειγμα η αξία της γυναικείας 

αγνότητας ή το ότι το σεξ δεν πρέπει να εμπορευματοποιείται. Το λάθος βρίσκεται στο ότι η 

πορνεία ενσαρκώνει διάφορες πολιτισμικές παραδοχές και πεποιθήσεις, οι οποίες, είτε 

θεωρούνται λογικές είτε όχι, συνεισφέρουν και εξυπηρετούν στο να θεωρείται αποδεκτή η 

γυναικεία υποταγή. Πιο συγκεκριμένα, οι πράξεις μιας ιερόδουλης δεν υποσκάπτουν την 

πατριαρχική ιδεολογία αλλά, αντίθετα, μαζί με την βιομηχανία της πορνείας στο σύνολό 

της, βοηθούν στη διαιώνιση του συστήματος αξιών που θεωρεί τη γυναίκα κατώτερη. 

Γενικότερα, η πορνεία θεωρείται ότι είναι καταπιεστική για τις γυναίκες, όχι επειδή απλά 

κάποιες υποφέρουν στα «μάτια» της κοινωνίας, αλλά επειδή η οργανωμένη πρακτική της 

διαιωνίζει κυρίαρχες κοινωνικά απόψεις οι οποίες δεν καταπιέζουν μόνο τις εργαζόμενες 

στην πορνεία γυναίκες, αλλά όλες τις γυναίκες και μάλιστα σε διάφορους τομείς της ζωής 

τους. Αναφέρονται τέσσερις κοινωνικές πεποιθήσεις οι οποίες δομούν το κοινωνικό νόημα 

της πορνείας. Η πρώτη πεποίθηση αφορά το ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν κάποιες ισχυρές 

σεξουαλικές ορέξεις, οι οποίες προκαλούν συναισθηματική αποσταθεροποίηση, ενώ, 

παρότι η ύπαρξή τους είναι φυσιολογική βιολογικά, αυτές οι ορμές κοινωνικά 

καταπιέζονται. Η δεύτερη πεποίθηση αφορά το ότι ο άνδρας θεωρείται εκ φύσεως 

ανώτερος από τη γυναίκα. Η τρίτη πεποίθηση είναι η αντίληψη για το ότι η επαφή μιας 

γυναίκας με τα γεννητικά όργανα ενός άνδρα προκαλεί βλάβη ή μόλυνση στη γυναίκα. Η 

τέταρτη πεποίθηση αφορά το ότι η σεξουαλική πρακτική ενός ατόμου συνδέεται με την 

τοποθέτησή του σε ένα συγκεκριμένο είδος ατόμων. Ως παράδειγμα για την καλύτερη 

κατανόηση του τελευταίου, αναφέρεται το ότι όπως κάποιος που έχει σεξουαλικές επαφές 

με άτομα του ίδιου φύλου χαρακτηρίζεται ως ομοφυλόφιλος, έτσι και μια γυναίκα που έχει 

πολλούς εραστές χαρακτηρίζεται ως πόρνη. Το λάθος όμως βρίσκεται στο ότι το γεγονός ότι 

ένα άτομο επιλέγει μια συγκεκριμένη σεξουαλική συμπεριφορά δεν δύναται από μόνο του 
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να δικαιολογήσει την ομαδοποίησή του και το χαρακτηρισμό του ως ενός συγκεκριμένου 

είδους άτομο (Shrage, 2002, 440-443).  

Ως προς το αν η πορνεία μπορεί να αναμορφωθεί έτσι ώστε να μην εκφράζει και να 

μην διαιωνίζει τις προαναφερθείσες κοινωνικές αντιλήψεις, η Shrage (2002, 447-448) 

υποστηρίζει ότι δεν είναι χρήσιμες οι διάφορες «θεραπείες», η νομιμοποίηση, ή κάτι άλλο. 

Η πρόοδος μπορεί να προκύψει μόνο μέσω της τροποποίησης των πεποιθήσεων και των 

πρακτικών που καταπιέζουν τις γυναίκες σε όλες τις πτυχές της ζωής τους, χωρίς να 

θεωρείται απαραίτητη κάποια ειδική θεραπεία για την πορνεία. Εν κατακλείδι, λόγω του ότι 

δεν θεωρείται εφικτό το να υπάρξει ριζική αναμόρφωση της πορνείας έτσι ώστε να μην 

αντανακλά την κυριαρχία του φύλου, προτείνεται το ότι οι φεμινιστές θα πρέπει να 

αντιπαρατεθούν στην ίδια την πορνεία, ενώ αυτή η αντίθεση θα αποτελέσει έναν τρόπο για 

να υποσκάψουν τις πεποιθήσεις και τις αξίες στην κοινωνία οι οποίες οδηγούν στην 

αποδοχή της ύπαρξής της.  

Συνοψίζοντας, μια ηθική κατηγορία για την πορνεία σχετίζεται με την έμφυλη 

ανισότητα που εμπεριέχεται σε αυτή. Εφόσον όμως το πρόβλημα είναι μόνο η ύπαρξη 

αυτής της ανισότητας, η λύση θα ήταν η επίτευξη της ισότητας, δηλαδή η ύπαρξη πορνείας 

και για τα δύο φύλα εξίσου. Έτσι, σε επόμενο επίπεδο, για να γίνει δυνατή η 

στοιχειοθέτηση μιας ηθικής κατηγορίας, θα πρέπει να αποδειχθεί το ότι η επίτευξη 

ισότητας είναι αδύνατη. Με βάση τη σημερινή κοινωνική κατάσταση, τις κοινωνικές 

αντιλήψεις, και την ύπαρξη ενός καπιταλιστικού και πατριαρχικού κόσμου, όντως η 

εξίσωση της πορνείας στα δύο φύλα φαντάζει κάτι το ανέφικτο ή έστω δύσκολα 

πραγματοποιήσιμο. Μολαταύτα, το γεγονός αυτό δεν φαίνεται να μπορεί να στηρίξει την 

ηθική καταδίκη της πορνείας. Κι αυτό γιατί, εφόσον το επιχείρημα αφορά το ότι η πορνεία 
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ως επάγγελμα χαρακτηρίζεται εγγενώς από μια έμφυλη ανισότητα, θα πρέπει να 

αποδειχθεί ότι η πορνεία σε όλες τις κοινωνίες (ακόμα και σε αυτές που δύσκολα μπορούμε 

να φανταστούμε, παρελθοντικές ή μελλοντικές) θα εμπεριέχει αυτή την ανισότητα. Το ότι η 

κυριαρχία των ανδρών δεν είναι στη σημερινή κατάσταση ένα τυχαίο γεγονός είναι 

προφανές, αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό από το να υποστηριχθεί ότι η πορνεία 

καθεαυτή δημιουργεί και θα δημιουργεί πάντα αυτήν την κατάσταση ανισότητας. Εφόσον, 

λοιπόν, θεωρηθεί ότι οι κοινωνικές συνθήκες ή αντιλήψεις ευθύνονται για την ύπαρξη της 

ανισότητας, τότε η ηθική κατηγορία δεν ευσταθεί, καθώς μια αλλαγή των αντιλήψεων θα 

επαρκούσε για την εξαφάνιση της ανισότητας και έτσι δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί η 

πορνεία ηθικά επιλήψιμη. Αν λοιπόν φανταστούμε μια κοινωνία στην οποία το κυρίαρχο 

φύλο είναι το γυναικείο, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μας εμποδίζει να φανταστούμε την 

αντιστροφή των φύλων στην πορνεία. Ακόμα κι αν κάποιος αντιπροτείνει ότι, εξαιτίας της 

φύσης της σεξουαλικής διαδικασίας, η ανδρική πορνεία είναι πιο δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο (με την έννοια του ότι ο άνδρας έχει πιο περιορισμένο 

αριθμό επαφών ανά ημέρα που μπορεί να πραγματοποιήσει), αυτό δεν αλλάζει κάτι 

ουσιαστικό, καθώς η διαφορά υπάρχει μόνο ως προς τον αριθμό των εξυπηρετούμενων 

ανά ημέρα πελατών και όχι ως προς το περιεχόμενο της εργασίας. Εφόσον, λοιπόν, δεν 

μπορεί στο θεωρητικό επίπεδο να υπάρξει κάτι που θα αποδείξει την μόνιμη και διαρκή 

ύπαρξη ανισότητας των φύλων στην πορνεία σε όλες τις κοινωνίες, δεν φαίνεται να μπορεί 

να τεκμηριωθεί η ηθική καταδίκη της πορνείας, ανεξάρτητα του αν η εξίσωση φαντάζει 

πολύ μακρινή για τον σημερινό κόσμο. Τέλος, υπάρχει το ζήτημα που αφορά το αν η 

πορνεία βοηθά στη δημιουργία και τη διαιώνιση της κοινωνικής αντίληψης που θεωρεί τη 

γυναίκα κατώτερη. Θεωρούμε ότι αν και φαίνεται να υπάρχει μια αλληλεπίδραση, φαντάζει 

περισσότερο πιθανό το να επηρεάζεται η κατάσταση στην πορνεία από τις κοινωνικές 
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αντιλήψεις σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι το αντίστροφο. Δεν φαίνεται να είναι, 

δηλαδή, τόσο μεγάλη η συνεισφορά της πορνείας στην δημιουργία της αντίληψης περί 

κατωτερότητας της γυναίκας, καθώς η αντίληψη αυτή οφείλεται σε πολλούς άλλους 

παράγοντες εκτός της πορνείας.  
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6Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

 

Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για το θέμα της εργασίας είναι το αν υπάρχει ελεύθερη 

συγκατάθεση μιας ιερόδουλης κατά την απόφαση για την άσκηση του επαγγέλματος. Δεν 

εξετάζονται περιπτώσεις στις οποίες η συγκατάθεση γίνεται μέσω εξαναγκασμού ή κάποιας 

εξαπάτησης, καθώς προφανώς τέτοιες περιπτώσεις είναι ηθικά καταδικαστέες. Το βασικό 

ζήτημα είναι το αν στις περιπτώσεις που φαίνεται να υπάρχει συγκατάθεση ή επιλογή από 

τη μεριά της ιερόδουλης για την άσκηση του επαγγέλματος η επιλογή είναι πράγματι 

ελεύθερη ή όχι. Αν αποδειχθεί ότι η συγκατάθεση είναι όντως ελεύθερη, τότε προφανώς 

δεν υπάρχει κάτι το ηθικά επιλήψιμο. Αν όμως η συγκατάθεση αποδειχθεί ότι δεν είναι 

ελεύθερη ή ότι προκύπτει μέσω κάποιου έμμεσου εξαναγκασμού, τότε μπορεί να 

στοιχειοθετηθεί η ηθική καταδίκη της πορνείας.  

Η πρώτη άποψη που θα αναφερθεί ως προς το παραπάνω ζήτημα είναι η άποψη της 

Nussbaum (1998, 720-724). Η Nussbaum, αφού κάνει διαχωρισμό μεταξύ των περιπτώσεων 

βίαιου εξαναγκασμού και παιδικής πορνείας οι οποίες θεωρούνται καταδικαστέες, 

αναφέρει ότι το προς ανάλυση ζήτημα που παραμένει είναι η περίπτωση στην οποία μια 

γυναίκα εισέρχεται στο επάγγελμα εξαιτίας δυσχερών οικονομικών επιλογών. Η Nussbaum 

αναγνωρίζει ότι πολύ συχνά οι γυναίκες βρίσκονται αντιμέτωπες με επιλογές οι οποίες 

μπορεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένες αλλά και εξίσου αρνητικές. Δίνει ιδιαίτερη 

σημασία σε αυτό το ζήτημα, τονίζει όμως παράλληλα ότι παρόμοια κατάσταση 

αντιμετωπίζουν και άλλες εργαζόμενες γυναίκες, όπως για παράδειγμα η γυναίκα που 

αποφασίζει να εργαστεί σε ένα εργοστάσιο με σκληρές συνθήκες εργασίας, μη έχοντας 

άλλες επιλογές, ή έχοντας άλλες εξίσου κακές ή ακόμα χειρότερες. Θεωρείται επίσης, ότι η 
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απομόνωση του φαινομένου της πορνείας από τις υπόλοιπες υπαρκτές δύσκολες 

πραγματικότητες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες είναι κάτι που οδηγεί σε αδιέξοδο. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει να γίνει προσπάθεια έτσι ώστε οι γυναίκες να έχουν περισσότερες 

επιλογές, όχι αποκλειστικά ως προς το θέμα της πορνείας, αλλά σε σχέση με την γενικότερη 

επίτευξη οικονομικής αυτονομίας και προσωπικής αξιοπρέπειας. Εν κατακλείδι, αυτό που 

θεωρείται καταδικαστέο δεν είναι η λήψη χρημάτων για την χρησιμοποίηση του σώματος 

ενός ατόμου, αλλά αντίθετα οι περιορισμένες επιλογές που έχουν στο σύνολό τους οι 

εργαζόμενοι, μια κατάσταση που θεωρείται ότι πρέπει να βελτιωθεί έτσι ώστε να είναι 

διασφαλισμένο το ότι όλοι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, έχοντας καλές 

συνθήκες εργασίας, περισσότερες επιλογές, και μεγαλύτερη δυνατότητα μετασχηματισμού 

των συνθηκών στις οποίες εργάζονται.  

Για το ζήτημα της ελεύθερης επιλογής ή εξαναγκασμού ως προς την ένταξη στο 

επάγγελμα, παρόμοια είναι και η άποψη της Overall (1992, 711-713). Η Overall σημειώνει 

ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η επιλογή είναι όντως ελεύθερη και όχι αναγκαστική, 

καθώς κάποιες ιερόδουλες επιλέγουν το επάγγελμα ενώ υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. 

Επίσης, πολλές ιερόδουλες δηλώνουν ρητά την προτίμησή τους στο να εργάζονται στην 

πορνεία σε σχέση με άλλες εργασίες, δίνοντας έμφαση στον βαθμό ελέγχου που έχουν ως 

προς την τιμή και τους όρους της σεξουαλικής συνεύρεσης (Archard, 1998, 106). Ακόμα, 

σίγουρα πολλές γυναίκες που επιλέγουν την πορνεία δεν έχουν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν καλύτερα επαγγέλματα, όπως π.χ. επαγγέλματα στο πεδίο της επιστημονικής 

έρευνας, της νομικής κτλ. Όμως, ούτε και οι γυναίκες που επιλέγουν χειρότερες εργασίες, 

όπως σε ένα εργοστάσιο ή σε ένα supermarket ή στην καθαριότητα έχουν αυτές τις 

εναλλακτικές, παρόλα αυτά δεν επιλέγουν την πορνεία. Εκ των παραπάνω συνάγεται το ότι 
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το επιχείρημα του εξαναγκασμού δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει επαρκώς την ηθική 

καταδίκη της πορνείας (Overall, 1992, 711-713). 

Ο Moen (2014, 79-80) προτείνει μια ωφελιμιστικού τύπου προσέγγιση για την 

πορνεία, η οποία βασίζεται στον υπολογισμό κόστους-οφέλους. Σε σχέση με τα 

πλεονεκτήματα της ένταξης στην πορνεία αναφέρεται το ότι άτομα τα οποία είναι νέα και 

χωρίς ιδιαίτερη εκπαίδευση μπορούν, χωρίς να υπάρχει απαίτηση για κόστη επένδυσης, να 

αποκτήσουν ένα εισόδημα. Επίσης, άτομα τα οποία έχουν τις ικανότητες να δίνουν 

σεξουαλική ευχαρίστηση, θα μπορούν να αποκτούν και κάτι πέρα από την δική τους 

σεξουαλική ευχαρίστηση, δηλαδή χρήματα. Επίσης, ωφελιμιστικά, θεωρείται ότι το όφελος 

είναι μεγαλύτερο όταν αποκτούν περισσότεροι άνθρωποι σεξουαλική ευχαρίστηση μέσα 

από τη σεξουαλική συνεύρεση μαζί με μια ιερόδουλη, ενώ και η ίδια έχει ένα χρηματικό 

όφελος. Αναγνωρίζονται οι δυσκολίες του επαγγέλματος της ιερόδουλης, όμως προτείνεται 

το ότι μέσω του υπολογισμού κόστους- οφέλους μπορεί ένα άτομο να αποφασίσει για το αν 

θέλει να εμπλακεί στο επάγγελμα, ενώ σημειώνεται ότι ενώ για κάποια άτομα μπορεί η 

πορνεία να θεωρείται ως λογική επιλογή, για κάποια άλλα μπορεί να θεωρείται ως μη 

λογική.  

Η Lee Moon (2011, 67-71) σημειώνει ότι υπάρχει μια εκ φύσεως διαφορά ανάμεσα 

στα δύο φύλα στη σεξουαλική διαδικασία η οποία επηρεάζει το θέμα της συγκατάθεσης. Η 

εσωτερική κατάσταση ενός άνδρα κατά τη διάρκεια του σεξ εμπεριέχει την επιθυμία, τη 

διέγερση, και τον κορεσμό (μετά την εκσπερμάτιση), πράγματα τα οποία αποτελούν 

συναισθηματικές και σωματικές καταστάσεις που προσδίδουν στον άνδρα ένα πιο ενεργό 

ρόλο κατά τη σεξουαλική πράξη. Εδώ μάλλον υπονοείται ότι η σεξουαλική διαδικασία από 

την μεριά του άνδρα είναι πιο οριοθετημένη, καθώς η διέγερση του άνδρα είναι 
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απαραίτητη για την επίτευξη στύσης και εν τέλει την πραγματοποίηση της σεξουαλικής 

διαδικασίας. Στη γυναίκα, η αντίστοιχη εσωτερική κατάσταση δεν είναι τόσο 

συναισθηματική ή σωματική αλλά περισσότερο νοητική, καθώς η γυναίκα είναι σε μια 

κατάσταση προθυμίας (willingness) και δεκτικότητας, δεν είναι δηλαδή η σωματική της 

διέγερση απαραίτητη για την πραγματοποίηση του σεξ (όπως είναι του άνδρα εξαιτίας της 

αναγκαιότητας της επίτευξης στύσης για την πραγματοποίηση της σεξουαλικής 

διαδικασίας), καθώς επαρκεί μια αποδοχή της διείσδυσης. Η νοητική κατάσταση της 

προθυμίας και της συγκατάθεσης βρίσκεται κάτω από το συνειδητό νοητικό έλεγχο της 

γυναίκας, συνεπώς μπορεί να εμπορευματοποιηθεί, ενώ η συναισθηματική επιθυμία και η 

σωματική διέγερση δεν μπορούν να υποστούν κάτι αντίστοιχο. Αν και η γυναίκα μπορεί να 

έχει επιθυμία, διέγερση, και οργασμό σε μια σεξουαλική διαδικασία, τα στοιχεία αυτά δεν 

είναι απαραίτητα για μια σεξουαλική πράξη. Η συγκατάθεση μιας γυναίκας στο να 

αποτελέσει το αντικείμενο της διέγερσης και της επιθυμίας του άνδρα περιλαμβάνει 

μονάχα μια παθητική αποδοχή. Όμως, η επιθυμία και η διέγερση της γυναίκας δεν μπορούν 

να εμπορευματοποιηθούν, δεν προκύπτουν μέσω συγκατάθεσης, καθώς δεν επηρεάζονται 

από το συνειδητό έλεγχο (Lee Moon, 2011, 70-71). Παρόλα αυτά, δεν εξηγείται από τα 

παραπάνω το πώς ο άνδρας στην περίπτωση της ανδρικής πορνείας μπορεί να διεγερθεί 

μέσα από μια συνειδητή νοητική απόφαση, χωρίς αρχικά να νιώθει επιθυμία για μια 

γυναίκα. Εφόσον, δηλαδή, ο άνδρας μέσω μιας επικέντρωσης στο ερέθισμα (το οποίο 

αρχικώς δεν τον διεγείρει) ή σε κάποια σημεία του ερεθίσματος που τον διεγείρουν, φτάνει 

στο σημείο να επιβληθεί γνωσιακά στη αυθόρμητη σωματική του αντίδραση και εν τέλει να 

διεγερθεί, δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να εξηγεί το γιατί η γυναίκα δεν μπορεί να κάνει 

κάτι αντίστοιχο. Συνεπώς η επικαλούμενη εκ φύσεως διαφορά στα δύο φύλα στη 

σεξουαλική διαδικασία δεν φαίνεται να είναι τόσο σημαντική.  
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Η Pateman (1983, 563) δεν θεωρεί ότι η πορνεία προκύπτει από ένα ελεύθερο 

συμβόλαιο μεταξύ δύο ίσων εμπλεκομένων μερών. Για να καταλήξει σε αυτό το 

συμπέρασμα υποστηρίζει αρχικά ότι υπάρχει μια βασική διαφορά της σεξουαλικής ανάγκης 

σε σχέση με τις άλλες ανάγκες. Και αυτή δεν είναι άλλη από το ότι οι υπόλοιπες ανάγκες 

όπως η ανάγκη για τροφή, νερό κτλ είναι θεμελιώδεις και βασικές για την επιβίωση. 

Σημειώνεται, όμως, ότι κανείς δεν έχει πεθάνει εξαιτίας της έλλειψης σεξ, ενώ υπάρχει 

πάντα και η διέξοδος της αυτοϊκανοποίησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποδεκτή ηθικά 

σεξουαλική δραστηριότητα είναι αυτή που προκύπτει μέσα από την αμοιβαία φυσική έλξη 

που έχει προκύψει ελεύθερα από τα δύο άτομα. Συνεπαγόμενα, η βασική διαφορά του σεξ 

χωρίς αγάπη και της πορνείας συνίσταται στο ότι το πρώτο βασίζεται στην αμοιβαία 

έκφραση επιθυμίας ενώ το δεύτερο στην μονομερή υποταγή σε σεξουαλική δραστηριότητα 

με την παρηγοριά της πληρωμής. Αυτή θεωρείται ότι είναι ουσιαστικά και η διαφορά 

μεταξύ της ελευθερίας και της υποταγής. Ως εκ τούτου, η υποστήριξη της θέσης που θεωρεί 

ότι η πορνεία είναι ένα ελεύθερο συμβόλαιο μεταξύ ίσων αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα 

στην προσπάθεια παρουσίασης της υποταγής ως ελευθερίας.  

Ως προς το αν η ένταξη στην πορνεία μπορεί να θεωρηθεί «επιλογή», η Jeffreys 

(1997, 137) θεωρεί ότι η λέξη «επιλογή» μπορεί να γίνεται αποδεκτή από κάποιες 

ιερόδουλες εξαιτίας του ότι βοηθάει στην αποφυγή του πόνου που προκαλεί η 

περιφρόνηση που νιώθουν για τον εαυτό. Αυτού του τύπου η εκλογίκευση ίσως είναι η 

μόνη εναλλακτική που έχουν προκειμένου να επιβιώσουν σε περιθωριοποιημένες 

καταστάσεις. Όμως, η αποδοχή της λέξης «επιλογή» ουσιαστικά ρίχνει τις ευθύνες στο 

θύμα, την ιερόδουλη, καθώς η ίδια θεωρείται ως υπεύθυνη για τα δεινά που βιώνει. 

Παρόμοια είναι και η άποψη της Raymond (2013, 56-59), η οποία θεωρεί ότι η «επιλογή» 
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δεν παρά μια στρατηγική επιβίωσης για τις περισσότερες γυναίκες που εργάζονται στην 

πορνεία. Επίσης, η υιοθέτηση της λέξης «επιλογή» ουσιαστικά απαλλάσσει τους άνδρες 

από κάθε ευθύνη, καθώς οι ευθύνες πέφτουν μόνο στη γυναίκα. Κατά τη Raymond, είναι 

ιδιαίτερο σημαντικό να εξεταστεί το πόση πραγματική αξία έχει αυτή η επιλογή, η οποία 

αποτελεί περισσότερο μια συμμόρφωση με τις διαθέσιμες επιλογές. Οι Matthews, Easton, 

Young και Bindel (2014, 127) αναφέρουν ότι η ένταξη στην πορνεία συμβαίνει συνήθως 

όταν δεν υπάρχουν πια άλλες επιλογές, ενώ σημειώνουν ότι η «επιλογή» δεν αφορά μόνο 

την ένταξη. Κι αυτό γιατί πρέπει να εξεταστεί και το κατά πόσον υπάρχει επιλογή και 

συγκατάθεση στην περίπτωση κατά την οποία μια ιερόδουλη έχει αποφασίσει να 

εγκαταλείψει το επάγγελμα, αλλά δεν έχει άλλες επιλογές. Επίσης, η Miriam (2005, 14), 

αναφερόμενη στο ζήτημα της ελευθερίας κατά την επιλογή, υποστηρίζει ότι η έννοια της 

ελευθερίας δεν πρέπει να αφορά τη διαπραγμάτευση μέσα σε μια κατάσταση η οποία είναι 

αναπόφευκτη, αλλά θα πρέπει να αφορά τη δυνατότητα μετασχηματισμού και 

διαμόρφωσης της ίδιας της κατάστασης.  

Η ιερόδουλη εκ πρώτης όψεως φαίνεται να δίνει την συγκατάθεσή της σε αυτή τη 

χρησιμοποίησή της από τους πελάτες. Όμως, υπό την Καντιανή οπτική, κάτι τέτοιο δεν είναι 

ουσιαστικά δυνατό να συμβεί. Κι αυτό γιατί η συγκατάθεσή της θα συνεπαγόταν την 

εγκατάλειψη ενός σκοπού, τον οποίο είναι υποχρεωμένη ως ορθολογικό ον να έχει, και ο 

οποίος δεν είναι άλλος από την προώθηση της ανθρώπινης ιδιότητάς της. Σύμφωνα με τον 

Καντ, η βασική αρχή που διέπει τα καθήκοντα απέναντι στον εαυτό δεν είναι η εύνοια του 

εαυτού (self-favour), αλλά το ότι οι πράξεις θα πρέπει να οδηγούν στο να διατηρείται η αξία 

της ανθρώπινης ιδιότητας (Kant, Lectures on ethics, 27:347). Ο άνθρωπος που παραβιάζει 

τα καθήκοντα απέναντι στον εαυτό του δεν έχει καμιά εσωτερική αξία (Kant, Lectures on 
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ethics, 27:341). Ακόμα, αν κάποιος επιτρέπει στον εαυτό του να χρησιμοποιηθεί από 

κάποιον άλλο για χάρη του κέρδους χάνει την αξία που έχει ως άτομο (Kant, Lectures on 

ethics, 27:341), ενώ ο άνθρωπος που ανταλλάσει την ελευθερία του με χρήματα πράττει 

ενάντια στην ανθρωπότητα (Kant, Lectures on ethics, 27:342). Επίσης, θεωρείται ότι αν 

κάποιος παραβιάζει τα καθήκοντα απέναντι στον εαυτό του δεν είναι πλέον σε θέση ούτε 

να πραγματοποιήσει τα καθήκοντά του απέναντι στους άλλους ανθρώπους (Kant, Lectures 

on ethics, 27:341). Συνεπώς, εφόσον το επάγγελμα της ιερόδουλης συνεπάγεται την 

εγκατάλειψη του σκοπού που σχετίζεται με την προώθηση της ανθρώπινης ιδιότητάς της, 

δεν μπορεί ουσιαστικά να δοθεί συγκατάθεση από ηθική άποψη για κάτι τέτοιο.  

Η Marino (2008, 356-358) πραγματεύεται το ζήτημα της συγκατάθεσης σε σχέση με 

την αντικειμενοποίηση. Θεωρεί ότι η αντικειμενοποίηση δεν είναι πάντα ηθικά 

προβληματική, καθώς μπορεί ένα άτομο, π.χ. στο πλαίσιο μιας ερωτικής σχέσης, να δώσει 

τη συγκατάθεσή του για να χρησιμοποιηθεί από το/τη σύντροφο. Όμως, το κρίσιμο σημείο 

είναι το ότι η συγκατάθεση πρέπει να είναι γνήσια. Αν κάποια γυναίκα δέχεται να 

αντικειμενοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί εξαιτίας π.χ. της φτώχειας, αυτό δεν αποτελεί 

γνήσια συγκατάθεση, καθώς η ανισότητα που υπάρχει οδηγεί στο να είναι αδύνατο να 

υπάρχει γνήσια συγκατάθεση. Ο σεξισμός και η ανισότητα διαφόρων ειδών μπορούν να 

οδηγήσουν στο να είναι η σεξουαλική χρήση ηθικά προβληματική, καθώς κάνουν την 

ύπαρξη γνήσιας συγκατάθεσης αδύνατη. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι τόσο το πλαίσιο 

της γενικότερης σχέσης των δύο ατόμων, αλλά το κατά πόσον το κοινωνικό και πολιτικό 

πλαίσιο μπορεί να επιτρέψει την επιλογή των πραγμάτων που πραγματικά εκφράζουν ένα 

άτομο, έτσι ώστε η επιλογή να μην είναι αποτέλεσμα πίεσης των δύσκολων συνθηκών. 

Εφόσον οι επιλογές είναι αποτέλεσμα πίεσης, θεωρούνται περισσότερο ως προσαρμοστικές 
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προτιμήσεις (adaptive preferences), οι οποίες αντανακλούν παραμορφωμένες επιθυμίες, 

και έτσι εν τέλει δεν υπάρχει γνήσια συγκατάθεση και σεβασμός στην αυτονομία του 

ατόμου (Marino, 2008, 361).  

Το ζήτημα του αν υπάρχει ελεύθερη επιλογή ή όχι είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο 

ζήτημα. Καταρχήν, φαίνεται ότι η επιλογή ή συγκατάθεση συνήθως αποτελεί μια επιλογή 

ανάμεσα σε συγκεκριμένες εναλλακτικές, οι οποίες συχνά δεν είναι και οι καλύτερες. 

Δεδομένων, δηλαδή, των περιορισμένων εναλλακτικών, μπορεί να υπάρχουν διαφορές 

στην προτίμηση μεταξύ επώδυνων εναλλακτικών. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν πολλές 

γυναίκες που επιλέγουν άλλα δύσκολα επαγγέλματα προκειμένου να μην εισέλθουν στην 

πορνεία. Επίσης, αν δίνονταν πολύ καλές εναλλακτικές στις γυναίκες, είναι πιθανό το ότι οι 

εργαζόμενες στην πορνεία θα ήταν λιγότερες. Όμως, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ότι 

κάποιες (έστω λίγες) γυναίκες σίγουρα θα επέλεγαν την πορνεία, ακόμα κι αν υπήρχαν 

καλύτερες εναλλακτικές. Δηλαδή, ακόμα κι αν δεχτούμε ότι οι περισσότερες ιερόδουλες 

στην εποχή μας έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε κακές επιλογές, και άρα θα μπορούσε να 

ισχυριστεί κάποιος ότι η συγκατάθεση δεν είναι γνήσια, υπάρχει αναμφίβολα ένας αριθμός 

γυναικών που θα επέλεγε το επάγγελμα καθαρά επειδή το επιθυμεί.  

Κάτι που θα μπορούσε να ερμηνεύσει την τελευταία περίπτωση είναι η επιρροή που 

ασκείται μέσω των προβαλλόμενων από το σύστημα αξιών στα άτομα, καθώς αυτά 

προφανώς επηρεάζονται σε γνωσιακό επίπεδο και άρα και σε επίπεδο λήψης απόφασης 

από αυτές τις αξίες. Βέβαια, εδώ μπορεί να αντιπαρατεθεί ότι κάθε σύστημα επηρεάζει τον 

τρόπο σκέψης των ατόμων μέσω των αξιών που το καθένα προβάλλει, συνεπώς δεν 

υπάρχει κάποια διαφοροποίηση ως προς το πόσο ελεύθερη είναι η επιλογή (ανεξάρτητα 

του υπέρ ποιας κοινωνικής ομάδας τάσσεται το κάθε σύστημα). Ένα άλλο σημείο όμως στο 
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οποίο μπορεί να ασκηθεί κριτική προς το σύστημα είναι το ότι παρέχει την επιλογή της 

πορνείας. Γιατί, ανεξάρτητα από την απαγόρευση ή μη στο νομικό επίπεδο, η πορνεία 

παραμένει πάντα ως μια επιλογή, μαζί με τις υπόλοιπες εναλλακτικές, εφόσον το κοινωνικό 

σύστημα είτε την επιτρέπει είτε δεν καταργεί τα αίτια της ύπαρξής της.  

Ένα άλλο αξιοσημείωτο σημείο είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, το αν η επιλογή 

αφορά μόνο την ένταξη στην πορνεία ή όχι. Οι γυναίκες που εισέρχονται πρώτη φορά στην 

πορνεία δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεν ξέρουν τί ουσιαστικά επιλέγουν. Άρα, για να 

θεωρείται ότι η επιλογή συνεχίζει να ισχύει, θα πρέπει να συνεχίζει να υπάρχει ως επιλογή 

και μετά την ένταξη στο επάγγελμα. Συνεπώς, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το αν οι 

ιερόδουλες θα επέλεγαν να συνεχίσουν το επάγγελμα εφόσον είχαν καλύτερες 

εναλλακτικές, όχι μόνο το αν επιλέγουν να ξεκινήσουν το επάγγελμα. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, η επιλογή ανάμεσα σε κακές εναλλακτικές είναι κάτι που 

συμβαίνει συχνά σε όλα τα επαγγέλματα, όχι μόνο στην πορνεία. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί 

κάποιος να θεωρεί ότι το ηθικά επιλήψιμο είναι η επιλογή ανάμεσα σε κακές εναλλακτικές, 

χωρίς να κατηγορεί εξίσου και την κατάσταση που επικρατεί στα άλλα επαγγέλματα. 

Βέβαια, εφόσον κατηγορηθεί ηθικά και η κακή κατάσταση με τις δύσκολες εναλλακτικές σε 

όλα τα επαγγέλματα, τίθενται περαιτέρω ερωτήματα που αφορούν το κοινωνικό σύστημα 

που υπάρχει, την αντίθεση κεφαλαίου εργασίας κτλ. Παρόλα αυτά, ο δισταγμός κάποιων να 

κατηγορήσουν το κοινωνικό σύστημα που οδηγεί στις δύσκολες εναλλακτικές που έχουν οι 

εργαζόμενοι, ο οποίος καταλήγει στην ανακολουθία στην περίπτωση που η κριτική αφορά 

μόνο την πορνεία και όχι τα άλλα επαγγέλματα, δεν αθωώνει την πορνεία από την ηθική 

κατηγορία. Το ότι η επιλογή εργασίας δεν είναι ελεύθερη στα άλλα επαγγέλματα δεν 

καταλήγει στο ότι η επιλογή της πορνείας είναι ελεύθερη. Το συμπέρασμα μπορεί να είναι 
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το ότι η επιλογή και η συγκατάθεση στην πορνεία είναι όσο ελεύθερη είναι και στα άλλα 

επαγγέλματα, δηλαδή ουσιαστικά δεν είναι ελεύθερη ούτε στην πορνεία ούτε στα άλλα 

επαγγέλματα.  

Ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση του πώς λειτουργεί η συγκατάθεση στις 

σεξουαλικές σχέσεις αποτελεί το πλαίσιο του BDSM (Bondage/Domination/ 

Sadism/Masochism) (Pitagora, 2013, 34). Θεωρείται ότι οι πρακτικές του BDSM 

αναδεικνύουν την αντίθεση ανάμεσα στην συγκατάθεση και τον εξαναγκασμό, καθώς η 

συγκατάθεση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μη παθολογικού BDSM. Οφείλουμε σε 

αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε ότι το ζήτημα που θα εξεταστεί δεν είναι η συγκατάθεση 

μεταξύ δύο ατόμων στο BDSM, αλλά η με αμοιβή παρεχόμενη υπηρεσία του BDSM. 

Αναφέρεται, λοιπόν, ότι από πολλούς θεωρείται ότι οι γυναίκες που πωλούν υπηρεσίες 

BDSM είναι διπλά ευάλωτες (doubly vulnerable) (Cowan, 2012, 266). Κι αυτό γιατί το 

επιπλέον στοιχείο που υπάρχει σε σχέση με μια απλή ιερόδουλη είναι το ότι η σεξουαλική 

πράξη στην οποία εμπλέκονται είναι αυξημένου κινδύνου σε σχέση με μια απλή σεξουαλική 

πράξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφέρεται η ύπαρξη έλλειψης μελετών σχετικά με το 

εμπορικό BDSM. Η Cowan (2012, 269) υποστηρίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες 

που παρείχαν BDSM υπηρεσίες θεωρούσαν τον εαυτό τους ως «θεραπεύτριες», ότι δηλαδή 

παρείχαν στήριξη και σεξουαλική απελευθέρωση σε άτομα που είχαν μη συμβατικές 

σεξουαλικότητες, ενώ δεν ένιωθαν ευάλωτες (vulnerable) κατά την εργασία τους. Επίσης, 

πολλές ένιωθαν ως «καλλιτέχνες», παρότι πληρωνόντουσαν για τις υπηρεσίες, ενώ τις 

περισσότερες φορές οι πελάτες δεν απαιτούσαν τις παραδοσιακές σεξουαλικές υπηρεσίες, 

δηλαδή διείσδυση ή στοματικό σεξ. Η Cowan (2012, 276), αν και δέχεται ότι η πώληση 

BDSM υπηρεσιών είναι ενδεχομένως ανοιχτή στην κακοποίηση και τη βία, θεωρεί ότι 
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γενικότερα όλοι είμαστε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ευάλωτοι στις σεξουαλικές ή μη 

σεξουαλικές συναντήσεις στο πλαίσιο της υλικής καθημερινής πραγματικότητας (everyday 

materiality), ενώ σημειώνεται ότι κάτι που είναι επικίνδυνο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 

είναι και κακό. Εν τέλει, υποστηρίζεται ότι η θεώρηση των γυναικών-παρόχων υπηρεσιών 

BDSM ως ευάλωτων δεν είναι σωστή, καθώς προϋποθέτει την ερμηνεία του BDSM ως μια 

«μη φυσιολογική» πρακτική.  

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί η παρατήρηση της Pitagora (2013, 33) σε 

σχέση με το παίξιμο του ρόλου του βιασμού (rape play) στο BDSM. Πρέπει να ξεκαθαριστεί 

όμως ότι η Pitagora δεν αναφέρεται στο εμπορικό BDSM, συνεπώς το πλαίσιο της 

συζήτησης αφορά τη συγκατάθεση μεταξύ δύο ατόμων που συμφωνούν για το rape play 

χωρίς οικονομική ανταλλαγή. Ο ρόλος των συμμετεχόντων σε μια τέτοια σεξουαλική πράξη 

θα ήταν κατακριτέος αν δεν υπήρχε αμοιβαία συγκατάθεση. Αυτό που υπάρχει ουσιαστικά 

είναι η ικανότητα διατήρησης μιας φαντασίωσης στο νοητικό επίπεδο που αφορά τη μη 

συγκατάθεση ενώ ταυτόχρονα υπάρχει και μια σωματική έκφραση της μη συναίνεσης και 

στο σωματικό επίπεδο. Η συγκατάθεση όμως γενικότερα υπάρχει, καθώς μια τέτοια 

σεξουαλική πράξη προϋποθέτει υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης. 

Επίσης, όσοι συμμετέχουν σε ένα rape play δεν θα ήθελαν να βιάσουν ή να υποστούν 

κανονικό βιασμό, καθώς θεωρείται ότι αν κάτι τέτοιο γινόταν θα ήταν μη επιθυμητό. Εν 

τέλει, το κρίσιμο σημείο που αναφέρει η Pitagora είναι το ότι η διαφορά του rape play από 

τον βιασμό έγκειται στο ότι στο rape play υπάρχει μια τάση από αυτούς που έχουν τον ρόλο 

κυριαρχίας να επικεντρώνονται στην ευχαρίστηση του κυριαρχούμενου ατόμου, ενώ τα 

κυριαρχούμενα άτομα επικεντρώνονται στην δική τους ευχαρίστηση. Κάτι τέτοιο δεν 
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συμβαίνει προφανώς στον βιασμό, στον οποίο ο βιαστής δεν σκέφτεται την ικανοποίηση 

του άλλου ατόμου.  

Προεκτείνοντας, εάν δεχτούμε την παραπάνω διάκριση της Pitagora, τότε μπορεί 

κάποιος να ισχυριστεί ότι το εμπορικό BDSM, εφόσον δεν υπάρχει η επικέντρωση στην 

ευχαρίστηση του κυριαρχούμενου ατόμου, ουσιαστικά αποτελεί βιασμό, συνεπώς είναι 

ηθικά καταδικαστέο. Και ενώ η επικέντρωση στην ευχαρίστηση είναι πιθανό να υπάρχει σε 

όσους εθελοντικά συμμετέχουν στο BDSM, φαίνεται λιγότερο πιθανό να υπάρχει σε όσους 

το αγοράζουν. Κι αυτό γιατί είναι τελείως διαφορετικό το να υπάρχει μια αμοιβαία 

συναίνεση, η οποία έχει ως στόχο την ευχαρίστηση και των δύο, από την αγορά της 

συναίνεσης η οποία δημιουργεί απαιτήσεις από την μια πλευρά έναντι της άλλης. Παρόλα 

αυτά, το ζήτημα του BDSM είναι περισσότερο πολύπλοκο. Είναι π.χ. εντελώς διαφορετική η 

περίπτωση μιας BDSM ιερόδουλης η οποία παίρνει μέρος και εκτός εργασίας σε BDSM σεξ 

για την προσωπική της ευχαρίστηση από μια άλλη περίπτωση ιερόδουλης στην οποία δεν 

αρέσει το BDSM σεξ και το μόνο κίνητρό της είναι το κέρδος. Όπως, επίσης, είναι πιθανό για 

κάποια άτομα το BDSM να είναι ένα είδος τέχνης ή κουλτούρας. Παρόλα αυτά, θεωρούμε 

ότι η εξέταση του BDSM οδηγεί στη δημιουργία πολύ χρήσιμων ερωτημάτων, τα οποία δεν 

αφορούν απαραίτητα το BDSM και διερευνώνται καλύτερα εκτός της πολυπλοκότητας του 

BDSM πλαισίου.  

Ένα από αυτά τα ερωτήματα θεωρούμε ότι είναι το εξής: Ας υποθέσουμε ότι 

κάποιος δέχεται την πορνεία ως ελεύθερη επιλογή ενός ατόμου, ως κάτι το μη ηθικά 

προβληματικό, εξαιτίας του ότι έχει δοθεί η συγκατάθεση και δεν υπάρχει κανένας 

εξαναγκασμός. Γίνεται, λοιπόν, σε μια ιερόδουλη (που δεν της προκαλεί ευχαρίστηση το 

BDSM) μια πρόταση η οποία θα αφορά ένα rape play, το οποίο θα εμπεριέχει κάποιες πολύ 
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σκληρές μορφές κακοποίησής της, οι οποίες περιγράφονται εκ των προτέρων. Ας υποτεθεί 

ότι υπάρχει μέχρι και το περιθώριο για την ιερόδουλη να αλλάξει την απόφασή της ακόμα 

και κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτό το 

παράδειγμα η βία δεν είναι μέρος άσκησης πίεσης για να παρθεί η συγκατάθεση της 

ιερόδουλης, καθώς η ιερόδουλη καλείται να αποφασίσει εντελώς ελεύθερα. Η βία όμως 

εμπεριέχεται σε αυτό που θα συμφωνηθεί μετά την διαπραγμάτευση. Δεδομένου ότι η 

συγκατάθεση είναι παρόμοια με αυτή που υπάρχει στην απλή πορνεία, προκύπτει το ότι 

όποιος θεωρεί την προερχόμενη από ελεύθερη επιλογή πορνεία ως ηθικά αποδεκτή θα 

πρέπει να δεχτεί και την συμφωνημένη και πληρωμένη κακοποίηση της ιερόδουλης ως 

ηθικά ορθή. Αυτό όμως είναι κάτι που ίσως είναι περισσότερο δύσκολο να γίνει αποδεκτό. 

Κι αυτό γιατί ουσιαστικά θα υπάρχει μια θετική ηθική κρίση για μια σκληρή κακοποίηση 

ενός ανθρώπινου όντος, κάτι που θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει στην αποδοχή και άλλων 

σκληρών μορφών κακοποίησης, εφόσον το μόνο ηθικά υπολογιζόμενο στοιχείο είναι η 

συγκατάθεση. Παρόλα αυτά, αν η ηθική θεώρηση κάποιου δεν λαμβάνει υπόψη της το 

βαθμό κακοποίησης αλλά μονάχα τη συγκατάθεση, τότε ακόμα και ο μέγιστος βαθμός 

κακοποίησης, εφόσον έχει δοθεί συγκατάθεση, δεν είναι ηθικά προβληματικός. Αν 

επιχειρηθεί να μπει ένα όριο στον βαθμό κακοποίησης, τότε είναι σίγουρο το ότι το όριο 

αυτό θα είναι δυσδιάκριτο, καθώς η σωματική αλλά κυρίως η ψυχολογική δυσφορία ή 

κακοποίηση είναι πολύ δύσκολο να οριστούν με αντικειμενικό τρόπο. Επιπροσθέτως, όσοι 

θεωρούν ηθικά ορθή την πορνεία εξαιτίας του ότι υπάρχει ελεύθερη συγκατάθεση αλλά και 

ομοιότητα με άλλα επαγγέλματα, είναι αναγκασμένοι να αποδεχτούν την βία στο 

παράδειγμα που περιγράψαμε. Κι αυτό γιατί, αν επιχειρηθεί να μπει κάποιο όριο ως προς 

την άσκηση της συμφωνημένης βίας, όλα τα επιχειρήματα των αναλογιών με τα άλλα 

επαγγέλματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δικαιολογήσουν ηθικά την πορνεία (όπως ότι 
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και σε άλλα επαγγέλματα υπάρχει επικινδυνότητα, ψυχολογική δυσφορία ή κακοποίηση – 

π.χ. κασκαντέρ, εργάτρια εργοστασίου, οικιακή βοηθός, μποξέρ, κτλ) γυρίζουν 

μπούμερανγκ, μη επιτρέποντας την επιβολή τέτοιου ορίου. Αν δηλαδή θεωρηθεί ότι π.χ. οι 

γροθιές ξεπερνούν το αποδεκτό όριο σωματικής κακοποίησης και δεν δύνανται να 

συμπεριληφθούν σε συμφωνία, το προηγούμενο επιχείρημά τους, που αφορά το ότι και οι 

μποξέρ δέχονται βία και γροθιές χωρίς αυτό να αποτελεί κάτι το ηθικά επιλήψιμο, 

αντιστρέφεται εναντίον τους, οδηγώντας στην αδυναμία επιβολής του ορίου. Δεν γίνεται 

δηλαδή η βία και η επικινδυνότητα κάποιων ηθικά μη επιλήψιμων επαγγελμάτων από τη 

μια να χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν ηθικά τη βία και την επικινδυνότητα που 

υπάρχει στην πορνεία, και ταυτόχρονα από την άλλη να χρησιμοποιούνται ως κρίσιμο 

σημείο για ένα όριο πέρα από το οποίο υπάρχει ηθική καταδίκη. Επιπροσθέτως, 

διαφαίνεται από το παραπάνω παράδειγμα ότι η «ελεύθερη» συγκατάθεση στην πορνεία 

ενδεχομένως να μην μπορεί από μόνη της να αποτελέσει επαρκές και μοναδικό κριτήριο 

για την ηθική αξιολόγηση.  
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7Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί η μαρξιστική οπτική της πορνείας. Κρίθηκε 

σκόπιμο να παρουσιαστεί η μαρξιστική οπτική σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, καθώς οι 

διαφωνίες και η γενικότερη οπτική της μαρξιστικής προσέγγισης δεν επικεντρώνονται σε 

επιμέρους επιχειρήματα, αλλά είναι συνέχεια της συνολικότερης προσέγγισης της εν λόγω 

θεωρίας στα ζητήματα της σεξουαλικότητας, των κοινωνικών σχέσεων, και των σχέσεων 

παραγωγής. Αρχικά, θα παρουσιαστούν οι απόψεις των Μαρξ, Ένγκελς και Λένιν σε σχέση 

με την πορνεία, με βάση κάποια αποσπάσματα που υπάρχουν στα κείμενά τους. Στη 

συνέχεια παρουσιάζονται και οι απόψεις διάφορων άλλων θεωρητικών που χρησιμοποιούν 

την μαρξιστική προσέγγιση, ενώ μετέπειτα παρατίθεται και η κριτική της μαρξιστικής 

προσέγγισης, ακολουθούμενη από αντεπιχειρήματα. Τέλος, διερευνάται το αν η πορνεία 

θεωρείται από τη μαρξιστική προσέγγιση ως ένα χρήσιμο για την κοινωνία επάγγελμα. 

Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι βασικό στοιχείο μιας μαρξιστικής προσέγγισης 

είναι ότι δεν δέχεται την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σε αυτό το σημείο 

βρίσκεται και μια βασική διαφορά της μαρξιστικής προσέγγισης σε σχέση με τη 

φεμινιστική. Ενώ η φεμινιστική προσέγγιση έχει ως στόχο την ύπαρξη ίσης εκμετάλλευσης 

από τους εκμεταλλευτές προς τα δύο φύλα, η μαρξιστική προσέγγιση στοχεύει στην 

κατάργηση κάθε μορφής εκμετάλλευσης. 

Σύμφωνα με το Μαρξ (1975, 128), η πορνεία είναι μια ειδική έκφραση της 

καθολικής εκπόρνευσης του εργάτη, ενώ σημειώνεται ότι η εκπόρνευση είναι μια σχέση 

μεταξύ εκπορνευτή και εκπορνευόμενου (ο καπιταλιστής συγκαταλέγεται στην κατηγορία 

του εκπορνευτή). Ο Ένγκελς αναφέρει ότι ο εταιρισμός (π.χ. στην Αρχαία Ελλάδα) 
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προϋποθέτει πάντα μια ορισμένη μορφή γάμου, που έξω από αυτόν υπάρχει σαν 

δυνατότητα η πορνεία (Ένγκελς, 1997, 39). Επίσης, όταν αρχίζει να εμφανίζεται σποραδικά 

η μισθωτή εργασία πλάι στην εργασία των δούλων, έρχεται σαν αναγκαίο συνακόλουθο η 

επαγγελματική πορνεία πλάι στην αναγκαστική έκδοση της δούλης (Ένγκελς, 1997, 81). Σε 

μετέπειτα χρονικές περιόδους, η πορνεία εμφανίζεται σαν απαραίτητο συμπλήρωμα της 

μονογαμίας. Μονογαμία και πορνεία θεωρούνται ως δύο αχώριστες αντιθέσεις της ίδιας 

κοινωνικής κατάστασης, ενώ αναφέρεται ότι όταν οι οικονομικές βάσεις της μονογαμίας θα 

εξαφανιστούν, τότε θα εξαφανιστούν και οι βάσεις της πορνείας (Μαρξ, Ένγκελς & Λένιν, 

1987, 175-176). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ένγκελς με τον όρο μονογαμία αναφέρεται 

ουσιαστικά στον γάμο της εποχής του, ενώ σημειώνεται ότι η πληρέστερη αντίφαση της 

μονογαμίας είναι ότι περιλαμβάνει άφθονο εταιρισμό από τον άνδρα και πλούσια μοιχεία 

από την πλευρά της γυναίκας (Ένγκελς, 1997, 85). Επιπροσθέτως, ο Ένγκελς θεωρεί ότι όσο 

ο πατροπαράδοτος εταιρισμός μεταμορφώνεται από την κεφαλαιοκρατική εμπορευματική 

παραγωγή σε απροκάλυπτη πορνεία, τόσο περισσότερο διαφθείρει όχι μόνο τις γυναίκες 

αλλά και τους άνδρες, καθώς «εξευτελίζει το χαρακτήρα ολόκληρου του αντρικού κόσμου» 

(Ένγκελς, 1997, 91). Ο Λένιν αναφέρει ότι εφόσον υπάρχει η μισθωτή σκλαβιά, θα υπάρχει 

αναπόφευκτα και η πορνεία, αλλά και ότι οι εκμεταλλευόμενες τάξεις σε όλη την 

ανθρώπινη ιστορία έδιναν στους εκμεταλλευτές πρώτα την απλήρωτη εργασία τους και 

δεύτερον τις γυναίκες τους, ενώ συμπληρώνεται ότι σε σχέση με τη δουλεία αλλάζει μεν η 

μορφή της εκμετάλλευσης αλλά παραμένει η ίδια η εκμετάλλευση (Μαρξ, Ένγκελς & Λένιν, 

1987, 68).  

Από τα παραπάνω συνάγεται το ότι η μαρξιστική προσέγγιση δεν μπορεί παρά να 

καταδικάζει την πορνεία. Η μαρξιστική προσέγγιση καταδικάζει κάθε μορφή 
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εκμετάλλευσης, άρα είναι λογικό να καταδικάζει και την πορνεία. Σε αυτό το σημείο πρέπει 

να αναφερθεί το γιατί η πορνεία εμπεριέχει εκμετάλλευση. Στην περίπτωση κατά την οποία 

η ιερόδουλη εργάζεται για κάποιον άλλο, είναι προφανές ότι υπάρχει εκμετάλλευση με την 

έννοια της απόσπασης της υπεραξίας από τον εργοδότη. Υπάρχει όμως και η περίπτωση 

στην οποία η ιερόδουλη εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, επιλέγοντας η ίδια τους 

πελάτες. Παρόλη όμως αυτή την φαινομενική ελευθερία, η ιερόδουλη υπόκειται στους 

νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Εφόσον υπάρχει πληθώρα προσφοράς από 

ιερόδουλες, η τιμή για τις υπηρεσίες θα μειωθεί. Η ιερόδουλη υφίσταται εκμετάλλευση σε 

ένα εκμεταλλευτικό σύστημα, ακόμα κι αν δεν έχει εργοδότη, με τον ίδιο τρόπο που την 

υφίσταται ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ζώντας μέσα σε ένα τέτοιο σύστημα. Όπως 

αναφέρει η O’Connell Davidson, η ιερόδουλη που εργάζεται ως ελεύθερη επαγγελματίας 

δεν είναι περισσότερο ελεύθερη από μια μισθωτή εργάτρια που έχει ένα μόνο εργοδότη. Κι 

αυτό γιατί ουσιαστικά αντιλαμβάνεται τους πολλούς και διαφορετικούς πελάτες ως ένα 

ενιαίο σώμα (εργοδότη), ενώ δεν μπορεί πρακτικά να επιλέγει όντως αυτούς από τους 

οποίους η ίδια έλκεται, καθώς αυτό θα καταλήξει σε δραστική μείωση του εισοδήματός της 

(O’Connell Davidson, 1995, 8).  

Γενικότερα, θεωρείται ότι όσο αναπτύσσεται ο άνθρωπος και τα κοινωνικά του 

χαρακτηριστικά, τόσο πιο σύνθετη γίνεται και η σεξουαλική του συμπεριφορά, η οποία 

προσεγγίζεται ολοένα και λιγότερο ως ενστικτώδης βιολογική διεργασία (Μπέλλου, 2015, 

129). Η ρίζα του προβλήματος της πορνείας βρίσκεται εκεί ακριβώς που βρίσκεται και η 

ουσία του εκμεταλλευτικού κοινωνικού συστήματος, στην εκμετάλλευση ανθρώπου από 

άνθρωπο. Άρα, δεν πρόκειται να εξαλειφθεί παρά μόνον στην κομμουνιστική κοινωνία 

(Αγκαβανάκη, 2007). Συνεπώς, οποιοδήποτε επιχείρημα υπεράσπισης της πορνείας μέσω 
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αναλογιών με άλλα επαγγέλματα (π.χ. εργάτρια εργοστασίου ή οικιακή βοηθός) δεν μπορεί 

να αντιπαρατεθεί στην μαρξιστική προσέγγιση, καθώς δεν γίνεται αποδεκτή η 

εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο σε κάθε επίπεδο.  

Παρόλα αυτά, κρίνεται σημαντικό το να διερευνηθεί το κατά πόσον η μαρξιστική 

προσέγγιση καταδικάζει την πορνεία όσο και τα άλλα επαγγέλματα (ως σχέσεις παραγωγής 

και όχι ως καθεαυτά επαγγέλματα) που υπάρχουν στον καπιταλισμό, ή αν υπάρχει κάτι που 

οδηγεί σε μεγαλύτερου βαθμού καταδίκη. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η καταδίκη δεν 

αφορά προφανώς τις ιερόδουλες ως άτομα, καθώς θεωρούνται θύματα της εκμετάλλευσης 

και σε γενικές γραμμές ανήκουν στην εργατική τάξη. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρξει σε 

καμία περίπτωση σύγχυση της ηθικής καταδίκης με την προτροπή προς απαγόρευση του 

επαγγέλματος, καθώς θεωρείται, όπως προαναφέρθηκε, ότι η πορνεία θα υπάρχει εφόσον 

υπάρχει καπιταλισμός και εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.  

Για να διερευνηθεί, λοιπόν, η καταδίκη της πορνείας και από άλλη πλευρά, κρίνεται 

σκόπιμο να γίνει αναφορά στο πώς αντιλαμβάνεται η μαρξιστική προσέγγιση τις 

σεξουαλικές και ερωτικές σχέσεις των ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Ένγκελς (1997, 99-101), 

όταν εκλείψουν οι οικονομικοί λόγοι που έκαναν τη γυναίκα να δέχεται την απιστία του 

άνδρα στη μονογαμία, τότε θα επιτευχθεί η πραγματική ισότητα, η οποία συνίσταται στο 

ότι θα γίνουν οι άνδρες πραγματικά μονογαμικοί και όχι οι γυναίκες πολυανδρικές. Ο 

ηθικός γάμος είναι αυτός που βασίζεται στην αγάπη, ενώ δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλοι 

οικονομικοί λόγοι ή φόβος για τις οικονομικές συνέπειες που ίσως προκύψουν από τη 

διάλυση ενός γάμου. Ο Λένιν κατακρίνει την θεωρία του «ενός ποτηριού νερό», δηλαδή, το 

ότι η ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής είναι κάτι εντελώς απλό και ασήμαντο. Την θεωρεί 

αντιμαρξιστική και αντικοινωνική, κι αυτό γιατί στη σεξουαλική ζωή δεν εκδηλώνεται μόνο 
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ότι είναι δοσμένο από τη φύση, αλλά και ότι έχει προκύψει από τον πολιτισμό (Μαρξ, 

Ένγκελς & Λένιν, 1987, 211). Στο ίδιο πλαίσιο, η Κολλοντάι (1978, 181-182) αναφέρει ότι ο 

έρωτας, ξεκινώντας από ένα απλό βιολογικό ένστικτο, έγινε ολοένα και πιο σύνθετος, και 

μετατράπηκε από βιολογικό φαινόμενο σε ψυχοκοινωνικό παράγοντα. Όμως, εξαιτίας των 

απάνθρωπων κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, η φυσιολογική σεξουαλική έλξη 

εκφυλίστηκε σε νοσηρή φιληδονία, και έτσι η σεξουαλική πράξη έγινε αυτοσκοπός. Έτσι, 

«όταν ένας άνδρας συνδέεται με μια γυναίκα, αυτό δεν γίνεται πια γιατί μια υγιής 

σεξουαλική έλξη των ωθεί προς αυτήν ειδικά τη γυναίκα· Αντίθετα, δίχως ακόμα να 

αισθανθεί την παραμικρή σεξουαλική ανάγκη, ο άνδρας αναζητά μια γυναίκα που θα του 

ξυπνήσει μέσα του με την παρουσία της μια σεξουαλική επιθυμία, επιτρέποντάς του έτσι να 

νιώσει την ηδονή από την ίδια την ερωτική πράξη. Πάνω σε αυτό ακριβώς στηρίζεται η 

πορνεία» (Κολλοντάι, 1978, 181). Αυτή η εκτροπή του βιολογικού ενστίκτου στο οποίο 

στηρίζεται ο έρωτας, οδηγεί το ένστικτο πολύ μακριά από την αρχική πηγή του.  

Γενικότερα, η ηθική της εργατικής τάξης δεν επιβάλλει κανένα τυπικό περιορισμό 

στον έρωτα (π.χ. γάμος, νομιμοποιημένες σχέσεις, κτλ), αλλά ενδιαφέρεται για το 

περιεχόμενο του έρωτα, δηλαδή για τις διαβαθμίσεις των συναισθημάτων και συγκινήσεων 

που συνδέουν τα δύο φύλα (Κολλοντάι, 1978, 186-189). Καταδικάζεται ο «άφτερος 

έρωτας», δηλαδή η φιληδονία, η μεταμόρφωση της σεξουαλικής πράξης σε αυτοσκοπό, και 

η σαρκική ικανοποίηση του αγορασμένου έρωτα «πολύ πιο αυστηρά και αλύπητα σε σχέση 

με την αστική ηθική» (Κολλοντάι, 1978, 186), καθώς θεωρείται ότι αυτός ο έρωτας είναι 

αντίθετος με τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Κι αυτό γιατί συνήθως βασίζεται στην 

ανισότητα των δικαιωμάτων στις σεξουαλικές σχέσεις, ενώ δρα ενάντια στην ανάπτυξη του 

συναισθήματος της συντροφικότητας. Προτείνεται ο «φτερωτός έρωτας», ο οποίος αν και 
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βασίζεται αρχικά στην ίδια έλξη του ενός φύλου για το άλλο που υπάρχει και στον «άφτερο 

έρωτα», διαφέρει από τον τελευταίο. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι «στον άνθρωπο που 

αγαπά ένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα, ξυπνούν και εκδηλώνονται οι ιδιότητες αυτές της 

ψυχής που είναι απαραίτητες στους οικοδόμους του νέου πολιτισμού: λεπτότητα, 

ευαισθησία, διάθεση αλληλοβοήθειας» (Κολλοντάι, 1978, 187). Επιπροσθέτως, αναφέρεται 

ότι αυτό που ενδιαφέρει την εργατική τάξη είναι το να περιέχει ο έρωτας τα πνευματικά και 

ηθικά στοιχεία που είναι απαραίτητα στην ενίσχυση και την ανάπτυξη της 

συντροφικότητας. Άλλα κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στον έρωτα είναι η 

αναγνώριση και στο ερωτικό επίπεδο των δικαιωμάτων του άλλου, το ενδιαφέρον για την 

προσωπικότητα του άλλου, η αμοιβαία υποστήριξη, η στοργή, και το εγκάρδιο ενδιαφέρον 

από τον καθένα για τις ανάγκες του άλλου. Ο έρωτας-συντροφικότητα θα πρέπει επίσης να 

βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές, οι οποίες είναι η πλήρης ισότητα, η αμοιβαία αναγνώριση 

των δικαιωμάτων του άλλου (αποκλείοντας όμως τη δυνατότητα αξίωσης του ενός να 

κατέχει ολοκληρωτικά την καρδιά και την ψυχή του άλλου), και το συντροφικό ενδιαφέρον, 

η στοργή, και η διαθεσιμότητα από το άτομο στο να ακούει και να καταλαβαίνει τις ψυχικές 

διεργασίες του αγαπημένου προσώπου. Ο έρωτας-συντροφικότητα και η εργατική ηθική 

διαφέρουν εντελώς από το πρότυπο που προτείνει η αστική ηθική, ενώ σημειώνεται ότι 

ενώ στην αστική ηθική προτάσσεται το ότι το άτομο θα πρέπει να κάνει τα πάντα για το 

άλλο άτομο το οποίο αγαπά, στον έρωτα- συντροφικότητα οι δεσμοί των δύο ατόμων με το 

κοινωνικό σύνολο θα πρέπει να είναι πιο δυνατοί. Σε τελική ανάλυση η προλεταριακή ηθική 

υποτάσσει τον έρωτα των μελών του κοινωνικού συνόλου σε ένα συναίσθημα πιο 

επιτακτικό, το οποίο δεν είναι άλλο από τον έρωτα – καθήκον απέναντι στο ίδιο το 

κοινωνικό σύνολο (Κολλοντάι, 1978, 186-189). Επιπροσθέτως, η ελευθερία στον έρωτα 

προσεγγίζεται ως «ένα σωματικό, ψυχικό, και ηθικό συναίσθημα που εμφανίζεται στο 
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ανώτερο σχετικά στάδιο της κοινωνικής εξέλιξης και στηρίζεται στην εθελοντική ένωση των 

ανθρώπων με μοναδικό κριτήριο την αμοιβαία έλξη και όχι οικονομικά κίνητρα ή 

προλήψεις» (Παπαρήγα, 1986, 123).  

Εκ των παραπάνω συνάγεται το ότι η πορνεία δεν είναι απλά καταδικαστέα μόνο 

εξαιτίας του ότι περιλαμβάνει μια σχέση εκμετάλλευσης. Η πορνεία είναι αντίθετη με την 

προλεταριακή ηθική και με την γενικότερη αντίληψη που έχει η μαρξιστική οπτική για τη 

σεξουαλικότητα, τον έρωτα, την ελευθερία, και τις εν γένει σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων 

σε αυτόν τον τομέα. Το να υποστηρίξει κάποιος ότι η μαρξιστική προσέγγιση θεωρεί την 

πορνεία ως μια σχέση παραγωγής που καταδικάζεται μόνο ως τέτοια και στον ίδιο βαθμό 

με τα άλλα επαγγέλματα που εμπεριέχουν μια παρόμοια εκμεταλλευτική σχέση δεν 

πιστεύουμε ότι αποτελεί μια ορθή οπτική. Το ότι η μαρξιστική προσέγγιση δεν θεωρεί ότι η 

πορνεία μπορεί να αποκτήσει μια υγιή μορφή σε συνθήκες που εμπεριέχουν 

εκμεταλλευτικές σχέσεις και δεν προσανατολίζει την πάλη της μόνο σε αυτόν τον τομέα δεν 

σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θεωρεί την πορνεία ως ένα επάγγελμα παρόμοιο με τα 

υπόλοιπα. Αντίθετα, σημαίνει ότι θεωρεί ότι η εξάλειψη της πορνείας θα επέλθει μόνο 

αφού καταργηθούν οι αιτίες που προκαλούν την εμφάνισή της, δηλαδή η εκμετάλλευση 

ανθρώπου από άνθρωπο, και μέσα από μια σκληρή διαπάλη που θα υπάρχει σε μια 

σοσιαλιστική κοινωνία που θα προσπαθεί να ξεριζώσει πρακτικές, αντιλήψεις, και αξίες που 

προέρχονται από μια χαμηλότερης βαθμίδας κοινωνική οργάνωση, τον καπιταλισμό. Αν και 

στηρίζεται η διεκδίκηση δικαιωμάτων από τις ιερόδουλες στο πλαίσιο του καπιταλισμού, 

καθώς θεωρούνται σε γενικές γραμμές ως άτομα που ανήκουν στην εκμεταλλευόμενη τάξη, 

η λύση του προβλήματος θεωρείται ότι υπάρχει μόνο στην κατάργηση των 

εκμεταλλευτικών σχέσεων και στην οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Σημειώνεται επίσης ότι 
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καταδικάζονται οι υποκριτικές καταδίκες της πορνείας από την αστική ηθική ή την θρησκεία 

(Μαρξ, Ένγκελς & Λένιν, 1987, 91-92).  

Το επόμενο ζήτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι το πώς αντιλαμβάνεται η 

μαρξιστική προσέγγιση την πορνεία σε συνθήκες σοσιαλισμού. Έχει ήδη γίνει σε 

προηγούμενες παραγράφους αναφορά στην προλεταριακή ηθική και στο πώς 

αντιλαμβάνεται η μαρξιστική οπτική τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα, συνεπώς γίνεται 

αντιληπτό ότι η πορνεία είναι καταδικαστέα υπό αυτήν την οπτική. Το διαφορετικό στοιχείο 

που υπάρχει όταν αναφερόμαστε σε μια σοσιαλιστική κοινωνία είναι ότι δεν υπάρχουν 

πλέον (ή είναι σε φάση αλλαγής και μετασχηματισμού) οι οικονομικοί παράγοντες που 

οδηγούν στην εμφάνιση της πορνείας. Το καθήκον της σοσιαλιστικής κοινωνίας απέναντι 

στην ιερόδουλη είναι το να την επαναφέρει στην παραγωγική διαδικασία και να βρεθεί για 

αυτή μια θέση στην κοινωνική οικονομία (Μαρξ, Ένγκελς & Λένιν, 1987, 204).  

Σύμφωνα με τον Kung (2014, 24), ο οποίος βασίζει την ανάλυσή του στον νόμο του 

Κιμ Ιλ Σούνγκ για την ισότητα των φύλων στη Βόρειο Κορέα (Halliday, 1985, 56), η πορνεία 

ανήκει στα αρνητικά αποικιακά και μεσαιωνικά κατάλοιπα, μαζί με τον γάμο από 

εξαναγκασμό και την πολυγυνία. Η νόμιμη και η παράνομη πορνεία δεν είναι αποδεκτές 

από ένα σοσιαλιστικό σύστημα, αντιμετωπίζονται ως παραδόσεις της φεουδαρχίας και της 

μπουρζουαζίας, ενώ η κατάργησή τους θεωρείται ότι οδηγεί στην ελεύθερη επιλογή για το 

γάμο, στον οποίο άνδρας και γυναίκα έχουν πλέον τα ίδια δικαιώματα.  

Για την μαρξιστική οπτική της πορνείας σε συνθήκες σοσιαλισμού δίνει περισσότερα 

ενδιαφέροντα στοιχεία η Kollontai (1921). Σε σχέση λοιπόν με τις συνθήκες σοσιαλισμού, οι 

ιερόδουλες θεωρείται ότι πωλούν το σώμα τους έχοντας ως στόχο υλικό όφελος. Οι 

ιερόδουλες αποφεύγουν την αναγκαιότητα της εργασίας μέσω του να δίνονται σε έναν 



108 
 

άνδρα είτε σε χρονικά προσωρινό επίπεδο είτε σε δια βίου. Όμως, σε μια σοσιαλιστική 

κοινωνία οι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται για το κοινό καλό, ενώ μια γυναίκα 

αποκτά αυτά που χρειάζεται για την επιβίωση μέσω της συμμετοχής της στην παραγωγική 

διαδικασία και της συνεισφοράς της στον συνολικό κοινωνικό παραγόμενο πλούτο και όχι 

πλέον μέσω του γάμου. Μία επαγγελματίας ιερόδουλη είναι ένα άτομο που η ενέργειά του 

δεν χρησιμοποιείται για την κοινωνία, είναι ένα άτομο που ζει από τους άλλους, κάτι το 

οποίο δεν είναι αποδεκτό σε μια σοσιαλιστική κοινωνία. Και αυτό γιατί μειώνεται η 

συνολική ενέργεια και ο αριθμός των εργατών που δημιουργούν τον κοινωνικό πλούτο, 

συνεπώς η πορνεία εντάσσεται στην κατηγορία των επαγγελμάτων που είναι ασύμβατα με 

τις βασικές αρχές του σοσιαλισμού, καθώς οδηγούν στο υλικό κέρδος μέσω μη 

δεδουλευμένου μισθού (unearned wages), μισθού δηλαδή που δεν αντανακλά τη 

συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία. Η Κολλοντάι επίσης αναφέρει ότι, υπό αυτή την 

οπτική, εκτός από τις ιερόδουλες, καταδικάζονται και οι γυναίκες που δεν εργάζονται και 

συντηρούνται από τους άνδρες τους, καθώς ούτε αυτές συνεισφέρουν στον κοινωνικά 

παραγόμενο πλούτο. Το κρίσιμο σημείο είναι η εργασιακή λιποταξία (labour desertion), η 

μη συμμετοχή δηλαδή στην παραγωγική διαδικασία (Kollontai, 1921).  

Εκτός όμως από τα παραπάνω, η πορνεία είναι ηθικά καταδικαστέα και για άλλον 

ένα σημαντικό λόγο. Ο λόγος αυτός είναι το ότι η πορνεία δεν συνεισφέρει στην 

δημιουργία και την ενδυνάμωση του ταξικού χαρακτήρα του προλεταριάτου και στην 

προλεταριακή ηθική. Πιο συγκεκριμένα, η πορνεία καταστρέφει την ισότητα, την 

αλληλεγγύη και τη συντροφικότητα (comradeship) μέσα στην εργατική τάξη. Ένα άτομο που 

αγοράζει τις ερωτικές υπηρεσίες κάποιου άλλου ατόμου δεν μπορεί να το αντιληφθεί σαν 

σύντροφο ή σαν άτομο με ίσα δικαιώματα. Το γεγονός ότι μπορεί να αγοράσει τέτοιου 
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είδους υπηρεσίες από τη γυναίκα τον οδηγεί στο να την βλέπει ως ένα άτομο που έχει 

λιγότερη αξία για την εργατική κοινωνία, το οποίο είναι μη ισότιμο και βρίσκεται 

χαμηλότερα στην ιεραρχία, ενώ η περιφρόνηση που έχει για την ιερόδουλη επηρεάζει τη 

συμπεριφορά του προς όλες τις γυναίκες γενικότερα, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο 

στην ανισότητα των δύο φύλων και στην παρεμπόδιση της ανάπτυξης σχέσεων 

αλληλεγγύης και συντροφικότητας μεταξύ των δύο φύλων (Kollontai, 1921). 

Επιπροσθέτως, θεωρείται ότι κάθε σχέση μεταξύ των δύο φύλων που εμπεριέχει 

υλική διαπραγμάτευση (material bargaining) ή που χρησιμοποιεί υλικούς υπολογισμούς 

(worldly calculations) σαν υποκατάστατο της αμοιβαίας έλξης είναι ηθικά καταδικαστέα. 

Προφανώς η πορνεία εντάσσεται στην παραπάνω κατηγορία. Οι σχέσεις που εντάσσονται 

σε αυτήν την κατηγορία θεωρούνται βλαβερές για το κοινωνικό σύνολο καθώς αποτελούν 

απειλή για την ισότητα και την αλληλεγγύη, ενώ αυτή η θεώρηση παραμένει σε ισχύ 

ανεξάρτητα από το αν η υλική διαπραγμάτευση και ο υπολογισμός συμβαίνει σε πλαίσιο 

πορνείας ή σε πλαίσιο γάμου (Kollontai, 1921). Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το επιχείρημα 

έχει εφαρμογή και στις περιπτώσεις στις οποίες μια γυναίκα εργάζεται κανονικά, 

συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία (άρα δεν μπορεί να κατηγορηθεί για μη 

συμμετοχή στην παραγωγή), αλλά εργάζεται συμπληρωματικά και ως ιερόδουλη για να 

κερδίσει επιπλέον χρήματα (σημειώνεται ότι για αυτήν την περίπτωση ίσως να μπορούσε 

να στοιχειοθετηθεί και ένα επιχείρημα που αφορά την καταδίκη της ιερόδουλης όχι ως 

προς την συμμετοχή της πλέον στην παραγωγή αλλά ως προς την ανισότητα που προκαλεί 

στον δίκαιο καταμερισμό του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου).  

Γενικότερα, η πορνεία στο σοσιαλισμό καταδικάζεται γιατί θεωρείται ως μια πράξη 

βίας από τη γυναίκα στον ίδιο της τον εαυτό στο όνομα του υλικού οφέλους (Kollontai, 
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1921). Η πορνεία είναι μια ωμή πράξη υλικού υπολογισμού που αποκλείει την αγάπη και το 

πάθος. Η Κολλοντάι αναφέρει ότι «όπου το πάθος και η έλξη ξεκινούν, η πορνεία 

τελειώνει» (Kollontai, 1921). Η πορνεία δεν έχει θέση σε μια κομμουνιστική κοινωνία, στην 

οποία θα αναπτύσσονται υγιείς και ελεύθερες σχέσεις ανάμεσα στα δύο φύλα, οι οποίες θα 

θέτουν το καλό του συνόλου υπεράνω όλων.  

Περνώντας στις απόψεις άλλων θεωρητικών που χρησιμοποιούν την μαρξιστική 

οπτική στην ανάλυσή τους, η Beloso θεωρεί ότι η κατάσταση της ιερόδουλης δεν οφείλεται 

στο φύλο της καθεαυτό, αλλά στο βαθμό στον οποίο το φύλο, η φυλή, η θρησκεία, η 

εξαθλίωση, η ηλικία, η εμφάνιση, και οι δυνατότητές της μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

εναντίον της κατά την απόσπαση της υπεραξίας από την εργασία της (Beloso, 2012, 62). Το 

αν τα παραπάνω μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον της δεν έχει σχέση με την τυπική 

ελευθερία που ίσως έχει μια ιερόδουλη στις σχέσεις που συνάπτει με τους πελάτες της. Η 

εκμετάλλευση της ιερόδουλης βασίζεται σε διάφορες άλλες μορφές πολιτισμικής 

καταπίεσης (όπως πατριαρχία, εθνικισμός, διακρίσεις με βάση την ηλικία, την εμφάνιση 

κτλ), οι οποίες όμως επιτρέπουν στους καπιταλιστές να προσδιορίζουν ένα συγκεκριμένο 

μισθό για μια συγκεκριμένη υπηρεσία σε συγκεκριμένες συνθήκες. Ο μισθός όμως αυτός 

καθορίζεται σε σχέση με τις υπόλοιπες διαθέσιμες εργασίες για αγορά και πώληση και όχι 

από την αρχή που έθετε ο Μαρξ, δηλαδή «από τον καθένα ανάλογα με τις ικανότητές του, 

στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του» (Μαρξ, 2007, 23).  

Σύμφωνα με την Van der Veen (2001, 38-44) υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα 

παλαιότερα και στα νεότερα γραπτά του Μαρξ όσον αφορά το θέμα της πορνείας. Στα 

παλαιότερα κείμενα, και πιο συγκεκριμένα στα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του 

1844, η πορνεία χρησιμοποιείται ως μεταφορά για τον καπιταλισμό. Το σώμα του 
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εργαζόμενου συμβολίζεται από την πόρνη που πουλάει και αυτή το σώμα της, και 

μετατρέπεται σε εμπόρευμα, σε αντικείμενο. Το σώμα του καταναλωτή συμβολίζεται από 

τον πελάτη που επιθυμεί την ιερόδουλη, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένα ανθρώπινο ον με 

ορέξεις, ανάγκες, συναισθήματα και πάθη. Ο πελάτης και η ιερόδουλη δημιουργούν μια 

σχέση που συμβολίζει την οικονομική σχέση στην οποία τα εμπορεύματα είναι αντικείμενο 

επιθυμίας, ενώ η εμπορευματοποίηση θεωρείται ως κινητήρια δύναμη του καπιταλισμού. 

Δηλαδή η πορνεία είναι μια μεταφορά που συμβολίζει τον καπιταλισμό, και η μεταφορά 

αυτή συγκροτείται (sustained) μέσω της εμπορευματοποίησης. Ο καπιταλιστής σε αυτή τη 

μεταφορά μπορεί είτε να έχει το ρόλο του πελάτη είτε το ρόλο του μαστροπού είτε το ρόλο 

του πωλητή-διαφημιστή του εμπορεύματος. Η Van Der Veen υποστηρίζει ότι αυτή η 

μεταφορά που χρησιμοποιεί ο Μαρξ μπορεί να οδηγήσει στην θεώρηση της πορνείας ως 

μονάχα ενός φαινομένου που προκαλεί αλλοτρίωση και αντικειμενοποίηση, βλέποντάς το 

από μια ανθρωπιστική σκοπιά. Αντίθετα, στα μετέπειτα κείμενα του Μαρξ, το βάρος δεν 

δίνεται πια τόσο στην έννοια του εμπορεύματος αλλά στην τάξη, εισάγοντας νέες έννοιες 

όπως η αξία χρήσης και η ανταλλακτική αξία. Η πορνεία δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια 

πώληση σώματος, αλλά ως πώληση εργατικής δύναμης που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή μιας υπηρεσίας που πωλείται στους πελάτες. Ακόμα κι αν το εμπόρευμα που 

πωλείται είναι μια υπηρεσία που καταναλώνεται για την αξία χρήσης της, εντούτοις μπορεί 

να δημιουργηθεί υπεραξία εφόσον η κατανάλωση γίνεται σε ταξικό καπιταλιστικό πλαίσιο. 

Γενικότερα, θεωρείται ότι τα μετέπειτα κείμενα του Μαρξ παρέχουν ένα θεωρητικό και 

εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο η πορνεία πιθανώς εμπεριέχει την αγορά εργατικής 

δύναμης με σκοπό την πώληση μιας υπηρεσίας μέσα σε καπιταλιστική κοινωνική δομή, ενώ 

η έμφαση στις ταξικές διαδικασίες οδηγεί στο να μπορεί να θεωρηθεί η πορνεία ως 
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δυνάμενη να παραχθεί και σε άλλες ταξικές δομές εκτός τις καπιταλιστικές (Van Der Veen, 

2001, 48).  

Σχετικά με το ζήτημα της συναίνεσης της ιερόδουλης, η O’Connell Davidson (1995, 8-

9) υποστηρίζει ότι στην πορνεία η ιερόδουλη καθιστά το σώμα της μη ελεύθερο προσωρινά 

κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών της. Ενδεχομένως να μπορεί να θέσει κάποια 

όρια ως προς το ποια μέρη του σώματος θα χρησιμοποιηθούν κατά την πράξη και με ποιο 

τρόπο, όπως αντίστοιχα και ένας μισθωτός εργάτης μπορεί να θέσει περιορισμούς στην 

ποσότητα και στο τρόπο χρήσης της εργατικής του δύναμης από έναν εργοδότη. Όμως, 

είναι απαραίτητο για την επίτευξη της συμφωνίας το να χρησιμοποιηθούν κάποια μέρη του 

σώματος της ιερόδουλης, είτε ο κόλπος είτε τα χέρια είτε το στήθος. Δεν γίνεται δηλαδή να 

υπάρχει συμφωνία εφόσον κανένα μέρος του σώματος δεν παραχωρείται για χρήση από 

τον πελάτη για τους σκοπούς του. Συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στην συμφωνία 

περιλαμβάνονται μόνο υπηρεσίες και όχι το ίδιο το σώμα, καθώς οι υπηρεσίες είναι 

δεμένες με το σώμα, όπως ακριβώς είναι και η εργατική δύναμη. Η μόνη ελευθερία που 

υπάρχει είναι η ελευθερία παράδοσης συγκεκριμένων ελευθεριών. Μια διαφορά με τη 

μισθωτή εργάτρια είναι το ότι η εργάτρια έχει έναν μόνο εργοδότη, ενώ η ιερόδουλη 

μπορεί να έχει πολλούς (πελάτες), όμως αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί μια ουσιαστική 

διαφορά, εφόσον η ιερόδουλη αντιλαμβάνεται τους πελάτες της συνήθως ως ένα ενιαίο 

σύνολο και όχι ως ξεχωριστά άτομα. Γενικότερα, η σχέση πελάτη-ιερόδουλης μπορεί να 

θεωρηθεί εθελοντική και συναινετική μονάχα στην περιορισμένη θεωρητική έννοια στην 

οποία οι σχέσεις εργασίας στον καπιταλισμό είναι εθελοντικές και συναινετικές.  

Στη συνέχεια η O’Connell Davidson χρησιμοποιεί την παρατήρηση του Μαρξ για την 

ανταλλαγή των εμπορευμάτων και την αξία. Η ανταλλακτική αξία όλων των εμπορευμάτων, 
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το πώς σχετίζονται αυτά μεταξύ τους, εκφράζεται σε ποσότητες ενός ισοδύναμου, του 

χρήματος. Η τιμή ουσιαστικά δίνει πληροφορίες σχετικά με τις αναλογίες μεταξύ των 

εμπορευμάτων, το πόσες δηλαδή μονάδες εμπορεύματος x χρειάζονται για να αγοραστεί 

μία μονάδα του y εμπορεύματος. Η O’Connell Davidson θεωρεί ότι η έννοια της αξίας 

προϋποθέτει την ανταλλαξιμότητα, η οποία υπάρχει στην κοινωνία ως προς την εργατική 

δύναμη. Όμως, αυτό το οποίο πουλάει η ιερόδουλη, δηλαδή το σεξ, δεν θεωρείται ότι είναι 

γενικευμένα και παγκόσμια εμπορευματοποιημένο, ως εκ τούτου δεν έχει νόημα η εύρεση 

ανταλλακτικού ισοδύναμου. Οι σεξουαλικές σχέσεις δεν θεωρείται ότι στην σημερινή 

κοινωνία ρυθμίζονται από την ιδεολογία της αγοράς, κι αυτό γιατί υπάρχει επιρροή από 

προ-καπιταλιστικές αντιλήψεις που εμπλέκουν τα ζητήματα της ντροπής, της τιμής, της 

αφοσίωσης, κτλ. Σε μια σχέση πελάτη-ιερόδουλης, ο πελάτης τραβάει την ιερόδουλη σε 

έναν περιθωριακό κοινωνικό κόσμο στον οποίο οι σεξουαλικές υπηρεσίες είναι 

ανταλλάξιμες, ενώ οι νόρμες του κανονικού κόσμου που ρυθμίζουν τις σχέσεις των δύο 

φύλων στον ερωτικό τομέα δεν έχουν εφαρμογή. Η ιερόδουλη ζει σε ένα χώρο ανάμεσα 

στους δύο κόσμους και ο χώρος στον οποίο ζει χαρακτηρίζεται από την πλήρη κυριαρχία 

της ιδεολογίας της ελεύθερης αγοράς και την αποκοπή από τις προ-καπιταλιστικές αξίες και 

νόρμες. Η ανταλλαγή λοιπόν διαφέρει από την ανταλλαγή των υπόλοιπων εμπορευμάτων η 

οποία γίνεται γενικώς αποδεκτή. Το κρίσιμο σημείο θεωρείται ότι είναι η αγορά ενός 

προϊόντος το οποίο δεν είναι αναγνωρισμένο σε γενικευμένο βαθμό ως εμπόρευμα. Αυτό 

καταλήγει εν τέλει στο ότι η ανταλλαγή δεν είναι μια συναλλαγή μεταξύ δύο ίσων 

συμβαλλόμενων μερών, καθώς η ιερόδουλη ανταλλάσσει κάτι που είναι σε γενικές γραμμές 

συνδεδεμένο με την ταυτότητα, την τιμή της, και τη θέση της στην κοινωνία (O’Connell 

Davidson, 1995, 8-9).  
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Η Ekman (2013, 86-90) θεωρεί ότι στην πορνεία όπως γίνεται σήμερα κατανοητή 

υπάρχει ένας δυισμός μεταξύ εαυτού και σώματος. Ο εαυτός δρα ως μια έξυπνη 

επιχειρηματίας και αποφασίζει να πουλήσει τον κόλπο, ο οποίος έχει μετατραπεί σε 

εμπόρευμα, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται ξεκάθαρα ως μέρος του εαυτού, αλλά ως ένα 

πράγμα που τυχαίνει να είναι προσκολλημένο στο σώμα της γυναίκας- επιχειρηματία. Η 

ιερόδουλη είναι ταυτόχρονα και ον και εμπόρευμα, καθώς ο εαυτός της είναι ένα ον όπως 

και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, ενώ το σώμα της είναι ένα εμπόρευμα. Η ελευθερία του 

εαυτού και της ελεύθερης επιλογής στην πορνεία σημαίνει ταυτόχρονα την σκλαβιά του 

σώματος, το οποίο υποτάσσεται στις αποφάσεις του εαυτού-δικτάτορα. Ο δυισμός αυτός 

οδηγεί στο να μη θεωρείται ότι ο εαυτός της ιερόδουλης πωλείται, ότι ο εαυτός της κάνει 

σεξ, αλλά αντίθετα αυτό που πωλείται και συμμετέχει στη σεξουαλική διαδικασία είναι κάτι 

άλλο, δηλαδή ο κόλπος της. Μέσω του δυισμού αυτού καθίσταται δυνατή η ύπαρξη της 

αντίληψης για πώληση του σώματος χωρίς την πώληση του εαυτού.  

Το σεξ αποκόβεται από τον εαυτό, αντιμετωπίζεται ως κάτι το υπερφυσικό, και 

γίνεται εμπόρευμα. Η Ekman αναφέρει ότι, βάση του Μαρξ, όταν κάτι εμφανίζεται ως 

εμπόρευμα, δεν συμπεριφέρεται πλέον φυσιολογικά. Παρά ταύτα, αν ένα κομμάτι ξύλο 

μεταμορφωθεί σε τραπέζι, δεν παύει να παραμένει εν τέλει ένα κομμάτι ξύλο. Αντίστοιχα, 

όταν ένα άτομο κάνει σεξ, είναι ουσιαστικά ένα άτομο, και πιθανότατα κάτι περισσότερο 

από το απλό σώμα. Όταν το σεξ γίνει εμπόρευμα, αποκόπτεται από το άτομο, και 

ανταλλάσει τον εαυτό του με άλλα εμπορεύματα. Στη συνέχεια η Ekman χρησιμοποιεί την 

έννοια της πραγμοποίησης του Lukacs. Η πραγμοποίηση είναι ένα φαινόμενο του 

μοντέρνου καπιταλισμού, ενώ στη δουλεία δεν υπάρχει πραγμοποίηση, καθώς ο ίδιος ο 

δούλος αποτελεί το εμπόρευμα. Η πραγμοποίηση προϋποθέτει το ότι ένας εργάτης πουλάει 
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ελεύθερα την εργατική του δύναμη στον εργοδότη, συνεπώς η εργατική του δύναμη 

θεωρείται ως ένα εμπόρευμα το οποίο ο ίδιος κατέχει. Οι λειτουργίες του εργάτη, όπως η 

εξυπνάδα ή η ταχύτητα, θεωρούνται ως ικανότητες που κατέχει (possessions), και εν τέλει 

προκύπτει αλλοτρίωση, όχι μόνο από την κοινωνία, αλλά και από τον ίδιο ως εαυτό. Η 

σεξουαλικότητα μετατρέπεται σε εμπόρευμα, ενώ η λέξη σεξ μπορεί να ανταλλαχθεί με 

«ένα κουτί μπανάνες» χωρίς αυτό να θεωρείται παράξενο. Εξαιτίας της πραγμοποίησης, η 

σεξουαλικότητα αντιμετωπίζεται ως κάτι που περιπλανιέται ελεύθερα στην αγορά, χωρίς να 

είναι απαραίτητη η σωματική ανθρώπινη συντροφιά. Αυτό όμως είναι μια ψευδαίσθηση, 

καθώς κανείς δεν μπορεί να πουλήσει σεξ χωρίς να είναι ένα ζωντανό ανθρώπινο ον. Η 

ιερόδουλη όμως καλείται ουσιαστικά να πείσει τον εαυτό της για την παραπάνω 

ψευδαίσθηση. Για να επιβιώσει μια ιερόδουλη, καλείται να πραγμοποιήσει τη 

σεξουαλικότητά της, να την θεωρήσει ως μια ξεχωριστή λειτουργία σε σχέση με τον εαυτό, 

και να διατηρήσει τον διαχωρισμό μεταξύ αυτού που πωλείται και του εαυτού. Η 

ιερόδουλη μετατρέπει τον εαυτό της σε εμπόρευμα και την ίδια στιγμή προσπαθεί να 

μεταφέρει τον εαυτό της κάπου αλλού. Προσπαθεί στην καθημερινότητά της να 

διαμορφώσει το σώμα της ως ένα προϊόν που νιώθει όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα, 

ενώ αμέσως μετά προσπαθεί να αφυπνίσει ξανά το σώμα της ώστε να μπορεί και πάλι να 

νιώθει. Η πραγμοποίηση θεωρείται ότι στον πυρήνα της είναι ένας αμυντικός μηχανισμός, ο 

οποίος διασφαλίζει το ότι αυτό που τελικά πωλείται δεν είναι ο εαυτός αλλά κάτι άλλο 

(Ekman, 2013, 91-97).  

Είναι χρήσιμο όμως να αναφερθούν και κάποια σημεία κριτικής στη μαρξιστική 

προσέγγιση. Σύμφωνα με τον Erickson (1980, 344-348), η μαρξιστική οπτική δεν κατακρίνει 

καθεαυτή την πορνεία, καθώς η ιερόδουλη, όπως και η μισθωτή εργάτρια, δημιουργείται 
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από τις ίδιες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Κατακρίνονται δηλαδή μεν οι συνθήκες 

αλλά δεν υπάρχει μια μεγαλύτερη καταδίκη βάσει μιας ηθικής που θα θεωρούσε 

περισσότερο καταδικαστέα την πορνεία σε σχέση με άλλες μορφές μισθωτής εργασίας, ενώ 

σημειώνεται ότι στην καλύτερη περίπτωση η ιερόδουλη μπορεί να αντιμετωπιστεί απλά ως 

περισσότερο θυματοποιημένη. Ένα δεύτερο σημείο κριτικής είναι το ότι, σύμφωνα πάντα 

με τον Erickson, παρά την πρόβλεψη για εξαφάνιση της πορνείας σε συνθήκες 

σοσιαλισμού, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, ενώ σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις στις οποίες 

υπήρχε μείωση στο φαινόμενο της πορνείας αυτό οφειλόταν σε απολυταρχικές μεθόδους 

επίβλεψης. Ο Erickson μάλιστα αναφέρει ότι αυτές οι μέθοδοι ίσως προέρχονταν από το ότι 

θεωρήθηκε ότι η πραγματικότητα είχε την αυθάδεια να μην συμφωνεί με την Μαρξιστική 

θεωρία. Επίσης, σημειώνει ότι πορνεία υπήρχε και σε πρωτόγονες ή φεουδαρχικές 

κοινωνίες, και όχι μόνο στον καπιταλισμό. Ένα τρίτο σημείο κριτικής του Erickson είναι το 

ότι η μαρξιστική θεώρηση δεν μπορεί να εξηγήσει τη ζήτηση της πορνείας από τους άνδρες, 

καθώς η οικονομική εξήγηση που αναφέρει ο Erickson ότι χρησιμοποιεί η μαρξιστική 

θεωρία, δηλαδή το ότι οι πελάτες ανήκουν σε μεσαία ή ανώτερα στρώματα, δεν κρίνεται 

επαρκής. Το τέταρτο σημείο κριτικής που αναφέρει ο Erickson είναι το ότι 

υπεραπλουστεύεται το φαινόμενο της πορνείας, καθώς θεωρείται ότι βάση της μαρξιστικής 

προσέγγισης ο ταξικός χαρακτήρας έγκειται στο ότι η προσφορά γίνεται από το 

προλεταριάτο ενώ η ζήτηση από την μπουρζουαζία. Αυτό θεωρείται από τον Erickson ότι 

δεν ισχύει, καθώς τα δεδομένα δείχνουν ότι οι μέσης και ανώτερης τάξης άνδρες προτιμούν 

ανώτερης τάξης ιερόδουλες ενώ οι άνδρες της εργατικής τάξης συνηθίζουν να 

επισκέπτονται χαμηλότερης τάξης ιερόδουλες.  
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Θεωρούμε ότι η κριτική του Erickson μπορεί να απαντηθεί από τη μαρξιστική 

πλευρά. Ως προς το πρώτο σημείο κριτικής, προφανώς η μαρξιστική οπτική θεωρεί ότι η 

ρίζα της πορνείας, όπως και η ρίζα της κάθε άλλης μισθωτής εργασίας, βρίσκεται στην 

εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα επαγγέλματα είναι 

ίδια. Η μεταφορά που χρησιμοποιεί ο Μαρξ δείχνει ότι η πορνεία χρησιμοποιείται ως 

παραλληλισμός γιατί ακριβώς θεωρείται ότι η πώληση του σώματος και της 

σεξουαλικότητας ενός ατόμου συνιστά μια χειρότερη, ακραία μορφή εκμετάλλευσης. Αυτό 

όμως δεν πρέπει να γίνει αντιληπτό ως ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη της 

ακραίας αυτής μορφής και μόνο. Ο στόχος παραμένει η κατάργηση κάθε μορφής 

εκμετάλλευσης, καθώς θεωρείται ουτοπικό μέσα σε πλαίσια εκμετάλλευσης να καταργηθεί 

εντελώς η πορνεία. Επίσης, ως προς την ηθική που αναζητά ο Erickson η οποία θα 

οδηγούσε στην θεώρηση της πορνείας ως περισσότερο ηθικά καταδικαστέας, θα πρέπει να 

είναι ξεκάθαρο το σε ποιον απευθύνεται. Γιατί αν η ηθική αυτή κατακρίνει την ιερόδουλη 

από την μεριά της αστικής ηθικής ή της θρησκείας τότε θεωρείται υποκριτική. Η ηθική 

εμπεριέχει και μια κατηγορία για αυτόν που δεν πράττει με ηθικό τρόπο. Σε συνθήκες 

εκμεταλλευτικού συστήματος, είναι δύσκολο να κατηγορηθεί ηθικά μια ιερόδουλη για το 

ότι διάλεξε την πορνεία ανάμεσα σε άλλες κακές επιλογές, καθώς βασικό μέρος του 

προβλήματος είναι το περιεχόμενο των εναλλακτικών επιλογών. Ακόμα κι αν μια ιερόδουλη 

δεν είχε να διαλέξει ανάμεσα σε χείριστες επιλογές, είναι σίγουρο το ότι ο αλλοτριωμένος 

τρόπος σκέψης, το κυνήγι του κέρδους ή η αντίληψη των πάντων ως εμπορευμάτων είναι 

αξίες και τρόποι σκέψης που προβάλλονται από την καπιταλιστική και εκμεταλλευτική 

ιδεολογία, συνεπώς η ευθύνη των ατόμων είναι μικρότερη καθώς είναι φυσικό να 

επηρεάζονται από αυτή. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η πορνεία θεωρείται περισσότερο 

ηθικά κατακριτέα αλλά σε αυτό το πλαίσιο, ένα πλαίσιο δηλαδή στο οποίο το στοιχείο που 
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θα κατηγορηθεί ηθικά είναι το εκμεταλλευτικό σύστημα και όχι τα ίδια τα άτομα. Εφόσον 

το σύστημα αλλάξει τότε ευνόητο είναι ότι αλλάζει και το ζήτημα της ευθύνης, κάτι στο 

οποίο θα αναφερθούμε αμέσως μετά, δηλαδή κατά την απάντηση του δεύτερου σημείου 

κριτικής του Erickson. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι έχει ήδη διαφανεί από τις 

προηγούμενες αναφορές το ότι η πορνεία δεν καταδικάζεται ηθικά μόνο ως μια 

εκμεταλλευτικού χαρακτήρα σχέση παραγωγής, αλλά καταδικάζεται και για το ότι είναι 

αντίθετη στη γενικότερη μαρξιστική θεώρηση του έρωτα και της σεξουαλικότητας.  

Στη συνέχεια θα δοθεί απάντηση στο δεύτερο σημείο κριτικής του Erickson. 

Καταρχήν, ως προς την ύπαρξη της πορνείας στις φεουδαρχικές κοινωνίες, θεωρούμε ότι 

αυτό προβλέπεται από τη μαρξιστική θεωρία. Η μαρξιστική προσέγγιση δεν θεωρεί ότι η 

πορνεία εμφανίζεται μόνο στον καπιταλισμό, αλλά γενικότερα σε συνθήκες που υπάρχει 

εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, συνεπώς είναι λογικό να υπάρχει στις 

φεουδαρχικές κοινωνίες. Ως προς τις πρωτόγονες, θεωρούμε ότι σε μια πρωτόγονη 

κοινωνία στην οποία δεν υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο δεν μπορεί να 

εμφανιστεί πορνεία. Ας φανταστούμε δύο πρωτόγονους ανθρώπους, έναν άνδρα και μία 

γυναίκα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ίσως υπάρχει βιασμός της γυναίκας από τον άνδρα 

εξαιτίας του ότι είναι σωματικά δυνατότερος, αυτό όμως δεν είναι πορνεία (σημειώνεται 

ότι ακόμα κι αν υπήρχε πορνεία στην πρωτόγονη εποχή, ο λόγος της ύπαρξης θα ήταν και 

πάλι μια ανισότητα, η ανισότητα της σωματικής διάπλασης). Μπορούμε επίσης να 

φανταστούμε ότι ενδεχομένως μετά από μια σεξουαλική συνεύρεση ο άνδρας ίσως δώσει 

κάποια τροφή στη γυναίκα. Αυτό όμως θα γίνει σε ένα πλαίσιο όπου η σεξουαλική 

συνεύρεση θα δημιουργήσει κάποιου είδους αισθήματα, τα οποία συχνά προκύπτουν σε 

ένα αντανακλαστικό βιολογικό πλαίσιο μετά από το σεξ (τα οποία συνήθως στην κλασική 



119 
 

πορνεία γίνεται προσπάθεια να μην εκφραστούν ή να διογκωθούν πέρα από κάποιο 

σημείο). Συνεπώς είναι μια προσφορά ή τάση για φροντίδα η οποία ουδεμία σχέση έχει με 

πορνεία, καθώς δεν υπάρχει προαποφασισμένη ανταλλαγή ή προσμονή για αυτά από την 

πλευρά της γυναίκας, ενώ η σεξουαλική συνεύρεση έχει γίνει οικειοθελώς και χωρίς την 

μεσολάβηση υπολογισμού του υλικού κόστους/οφέλους. Θεωρούμε ότι η πορνεία 

εμφανίζεται μετά την εμφάνιση της εκμετάλλευσης, καθώς η συμφωνία εμπεριέχει ένα 

ανώτερο νοητικό επίπεδο επεξεργασίας σε σύγκριση με το κατεξοχήν πρωτόγονο. Για 

όποιον ισχυριστεί ότι η πορνεία μπορεί να εμφανιστεί κατά την περίοδο όπου εμφανίζεται 

και η ανταλλαγή, μπορούμε να απαντήσουμε ότι και η ανταλλαγή είναι ουσιαστικά μια 

μορφή πρωταρχικής εκμετάλλευσης, καθώς εμπεριέχει μια ανισότητα-εκμετάλλευση που 

πηγάζει από την ανάγκη του κάθε μέρους να αποκτήσει ένα αντικείμενο σε σχέση με την 

ανάγκη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.  

Ο Erickson επίσης ισχυρίζεται ότι η μαρξιστική θεωρία δεν επιβεβαιώθηκε σε μια 

βασική εκτίμησή της, ότι δηλαδή στα σοσιαλιστικά καθεστώτα υπάρχει πορνεία παρά την 

πρόβλεψη για το αντίθετο. Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να γίνει αναφορά στην 

ηθική σε σχέση με μια ιερόδουλη σε ένα σοσιαλιστικό καθεστώς, καθώς έχουμε ήδη 

αναφερθεί στην ηθική ευθύνη της σε εκμεταλλευτικά πλαίσια. Στις συνθήκες σοσιαλισμού, 

και εφόσον η ιερόδουλη έχει ενταχθεί ή της προτείνεται να εισέλθει στην παραγωγική 

διαδικασία, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ιερόδουλη με το να βγάζει τα προς το ζην 

από την πορνεία και όχι από την συμμετοχή της στην παραγωγική διαδικασία ουσιαστικά 

ζει από τον πλούτο που παράγουν οι άλλοι, ενώ η εργασία της ως ιερόδουλη δεν θεωρείται 

ότι είναι μια εργασία που προσφέρει κάτι στην κοινωνία. Ακόμα κι αν εργάζεται, η 

συμπλήρωση του εισοδήματός της μέσω της πορνείας αλλοιώνει την προβλεπόμενη 
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κατανομή του παραγόμενου πλούτου, ως εκ τούτου είναι και πάλι καταδικαστέα. Ως προς 

τον βαθμό ηθικής καταδίκης θεωρούμε ότι ίσως σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να γίνει μία 

διάκριση. Είναι ενδεχομένως διαφορετικού βαθμού η καταδίκη μιας ιερόδουλης η οποία 

έχει εργαστεί ως ιερόδουλη ή έχει έστω ζήσει σε εκμεταλλευτικά πλαίσια σε σύγκριση με 

μια ιερόδουλη που έχει γεννηθεί σε συνθήκες σοσιαλισμού. Κι αυτό γιατί μια ιερόδουλη 

που ξεκίνησε το επάγγελμα σε καπιταλιστικό πλαίσιο είναι λογικό να έχει επηρεαστεί από 

αυτό και να είναι δύσκολο να αλλάξει τις αντιλήψεις της. Ακόμα κι αν μια γυναίκα δεν έχει 

εργαστεί ως ιερόδουλη επηρεάζεται σαφώς από τις αξίες μέσα στις οποίες μεγάλωσε. 

Ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο αυτή η μειωμένη ηθική καταδίκη εκφράζεται στο 

νομικό πεδίο της καταστολής (ένα ζήτημα στο οποίο δεν είμαστε σε θέση να προεκταθούμε 

στο πλαίσιο αυτής της εργασίας), θεωρούμε ότι η διαφορά αυτή υπάρχει στο θεωρητικό 

επίπεδο. Μια γυναίκα όμως που έχει γεννηθεί σε σοσιαλιστικό πλαίσιο αντιμετωπίζεται 

περισσότερο αρνητικά, καθώς χάνει αυτό το ελαφρυντικό. Σημειώνεται βέβαια ότι η 

παραπάνω διχοτόμηση με βάση το σημείο της γέννησης είναι κάπως απλοποιημένη, καθώς 

η επιρροή καπιταλιστικών αξιών μπορεί να συνεχίζεται μέσω π.χ. των αξιών της οικογένειας 

ή μέσω άλλων καταλοίπων του καπιταλισμού που συνεχίζουν να υπάρχουν. Η απλοποίηση 

αυτή έγινε για να είναι περισσότερο κατανοητό το επιχείρημα, γι αυτό και σημειώθηκε η 

συνθετότητα του ζητήματος.  

Επανερχόμενοι στην απάντηση στο δεύτερο σημείο κριτικής του Erickson, η 

σοσιαλιστική επανάσταση δεν τελειώνει μετά το τέλος της πολεμικής σύγκρουσης. Η 

επαναστατική διαδικασία συνεχίζεται διαρκώς, ενώ η προοδευτική εξέλιξη προς τον 

κομμουνισμό γίνεται με την δικτατορία του προλεταριάτου. Η δικτατορία του 

προλεταριάτου είναι αναγκαίο στάδιο για την μετάβαση στον κομμουνισμό και εμπεριέχει 
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την καταπίεση μιας τάξης από την άλλη (Λένιν, 1976, 168-169). Η διαφορά όμως έγκειται 

στο ότι ενώ στον καπιταλισμό η αστική τάξη που είναι μειοψηφία καταπιέζει την εργατική 

τάξη, στην δικτατορία του προλεταριάτου η εργατική τάξη καταπιέζει την αστική τάξη. Στη 

δικτατορία του προλεταριάτου η διαπάλη με τις δυνάμεις της αντεπανάστασης και τα 

αντιδραστικά στοιχεία γίνεται και σε επίπεδο αξιών και ιδεών (σημειώνεται ότι εκτός από 

το οικονομικό επίπεδο η πορνεία είναι ασύμβατη με την προλεταριακή ηθική και την 

μαρξιστική οπτική για την σεξουαλικότητα και τις ερωτικές σχέσεις εν γένει). Συνεπώς η 

πορνεία δεν εξαφανίζεται αυτόματα με την επιβολή ενός σοσιαλιστικού καθεστώτος, αλλά 

μέσα από την σκληρή αυτή διαπάλη, και ενδεχομένως αφού περάσουν κάποιες γενιές. Ο 

σοσιαλισμός δεν έχει μακρά ιστορία, ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να μπορούμε να 

εξετάσουμε το αν αυτό πραγματοποιήθηκε σε κράτη που εφαρμόζουν πραγματική 

σοσιαλιστική πολιτική για πολλά χρόνια. Σε σχέση με τις «απολυταρχικές μεθόδους» που 

αναφέρει ο Erickson, οφείλουμε να αναφέρουμε, χωρίς να μπούμε σε μια λεπτομερή 

ιστορική ή νομική συζήτηση, ότι η εξαφάνιση της πορνείας έχει καταρχήν ως προϋπόθεση 

την κατάργηση των σχέσεων εκμετάλλευσης και την μετάβαση στο σοσιαλισμό, αλλά θα 

επέλθει μόνο μέσα από μια σκληρή διαπάλη και σύγκρουση με τις παλαιότερες 

αντιδραστικές αντιλήψεις. Σε αυτή την θεώρηση κάποιος μπορεί να αντιπαραθέσει ότι 

ενδεχομένως να μη χρειάζεται η διαπάλη αυτή, καθώς π.χ. στο ζήτημα της θρησκείας η 

μαρξιστική προσέγγιση θεωρεί ότι η κατάργησή της θα επέλθει όταν σταματήσουν οι λόγοι 

που την κάνουν απαραίτητη, χωρίς να συνιστάται σε θεωρητικό επίπεδο κάποια νομική 

καταπίεση (καθώς η επίσημη αθεϊστική προπαγάνδα του κόμματος συνδυάζεται με τον 

σεβασμό της ελευθερίας του θρησκευτικού αισθήματος). Η μεγάλη διαφορά όμως της 

πορνείας σε σχέση με τη θρησκεία είναι το ότι ενώ η θρησκεία δεν εμπλέκεται στην 

παραγωγική διαδικασία και στην διανομή του συνολικά παραγόμενου κοινωνικού πλούτου, 
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η πορνεία εμπλέκεται, καθώς, όπως έχει προαναφερθεί, αλλοιώνει την ισότιμη συμμετοχή 

στην παραγωγική διαδικασία και την προβλεπόμενη επαναδιανομή του πλούτου. 

Το τρίτο σημείο της κριτικής του Erickson αφορά την ζήτηση της πορνείας από την 

μεριά των ανδρών. Δεν θεωρούμε ότι βάση της μαρξιστικής οπτικής προκύπτει το ότι μόνο 

οι άνδρες μεσαίων και υψηλών τάξεων αναζητούν την πορνεία. Μια μαρξιστική οπτική θα 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει την έννοια της αλλοτρίωσης. Η αλλοτρίωση, σύμφωνα με το 

Μαρξ, έχει ως αποτέλεσμα το ότι «ο άνθρωπος (ο εργάτης) νιώθει ότι ενεργεί ελεύθερα 

μόνο στις ζωικές του λειτουργίες – φαγητό, ποτό, και αναδημιουργία, ή το πολύ πολύ και 

στα ζητήματα της κατοικίας του και του στολισμού του- ενώ στις ανθρώπινες λειτουργίες 

του δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα ζώο» (Μαρξ, 1975, 96). Συνεπώς, η αναζήτηση 

πορνείας από τους άνδρες θα μπορούσε να θεωρηθεί ως έκφραση αυτής της ζωώδους 

λειτουργίας που προάγει η αλλοτρίωση. Επίσης, οι γενικότερες αξίες του ατομικισμού που 

προάγονται στον καπιταλισμό μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αναζήτηση πορνείας, στη 

βάση της λογικής του ότι το σεξ (μετρούμενο μέσω των αριθμών σεξουαλικών επαφών) 

προσδίδει αξία στο άτομο. Το σεξ δεν γίνεται δηλαδή αντιληπτό ως μια αναπόφευκτη, 

χρήσιμη και δημιουργική λειτουργία που προκύπτει ανάμεσα σε δύο άτομα με ελεύθερη 

βούληση (απαλλαγμένη από οικονομικά και άλλων ειδών αίτια), αλλά ως κάτι που 

μετριέται και επιδιώκεται είτε για λόγους πρόσθεσης αξίας στο άτομο είτε για λόγους που 

σχετίζονται με την αντίληψη της σεξουαλικής/ερωτικής ηδονής ως μιας ενδοατομικής 

κατάστασης που βιώνεται δίχως το στοιχείο της αλληλεπίδρασης.  

Το τέταρτο σημείο κριτικής του Erickson σχετίζεται με το ότι υπάρχουν άνδρες της 

εργατικής τάξης που επισκέπτονται χαμηλής τάξης ιερόδουλες, συνεπώς δεν 

επιβεβαιώνεται η μαρξιστική θέση που βλέπει την πορνεία ως μια εκμετάλλευση της 
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εργατικής τάξης από τις υψηλότερες. Εδώ μπορούμε να απαντήσουμε ότι παρόμοιο 

φαινόμενο συναντάμε στην καπιταλιστική κοινωνία στο θέμα της μισθωτής εργασίας. 

Μπορεί π.χ. να υπάρχει ένα άτομο που έχει μια μικρή επιχείρηση και έχει προσλάβει έναν 

εργαζόμενο, στον οποίο πιθανώς φέρεται άσχημα και του παρέχει κακές συνθήκες 

εργασίας (αντίστοιχα με τον εργάτη-πελάτη μιας χαμηλής τάξης ιερόδουλης). Αυτό όμως 

δεν τον θέτει στην τάξη των καπιταλιστών. Όπως επίσης, αντίστροφα, μπορεί ένας 

κεφαλαιοκράτης να έχει ως μισθωτό ένα διευθυντικό στέλεχος μιας πολυεθνικής, το οποίο 

αμείβεται με υπέρογκο μισθό (αντίστοιχα με τον καπιταλιστή-πελάτη μιας ανώτερης τάξης 

ιερόδουλης). Αυτό το διευθυντικό στέλεχος δεν θεωρείται μέλος της εργατικής τάξης. 

Ουσιαστικά, παρόλα τα επιμέρους αυτά παραδείγματα και παρά τις περιπτώσεις στις 

οποίες ίσως είναι δυσδιάκριτο το όριο μεταξύ καπιταλιστών και εργατικής τάξης ή τις 

περιπτώσεις όπου τα άτομα αλλάζουν τάξη, το μόνο σίγουρο είναι το ότι το σύστημα 

συνολικά είναι εκμεταλλευτικό και λειτουργεί υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου. Αντίστοιχα, η 

ύπαρξη ατόμων της εργατικής τάξης που είναι πελάτες μιας ιερόδουλης ή η ύπαρξη 

ανώτερης τάξης ιερόδουλων δεν αναιρεί τον εκμεταλλευτικό και ταξικό χαρακτήρα της 

πορνείας. Επιπροσθέτως, είναι προφανές ότι ένας καπιταλιστής έχει μεγαλύτερη ικανότητα 

να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις της πορνείας σε σχέση με έναν εργάτη (όχι 

μόνο ως αριθμό επισκέψεων αλλά ως σύγκριση συνολικά των υπηρεσιών που λαμβάνει). 

Υπάρχει επίσης και η νόμιμη πορνεία, δηλαδή η σύναψη γάμου για οικονομικούς λόγους, 

κάτι το οποίο ίσως στην εποχή μας έχει μειωθεί στην ωμή του μορφή, παραμένει όμως σε 

συγκαλυμμένη, εφόσον σκεφτούμε το πόσο παίζει ρόλο η οικονομική κατάσταση του άλλου 

ατόμου στην απόφαση για σύναψη γάμου (αναφερόμαστε σε συγκαλυμμένη μορφή, καθώς 

η οικονομική κατάσταση υπάρχει περισσότερο ως συνυπολογιζόμενο στοιχείο και όχι ως 

μοναδικό κριτήριο). Παρά ταύτα, εξαιτίας του ότι η μαρξιστική οπτική δεν αποδέχεται το να 
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θεωρείται η σεξουαλικότητα ως εμπόρευμα, η κριτική προφανώς δεν εστιάζεται στην 

υπαρκτή ανισότητα των δυνατοτήτων για πορνεία μεταξύ ενός πλούσιου και ενός φτωχού, 

αλλά στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το οποίο είναι και το αίτιο της ύπαρξής 

της.  

Το επόμενο ερώτημα που εξετάζεται σε σχέση με τη μαρξιστική οπτική είναι το αν η 

πορνεία θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο για την κοινωνία επάγγελμα. Με απλά λόγια, αν 

θα μπορούσε να υπάρξει πορνεία σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, η οποία θα είχε κάποια 

άλλα χαρακτηριστικά, η ύπαρξη των οποίων θα αντέκρουε πολλά από τα επιχειρήματα 

κατά της πορνείας. Ας φανταστούμε λοιπόν μια σοσιαλιστική κοινωνία, στην οποία δεν 

υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο (συνεπώς το αντίστοιχο επιχείρημα δεν 

έχει εφαρμογή) και οι ιερόδουλες εργάζονται για το κράτος. Ας υποθέσουμε επίσης ότι οι 

ιερόδουλες δεν αντιμετωπίζονται με στίγμα και θεωρούνται από την κοινωνία ως πρόσωπα 

υψηλού κύρους, καθώς κάνουν ένα δύσκολο επάγγελμα και είναι αξιέπαινες γι αυτό. 

Επιπροσθέτως, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει πορνεία εξίσου για τους άνδρες και τις 

γυναίκες, ενώ η πορνεία είναι αυστηρά ελεγχόμενη, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν 

εργασιακά δικαιώματα, αλλά και διάφορα ιατρικά μέτρα που εξασφαλίζουν την υγεία τους. 

Υποθέτουμε επίσης ότι η κοινωνία θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στην πορνεία κάνουν ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο για την κοινωνία επάγγελμα, εξαιτίας του ότι ανακουφίζουν σεξουαλικά 

όσους και όσες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αν και η κατάσταση αυτή είναι φανταστική, 

είναι απαραίτητο για την μαρξιστική οπτική το να υπάρξει μια απάντηση στο γιατί είναι 

ηθικά επιλήψιμη μια τέτοιας μορφής πορνεία, έτσι ώστε στο θεωρητικό επίπεδο να 

υπάρχει μια σαφής θεωρητική αιτιολόγηση. Κάποιες απαντήσεις σε επιμέρους σημεία ίσως 



125 
 

έχουν ήδη αναφερθεί, κρίνεται όμως σκόπιμο να παρατεθεί και η προσωπική άποψη του 

γράφοντος ως προς αυτό το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα.  

Για να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά στις 

ρίζες της κοινωνικής συγκρότησης αλλά και στο ζήτημα της σεξουαλικής ορμής. Οι 

άνθρωποι έχουν κάποιες εγγενείς ορμές, όπως π.χ. η πείνα και η σεξουαλικότητα. 

Δεδομένης της αδυναμίας του ανθρώπου σε σύγκριση με τις δυνάμεις της φύσης και των 

περιορισμών που απορρέουν από την σχετιζόμενη με την επιβίωση βιολογική κατάσταση 

του ανθρώπου, είναι φυσικό το ότι οι άνθρωποι ζώντας σε ομάδες είναι πιο εύκολο να 

επιβιώσουν. Μέσω της ομαδικής συμβίωσης και της δημιουργίας των κοινωνιών 

καθίσταται πιο εύκολη η προφύλαξη από τους κινδύνους της φύσης, η συγκέντρωση και η 

μεγαλύτερη παραγωγή της τροφής κτλ. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει και 

μια εγγενής ορμή κοινωνικοποίησης, η οποία ωθεί τον άνθρωπο στο να δημιουργεί σχέσεις 

με άλλους ανθρώπους. Ανεξάρτητα όμως από την αποδοχή του τελευταίου, ο άνθρωπος 

τείνει στο να δημιουργεί μέσα στις κοινωνίες ερωτικές/σεξουαλικές και φιλικές σχέσεις.  

Η τροφή είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση μιας βασικής ορμής για την 

επιβίωση, της πείνας. Συνεπώς, θεωρείται δόκιμο το να παράγονται από μια κοινωνία 

διάφορα προϊόντα για κατανάλωση και εν συνεχεία να διανέμονται με δίκαιο τρόπο στα 

μέλη της. Η διαφορά της ορμής της πείνας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα και τις φιλικές 

σχέσεις είναι ότι αφορά μονάχα αντικείμενα και όχι υποκείμενα (κάποιος βέβαια μπορεί να 

ισχυριστεί ότι και τα ζώα που καταναλώνονται ως τροφή έχουν μια υποκειμενικότητα και 

δεν είναι αντικείμενα, όμως το ζήτημα εξετάζεται από την πλευρά του ανθρώπου που 

δημιούργησε την κοινωνία και επενεργεί επί της φύσης, μορφοποιώντας τη για την 

ικανοποίηση των δικών του αναγκών. Ακόμα, ένας πιθανός ισχυρισμός που θα αφορούσε 
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το ότι ένα άτομο υποτάσσει τον υποκειμενισμό του άλλου ατόμου στο σεξουαλικό τομέα, 

όπως ακριβώς ο άνθρωπος υποτάσσει τον υποκειμενισμό των ζώων για την εξεύρεση 

τροφής, θα προσέκρουε στο ότι η υποταγή αυτή προϋποθέτει μια ανισότιμη σχέση η οποία 

είναι λογικό να υπάρχει στη σχέση ανθρώπου-ζώων αλλά όχι μεταξύ των ανθρώπων, καθώς 

υποτίθεται ότι είναι ισότιμα μέλη μιας κοινωνίας). Αντίθετα με την πείνα, η σεξουαλική 

ορμή και η ορμή κοινωνικοποίησης (που οδηγεί π.χ. σε φιλικές σχέσεις) δεν αφορά 

αντικείμενα, αλλά υποκείμενα, τα οποία αν και μπορούν να ιδωθούν από μια ενδοατομική 

σκοπιά μονάχα ως αντικείμενα, έχουν μια υποκειμενικότητα η οποία έχει ίση αξία με 

οποιαδήποτε άλλη υποκειμενικότητα, με την έννοια του ότι υπάρχει ισοτιμία των μελών της 

κοινωνίας αυτής. Συνεπαγόμενα, η σεξουαλική/ερωτική ή φιλική σχέση δεν μπορεί να 

ιδωθεί μόνο ενδοατομικά, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μια δι-ατομική δι-

υποκειμενική διάδραση, η οποία θα πρέπει να εξυπηρετεί και τα δύο μέλη και να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα θέλω τους. Η ανταπόκριση όμως αυτή δεν πρέπει να 

σχετίζεται με άλλου είδους ορμές ή υλικά αγαθά, αλλά με ίδιου χαρακτήρα ορμές. Γιατί 

υποτίθεται ότι το ζήτημα των υλικών αγαθών (π.χ. τροφής) θα πρέπει να έχει λυθεί από την 

ήδη διαμορφωμένη κοινωνία μέσω των τρόπων παραγωγής και διανομής του συνολικά 

παραγόμενου πλούτου. Ο λόγος της διάκρισης αυτής μεταξύ της σεξουαλικής ορμής και 

των υλικών αγαθών είναι απλά το ότι η μία ορμή αφορά αντικείμενα, ενώ η 

σεξουαλική/ερωτική ορμή αφορά υποκείμενα, τα οποία έχουν και αυτά τη δική τους 

βούληση. Για να γίνει πιο κατανοητό το παραπάνω, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι σε 

έναν υποθετικό φανταστικό φετιχιστικό κόσμο, στον οποίο η σεξουαλική ορμή θα 

ικανοποιούνταν μόνο με άψυχα αντικείμενα, θα ήταν δυνατή η παραγωγή και διανομή 

τέτοιων αντικειμένων με σκοπό τη σεξουαλική ικανοποίηση όλου του πληθυσμού. Όμως, 
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δεδομένου του ότι η σεξουαλική ορμή στην φυσική και μη διαστρεβλωμένη μορφή της1 

στρέφεται προς άλλα ανθρώπινα όντα, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν προφανώς συνετό. Επίσης, 

οι λόγοι για τους οποίους ένα άτομο έλκεται από/ερωτεύεται ένα άλλο άτομο, όπως και οι 

λόγοι για τους οποίους τα άτομα επιλέγουν τους φίλους τους, δεν σχετίζονται μόνο με την 

εξωτερική εμφάνιση, αλλά σχετίζονται με την συνολικότερη διάδραση και αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους. Η ανακάλυψη αυτών των λόγων επιλογής ή η εξήγησή τους μέσω 

αντικειμενικών νόμων ή αδιάψευστων κριτηρίων είναι (ευτυχώς κατά τη γνώμη μας) 

αδύνατη. Συνεπώς, η αμοιβαία έλξη και συγκατάθεση του άλλου ατόμου, αλλά και η 

απαλλαγή από κάθε είδους κίνητρα πέραν της προσωπικής έλξης κρίνονται ως απαραίτητα 

στοιχεία για την ηθική στον ερωτικό/σεξουαλικό τομέα σε μια τέτοια κοινωνία. Για όλους 

τους παραπάνω λόγους η σεξουαλική ορμή δεν μπορεί αλλά και δεν είναι ηθικό να μπει σε 

μια ισότιμη και ρυθμιζόμενη από το κράτος κατάσταση η οποία θα προσπαθούσε να 

εξασφαλίσει τη σεξουαλική ικανοποίηση των μελών του. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 

φιλικές σχέσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να φανταστούμε π.χ. ότι το κράτος ορίζει σε 

κάποιον τη ερωτική του σύντροφο ή τους φίλους του, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η 

ικανοποίηση αυτών των (όντως υπαρκτών) αναγκών. Το κράτος δεν μπορεί να ρυθμίσει 

αυτές τις ανάγκες, μπορεί μόνο να διασφαλίσει ότι δεν χρειάζεται πλέον να εμπλέκονται 

οικονομικά κίνητρα στις προσωπικές τους σχέσεις, έτσι ώστε οι προσωπικές σχέσεις να 

δημιουργούνται και να αποτελούν έκφραση των επιθυμιών των ίδιων των ατόμων, δηλαδή 

ένα άτομο να σχετίζεται με ένα άλλο επειδή απλά έλκεται από αυτό. Άρα, η πορνεία δεν 

είναι συμβατή με την ηθική σε μια τέτοια σοσιαλιστική κοινωνία και δεν θεωρείται ως ένα 

                                                           
1
 Με τον όρο « διαστρεβλωμένη» εννοείται η κατά Φρόυντ παθολογική παρέκκλιση που χαρακτηρίζει τον 

φετιχισμό, όταν δηλαδή το φετίχ «καθίσταται το αποκλειστικόν αντικείμενον της σεξουαλικότητος» (Φρόυντ, 
1965, 34). Είναι χρήσιμο επίσης να σημειωθεί ότι ένας ορισμένος βαθμός φετιχισμού υπάρχει στον ομαλό 
έρωτα, (Φρόυντ, 1965, 33) αλλά και ότι δεν είναι σωστό να δίνεται στον όρο «διαστροφή» ένας χαρακτήρας 
μομφής, καθώς όλα τα φυσιολογικά άτομα θεωρείται ότι έχουν κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί διεστραμμένο (Φρόυντ, 1965, 40).  
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χρήσιμο για την κοινωνία επάγγελμα, καθώς η προαναφερθείσα θεώρηση της 

σεξουαλικότητας αλλά και της κοινωνίας είναι παντελώς ασύμβατη με την ύπαρξη της 

πορνείας. Πολλοί ενδεχομένως να υποστηρίζουν ότι η πορνεία θα ήταν χρήσιμη για την 

κοινωνία, καθώς θα ανακουφίζονταν άτομα που δεν μπορούν να έχουν σεξουαλική 

ικανοποίηση. Αυτή όμως η ανακούφιση θα στηριζόταν σε μια υποταγή άλλων 

υποκειμενικοτήτων, ενώ παράλληλα το κράτος θα προήγαγε μια άλλη, αποκλειστικά 

ενδοατομική, θεώρηση της σεξουαλικότητας. Στην επόμενη παράγραφο επιχειρείται να 

αποδειχθεί ότι αυτή η ενδοατομική θεώρηση της σεξουαλικότητας δεν είναι καν συμβατή 

με την ζωώδη φύση του ανθρώπου στην πιο καθαρή μορφή της, ενώ παράλληλα 

προτείνεται το ότι η πορνεία όχι μόνο δεν εκφράζει αυτή τη ζωώδη φύση αλλά αντίθετα 

αποτελεί ξεκάθαρη διαστρέβλωση επί της έκφρασης της φυσικής βιολογικής σεξουαλικής 

ορμής.  

Θεωρούμε καταρχήν ότι η σεξουαλική/ερωτική ορμή επιτελεί και μια κοινωνική 

λειτουργία, με την έννοια του ότι οδηγεί σε μια περαιτέρω τάση διάδρασης που δύναται να 

έχει και σεξουαλικό αλλά και μη σεξουαλικό χαρακτήρα. Η σεξουαλική διαδικασία είναι μια 

διαδικασία που εμπεριέχει και κάποιες βιολογικές διεργασίες, οι οποίες σχετίζονται 

σαφέστατα με τον ψυχισμό και οδηγούν σε κάποιες συναισθηματικές αντιδράσεις. 

Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η σεξουαλική ορμή οδηγεί σε μια κατάσταση «σχετισμού» 

με ένα άλλο άτομο (είτε ως γνωριμία είτε ως έστω μια στοιχειώδης σεξουαλική 

αλληλεπίδραση), η οποία συχνά (όχι πάντα) δημιουργεί μια τάση για επανα- σχετισμό με το 

άλλο άτομο. Για την απόδειξη της ύπαρξης αυτής της τάσης μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα, το οποίο θα καταδείξει επίσης ότι η σεξουαλική ορμή 

δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή ως ένα ενδοατομικό φαινόμενο και μόνο. Ας φανταστούμε 



129 
 

υποθετικά ότι ένα άτομο μπορεί να έχει κάθε βράδυ για όλη του τη ζωή σεξουαλική 

συνεύρεση με όποιο άτομο επιθυμήσει, με έναν μονάχα περιορισμό: ότι ποτέ δεν θα 

συνευρεθεί με το ίδιο άτομο. Θεωρούμε ότι το εν λόγω άτομο, ανεξάρτητα από το γεγονός 

της ικανοποίησης της σεξουαλικής του ορμής, θα βίωνε σε μεγάλο βαθμό μια ματαίωση, η 

οποία θα προέκυπτε εξαιτίας της ύπαρξης αυτής της τάσης που προαναφέραμε 

[σημειώνεται ότι π.χ. ο σουλτάνος της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, αν και είχε το δικό του 

χαρέμι, υπήρχαν οι «αγαπημένες» του κατά περιόδους (Penzer, 1975, 175)]. Η πορνεία 

λοιπόν θεωρούμε ότι επεμβαίνει στη φυσική και αντανακλαστική εξέλιξη των σεξουαλικών 

διαδικασιών και των επακόλουθών της, καθώς υπάρχει μια αποκοπή και μια προσπάθεια 

απεμπλοκής από τη συμβαίνουσα σεξουαλική διαδικασία και τις επακόλουθες διεργασίες. 

Σε μια φυσική ζωώδη κατάσταση, η (εκτός βιασμού) σεξουαλική διαδικασία επέρχεται 

μέσω της αμοιβαίας θέλησης, ενώ η όποια θέληση (εφόσον υπάρξει) για επανάληψή της ή 

για περισσότερη μη σεξουαλικού χαρακτήρα επαφή και διάδραση έρχεται αντανακλαστικά, 

διαμεσολαβούμενη πιθανώς και από κάποιες βιολογικές και συναισθηματικές διαδικασίες. 

Στην πορνεία υπάρχει συχνά προσπάθεια απεμπλοκής κατά την σεξουαλική διαδικασία και 

προσπάθεια μπλοκαρίσματος στις μετέπειτα πιθανές βιολογικές ή συναισθηματικές 

επακόλουθες διαδικασίες οι οποίες θα καθόριζαν σε αντανακλαστικό επίπεδο την τάση για 

επανα- σχετισμό, επανάληψη, γνωριμία, ή οτιδήποτε άλλο. Άρα προφανώς υπάρχει 

επενέργεια επί της ζωώδους φύσης της σεξουαλικής ορμής και όχι έκφραση αυτής, καθώς η 

ζωώδης φύση θα λειτουργούσε αντανακλαστικά, δημιουργώντας ενδεχομένως κάποιου 

είδους αισθήματα μέσω των βιολογικών διεργασιών, δεν θα υπήρχε κανενός είδους 

προαποφασισμένη προσπάθεια απεμπλοκής, ενώ η απόφαση για τις μελλοντικές παντός 

τύπου αλληλεπιδράσεις των δύο μερών θα προέκυπτε με βάση την αμοιβαία θέλησή τους 

και μόνο. Ουσιαστικά, από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι όχι μόνο η πορνεία δεν έχει να 
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κάνει με τη φύση του ανθρώπινου είδους όπως συχνά θεωρείται (με την έννοια δηλαδή του 

ότι η ζωώδης φύση του ανθρώπου έχει σαν φυσικό επακόλουθο την πορνεία), αλλά 

αντίθετα επενεργεί επί της φύσης του ανθρώπου, διαστρεβλώνοντας την ίδια την βιολογική 

σεξουαλική διαδικασία ακόμα και με την ωμή, ζωώδη και αντανακλαστική έννοιά της 

(απαλλαγμένη δηλαδή από την επιρροή οιωνδήποτε κοινωνικών παραγόντων).  

Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, θεωρούμε ότι οι κοινωνίες δημιουργήθηκαν με σκοπό 

την ευκολότερη δημιουργία αγαθών και την ασφαλέστερη επιβίωση. Οι σεξουαλικές, 

ερωτικές, και φιλικές σχέσεις εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης τους και της εμπλοκής 

τουλάχιστον δύο υποκειμενικοτήτων δεν μπορούν να ρυθμιστούν συνολικά. Συνεπώς, η 

λύση για την αρμονική συμβίωση είναι να υπάρχει ο σεβασμός στις επιθυμίες του κάθε 

ατόμου, ενώ παράλληλα η σύναψη τέτοιων σχέσεων οφείλει να γίνεται μέσα από την 

αμοιβαία έλξη και την ελεύθερη βούληση. Το πεδίο των σεξουαλικών και ερωτικών 

σχέσεων δεν σχετίζεται με τη δημιουργία και τη διανομή αγαθών, συνεπώς δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να υπάρχει σύνδεση των δύο αυτών χώρων, καθώς αυτοί οι τύποι 

σχέσεων αφορούν την αρμονική συμβίωση με όρους ισότητας και όχι την παραγωγική 

διαδικασία. Είναι δηλαδή άλλο πράγμα τα αγαθά (παραγωγή και διανομή) και άλλο οι 

σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που συμβιώνουν εξαιτίας της αναγκαιότητας αυτής. Η 

πορνεία θα μπορούσε να θεωρηθεί ως χρήσιμο για την κοινωνία επάγγελμα εφόσον η 

σεξουαλικότητα γινόταν αντιληπτή ως αγαθό που σχετίζεται με αντικείμενα, εφόσον 

δηλαδή αφορούσε τη διανομή ενός αγαθού που δεν θα εμπλεκόταν με τους κανόνες 

αρμονικής συμβίωσης, κάτι όμως που δεν ισχύει. Κι αυτό γιατί η σεξουαλικότητα σχετίζεται 

με υποκείμενα, άρα δεν μπορεί να ενταχθεί στα προς διανομή ή στα χρήσιμα για την 

κοινωνία αγαθά. Η πορνεία συνδέει δύο πεδία που οφείλουν να είναι ανεξάρτητα, 
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καταπατώντας τις αρχές αρμονικής συμβίωσης, κάνοντας μια λανθασμένη σύνδεση της 

σεξουαλικότητας με την παραγωγική διαδικασία. Η διαφορά π.χ. με το επάγγελμα της 

νοσοκόμας είναι το ότι η νοσοκόμα κάνει κάτι χρήσιμο για το κοινωνικό σύνολο, με την 

έννοια του ότι όλοι όσοι είναι ασθενείς θα ωφεληθούν, χωρίς όμως να εμπλέκονται 

ερωτικά ή σεξουαλικά ζητήματα. Το κρίσιμο σημείο είναι το ότι η περίθαλψη μπορεί να 

ρυθμιστεί συνολικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, θεωρείται δηλαδή μια 

παρεχόμενη υπηρεσία προς τους πολίτες, ενώ παράλληλα δεν αντίκειται στους κανόνες 

αρμονικής συμβίωσης. Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι η πορνεία εμπεριέχει μια ενδοατομική 

θεώρηση της σεξουαλικότητας η οποία δεν είναι συμβατή όχι μόνο με την σοσιαλιστική 

ηθική αλλά ούτε καν με τη ζωώδη φύση της σεξουαλικότητας. Λέγοντας ενδοατομική 

θεώρηση της σεξουαλικότητας, εννοούμε ότι η σεξουαλική διαδικασία γίνεται αντιληπτή 

μονάχα από τη μεριά του ενός ατόμου, σαν να είναι ένα προς κατανάλωση αγαθό, και όχι 

ως μια διαλεκτική διαδικασία μεταξύ των δύο ατόμων, παρότι το άλλο άτομο ίσως και να 

αναγνωρίζεται ως υποκείμενο με ανθρώπινες ιδιότητες. Η σοσιαλιστική ηθική 

αντιλαμβάνεται τη σεξουαλική διαδικασία και γενικότερα τη σχέσεις των ατόμων με τρόπο 

διαλεκτικό, με την έννοια ότι η συμπεριφορά του ενός ατόμου επηρεάζει το άλλο, η 

επιρροή αυτή οδηγεί σε μια νέα συμπεριφορά η οποία επηρεάζει ξανά το πρώτο άτομο 

κ.ο.κ., έτσι ώστε η σεξουαλική διαδικασία μεταξύ δύο ατόμων να θεωρείται ότι βρίσκεται 

σε μια διαρκή κίνηση, εξέλιξη, και αδιάκοπη αλλαγή, και όχι ότι είναι μια κατάσταση 

στάσιμη. Η σεξουαλική διαδικασία είναι, δηλαδή, μια δυναμική διαδικασία, η οποία 

οικοδομείται και από τα δύο άτομα, και όχι ένα «έμβιο», με συγκεκριμένες ανθρώπινες 

ιδιότητες, προς κατανάλωση αγαθό.  
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Εν κατακλείδι, μετά από όλη αυτή την εξέταση των επιχειρημάτων σχετικά με το αν 

είναι ηθικό να υπάρχει πορνεία σε μια κοινωνία, θεωρούμε ότι το ζήτημα δεν μπορεί να 

εξετάζεται αποσπασματικά και αποκομμένα. Το σε τι είδους κοινωνία αναφερόμαστε, το 

από ποια σκοπιά γίνεται η κριτική, το τί είδους επιχειρήματα χρησιμοποιούνται, και το σε 

ποιον απευθύνεται εν τέλει η κριτική αυτή είναι εξέχουσας σημασίας ζητήματα. Η πορνεία 

μπορεί π.χ. να καταδικάζεται και από την παραδοσιακή ηθική και από την μαρξιστική 

οπτική. Όμως, το σκεπτικό είναι εντελώς διαφορετικό, και έτσι παρατηρούμε ότι το αν η 

ηθική κατηγορία αφορά τα άτομα ή το σύστημα (σε έναν επόμενο βαθμό ανάλυσης) 

αλλάζει αναλόγως την προσέγγιση ή το κοινωνικό σύστημα που υπάρχει, ενώ συνήθως (αν 

και όχι σε απόλυτο βαθμό) η κατηγορία προς το σύστημα ή τα άτομα συνδέεται και με την 

υπεράσπιση αυτού που δεν κατηγορείται ηθικώς (δηλαδή η ηθική επίκριση μόνο των 

ατόμων μπορεί να καταλήγει στην υπεράσπιση του συστήματος, ενώ η ηθική επίκριση του 

συστήματος μπορεί να καταλήγει στην υπεράσπιση των ατόμων). Σε κάθε περίπτωση, 

οφείλουμε να αναφέρουμε τη συμφωνία μας με τα βασικά σημεία της μαρξιστικής 

θεώρησης. Πιστεύουμε ότι αυτή η θεώρηση ορθά αντιλαμβάνεται ως αιτία της πορνείας 

την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ενώ δεν εξετάζει ηθικά με αποσπασματικό 

τρόπο την πορνεία, καθώς λαμβάνει υπόψη της το κοινωνικό σύστημα που υπάρχει, 

δίνοντας βάση στην κοινωνικά χρήσιμη αξία του κάθε επαγγέλματος και στις βασικές αρχές 

που ορίζουν τον σεβασμό στον κάθε άνθρωπο ως ανθρώπινο ον. Εν τέλει, το συμπέρασμα 

στο οποίο καταλήγει ο γράφων, στο πλαίσιο βέβαια των επιχειρημάτων και των 

συλλογισμών που παρατέθηκαν και αναλύθηκαν εκτενώς, είναι ότι η πορνεία είναι ηθικά 

καταδικαστέα σε κάθε κοινωνία.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Σε αυτή την εργασία αναλύθηκε το ζήτημα του αν η πορνεία είναι ηθικό να υπάρχει 

σε μια κοινωνία. Η εξέταση του ζητήματος δεν μπορούσε να συμπεριλάβει όλα τα 

επιχειρήματα που υπάρχουν για το εν λόγω θέμα, έγινε όμως προσπάθεια να καλυφθούν 

τα πιο βασικά και ισχυρά επιχειρήματα. Αν και η έρευνά μας κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο 

συμπέρασμα ως προς το βασικό ερώτημα της εργασίας, ο κάθε αναγνώστης μπορεί να 

υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση, ανάλογα με την προσωπική του οπτική και τα 

επιχειρήματα που τον έπεισαν περισσότερο. Ελπίζουμε ότι η ανάγνωση αυτής της εργασίας 

θα βοήθησε στην κατανόηση των επιχειρημάτων που χρησιμοποιεί η κάθε πλευρά, ενώ 

κρίνεται ως ιδιαίτερα επιθυμητή η δημιουργία προβληματισμού και νέων επιχειρημάτων 

από τον αναγνώστη, δεδομένου ότι η πορνεία δεν είναι μονάχα ένα θεωρητικό ζήτημα, 

αλλά είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει στις κοινωνίες στις οποίες ζούμε. Ελπίζουμε η 

ανάγνωση αυτής της εργασίας να βοήθησε στο να δημιουργήσει ο κάθε αναγνώστης μια 

δική του ξεκάθαρη άποψη για το εν λόγω ζήτημα, στηριγμένη και δομημένη πάνω σε 

αρκετά επιχειρήματα.  
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