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Γράφει η Μωραΐτη Μαρία-Παναγιώτα, Κοινωνική Λειτουργός και φοιτήτρια 

του Μεταπτυχιακού Διϊδρυματικού Προγράμματος Σπουδών Ποινικό Δίκαιο και 

Εξαρτήσεις του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 
 

Στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεων του Crime and Media Lab–Ομάδας 

Εργασίας για το Έγκλημα και την Απεικόνισή του στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος ανέλαβα την εκπόνηση της εργασίας 

«Εξάρτηση, HIV και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ανάλυση Μελέτης 

Περίπτωσης: Η υπόθεση των οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών».Αντικείμενο 

διερεύνησης αποτέλεσε ο τρόπος προβολήςτων γεγονότων που σχετίζονται με την 

υπόθεση από τα Μέσα Ενημέρωσης και ταυτόχρονα η συσχέτισή τους με τις 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούσαν το 2012. Για τη διεξοδική 

διερεύνηση της υπόθεσης και τη συσχέτισή της με τις κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες εκείνης της χρονικής περιόδου αξιοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

και η έρευνα στα ρεπορτάζ και τα άρθρα 14 ενημερωτικών sites και ηλεκτρονικών 

εφημερίδων που γράφτηκαν τις χρονικές περιόδους 27/4-6/6/2012, 30/11-14/12/2014, 

3/7/2013 και 12/5-18/12/2016. Στο ερευνητικό μέρος αξιοποιήθηκε ο συνδυασμός 

ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν 177 

ρεπορτάζ και άρθρα, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με το περιεχόμενό τους 

σε 6 ευρύτερες θεματικές κατηγορίες και επιμέρους υπο-κατηγορίες.  

Αν και δεν πρόκειται για ένα επίκαιρο γεγονός, η υπόθεση των οροθετικών 

εκδιδόμενων γυναικών παρουσιάζει ιδιαίτερο δημοσιογραφικό και κοινωνικό 

ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό γεγονός με κοινωνικές 

προεκτάσεις. Κίνητρο ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε η σύγχρονη 

τάση της δημοσιογραφίας να αναδεικνύει και να διερευνά θέματα κοινωνικού 

ενδιαφέροντος και προβληματισμού. Άλλωστε το τελευταίο διάστημα την 

επικαιρότητα απασχολούν με εκτενή ρεπορτάζ γεγονότα κοινωνικού ενδιαφέροντος, 

με εγκληματολογικές διαστάσεις και προεκτάσεις. 

 

 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έρευνα στα ρεπορτάζ και τα 

άρθρα προέκυψε ότι η οικονομική κρίση είχε επηρεάσει τις κοινωνικοοικονομικές 
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συνθήκες στην Ελλάδα το 2012. Οι περικοπές στο σύστημα δημόσιας υγείας είχαν ως 

απόρροια τη μείωση δαπανών για τις ευάλωτες ομάδες, όπως οι εξαρτημένοι και οι 

οροθετικοί. Οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις πυροδότησαν αναταραχές που 

αντιμετωπίστηκαν με μεθόδους καταστολής και κοινωνικού ελέγχου, όπως η 

ενίσχυση του ποινικο-κατασταλτικού κράτους και η ποινικοποίηση της 

διαφορετικότητας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτέλεσαν η διάταξη ΓΥ/39Α και 

οι αστυνομικές επιχειρήσεις «Ξένιος Ζευς» και «Θέτις» (Πουλόπουλος, 2014).Οι 

αστυνομικές επιχειρήσεις ξεκίνησαν στις αρχές Μαρτίου του 2012 και ακολούθησε 

ένα μήνα αργότερα η τροποποίηση του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ89/Α/11-4-2012) και 

ειδικότερα του άρθρου 59, που αναφέρεται στις ευάλωτες ομάδες για λοιμώδεις 

ασθένειες. Στις 27/4 του ίδιου έτους κατά τη διάρκεια ελέγχων από το ΚΕΕΛΠΝΟ 

βρέθηκε η πρώτη γυναίκα που ήταν θετική στον ιό HIV και κατόπιν εισαγγελικής 

εντολής δημοσιοποιήθηκαν τα προσωπικά στοιχεία και οι φωτογραφίες της. Της 

απαγγέλθηκε η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, ενώ η ίδια 

δήλωνε ότι δεν γνώριζε ότι ήταν φορέας του ιού. Στις αρχές Μαΐου άλλες 16 γυναίκες 

βρέθηκαν θετικές στον ιό HIV, με την διαδικασία να επαναλαμβάνεται. Συνολικά το 

διάστημα αυτό η γραμμή βοήθειας του ΚΕΕΛΠΝΟ δέχτηκε περισσότερα από 2.200 

τηλεφωνήματα από άνδρες που συνευρέθηκαν με τις γυναίκες χωρίς προφύλαξη και 

επιθυμούσαν να εξεταστούν για την ανίχνευση του ιού. Παράλληλα, η 

δημοσιοποίηση των στοιχείων επέφερε αντιδράσεις από συλλογικότητες και 

οργανισμούς όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ο Ιατρικός Σύλλογος 

Αθηνών και Πειραιά, το ΚΕΕΛΠΝΟ, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 

(ΚΕΘΕΑ), ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Διεθνής Αμνηστία. Ένα εκ των ρεπορτάζ 

συμπεριέλαβε και τους οργανισμούς που ζήτησαν την κατάργηση της διάταξης 

ΓΥ/39Α , οι οποίοι ήταν το ΚΕΘΕΑ, το 18 ΑΝΩ-ΨΝΑ, το Πρόγραμμα Εναλλακτικής 

Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ-ΨΝΘ και η ΕΕΔΑ. (πρόσθεσα όλους τους 

οργανισμούς που εξέδωσαν ανακοινώσεις, όπως προέκυψε από την έρευνα). Από την 

έρευνα στα ρεπορτάζ και τα άρθρα προέκυψε ότι δύο από τις συλληφθείσες γυναίκες 

έβαλαν τέλος στη ζωή τους, μην μπορώντας να αντέξουν τον διασυρμό που 

υπέστησαν. Ενδεικτικά γράφτηκε: «Τέλος στη ζωή της αποφάσισε να δώσει μια από 

τις γυναίκες που είχαν συλληφθεί τον Μάιο του 2012 ως εκδιδόμενες οροθετικές…Δυο 

χρόνια καθαρή, όταν υποτροπίασε. Ζητούσε συγγνώμη, γιατί νόμισε ότι μας 
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απογοήτευσε. Οι δικοί μου φόβοι όμως είχαν να κάνουν με κάτι άλλο. Εμείς πόσο 

σωστά τη στηρίξαμε; Πόσο μπορέσαμε ν’ απαλύνουμε τους πόνους της, να την κάνουμε 

ικανή ν’ αντέξει ότι και οι άλλοι και άλλες αντέχουμε;-30/11/2014», «Η 32χρονη 

Μαρία, μία από τις οροθετικές, της οποίας τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν το 2012 … 

έχασε τη μάχη-12/5/2016». Τελικά, το 2016 η δικαιοσύνη αποφάνθηκε την αθωότητά 

τους.  

Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στα ρεπορτάζ και τα άρθρα 

εντοπίστηκαν στοιχεία ηθικού πανικού στην προβολή της υπόθεσης από τα Μέσα. Τα 

εμπλεκόμενα στην υπόθεση άτομα ανήκαν σε μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, που 

αντιμετώπιζε το κοινωνικό στίγμα. Η οροθετικότητα αποτέλεσε έναν επιπρόσθετο 

επιβαρυντικό παράγοντα που ενίσχυσε το στίγμα και την περιθωριοποίηση. Η 

δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών των γυναικών είχε ως 

αποτέλεσμα τη στοχοποίησή τους, αφού ο κίνδυνος ήταν πλέον προσωποποιημένος. 

Οι εκδιδόμενες γυναίκες παρουσιάστηκαν ως η αιτία αύξησης του ιού HIVκαι ως 

απειλή για τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας, μέσω της της χρήσης 

συναισθηματικά φορτισμένου λόγου. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν λέξεις και 

εκφράσεις που αναφέρονταν στον αυξανόμενο αριθμό ανδρών και γυναικών που 

εξετάστηκαν για την ανίχνευση του HIV ή βρέθηκαν θετικοί στον ιό και λέξεις που 

δημιουργούσαν φόβο για την μετάδοση του HIV. Ταυτόχρονα, έγιναν αναφορές στην 

καταγωγή των γυναικών και στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι οι κοινωνικές αντιδράσεις δεν ήταν ενιαίες, αφού όπως 

προαναφέρθηκε υπήρξαν αντιδράσεις για την δημοσιοποίηση των προσωπικών 

στοιχείων.  

Μέσα από την εμπειρική έρευνα αναδείχθηκαν και καλές πρακτικές, οι οποίες 

μάλιστα θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός 

εγχειριδίου διαχείρισης και προβολής γεγονότων με κοινωνικές προεκτάσεις. Η 

συνεργασία κοινωνικών επιστημόνων και δημοσιογράφων, η πρωτοβουλία συλλογής 

υπογραφών με στόχο την απόσυρση των φωτογραφιών και των στοιχείων των 

γυναικών από το διαδίκτυο και η προβολή της πλευράς των γυναικών μέσω 

συνεντεύξεων αποτέλεσαν δείγματα καλών πρακτικών διαχείρισης επίκαιρων 

γεγονότων με κοινωνικές συνιστώσες. Οδηγούμαστε επομένως στο συμπέρασμα ότι η 

διεπιστημονικότητα είναι ωφέλιμη, καθώς μέσω της συνεργασίας κοινωνικών 

επιστημόνων και δημοσιογράφων επιτυγχάνεται η προβολή μιας εμπεριστατωμένης 

και τεκμηριωμένης επιστημονικά άποψης για το προβαλλόμενο γεγονός. Ιδιαίτερα σε 
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περιπτώσεις που τα γεγονότα αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως στην 

προκειμένη περίπτωση ο ρόλος της διεπιστημονικότητας κρίνεται σημαντικός, καθώς 

διασφαλίζεται η αποφυγή στίγματος και περιθωριοποίησης. Από την εμπειρική 

έρευνα προέκυψε το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υφίστανται ορισμένες 

κατευθυντήριες γραμμές, που θα καθοδηγούν τους δημοσιογράφους για τον τρόπο με 

τον οποίο πρέπει να διαχειρίζονται και να προβάλλουν επίκαιρα γεγονότα με 

κοινωνικές συνιστώσες, όπως στην προκειμένη περίπτωση η υπόθεση των 

οροθετικών γυναικών.Οι κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν επιφέρει 

αλλαγές στον τρόπο δημοσιογραφικής προσέγγισης κοινωνικών γεγονότων που 

απασχολούν την επικαιρότητα, δημιουργώντας νέες βάσεις για τη δημοσιογραφική 

έρευνα. 

 

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Ελλάδας και οι επιπτώσεις 

της κρίσης 2010-2012 

 
Η χρηματοπιστωτική κατάσταση της Ελλάδας και το αναδυόμενο οικονομικό 

πρόβλημα απαιτούσαν την άμεση εφαρμογή ενός οικονομικού σχεδίου διάσωσης. Για 

τον λόγο αυτό στις 25 Μαρτίου 2010 η κυβέρνηση έλαβε δάνειο ύψους 110 

δισεκατομμυρίων από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Koutsoukis & Roukanas, 2011). Στις προϋποθέσεις δανεισμού 

μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται και η επιβολή ανώτατου ορίου στις δημόσιες 

δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας υγείας και της εκπαίδευσης (Stucler & 

Basu, 2009; Batniji, 2009). Το 2010 το σύστημα δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης 

αναδιαρθρώθηκε με νέα σταθμά και ο τομέας της υγείας επιβαρύνθηκε σημαντικά, 

λόγω των περικοπών (Kondilis et al., 2013). Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα που 

ελήφθησαν από την ελληνική κυβέρνηση προκάλεσαν τις αντιδράσεις των πολιτών 

(Koutsoukis & Roukanas, 2011). 

Το 2012 η Ελλάδα βίωνε τις δριμείες συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Τα 

ποσοστά της ανεργίας ήταν ανοδικά, το κοινωνικό κράτος ήταν αποσαθρωμένο, λόγω 

των περικοπών και η αβεβαιότητα ήταν διάχυτη. Οι κοινωνικές συνέπειες της κρίσης 

ήταν εξίσου έντονες. Ο φόβος, το άγχος, η αποπροσωποποίηση και η αποξένωση 

ήταν μόνο μερικές από τις συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο. Η εμπιστοσύνη στο 

κράτος είχε διαταραχθεί, με αποτέλεσμα την αδυναμία άσκησης αποδοτικού 
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κοινωνικού ελέγχου (Πουλόπουλος, 2014). Πολλές οικογένειες αντιμετώπιζαν έντονη 

πίεση καθημερινά, καθώς αδυνατούσαν να εκπληρώσουν τις οικονομικές 

υποχρεώσεις τους. Η οικονομική πίεση σε συνδυασμό με άλλα στρεσογόνα γεγονότα, 

όπως η ανεργία, η κατάθλιψη και η ψυχική δυσφορία καθίστανται επιβαρυντικοί 

παράγοντες για την καθημερινή επιβίωση (Bradshaw, 2009).Οι Kentikelenis & 

Papanikolas (2012) υποστηρίζουν ότι η αυξανόμενη εγκληματικότητα έχει άμεση 

σχέση με την οικονομική κρίση. Φλέγοντα θέματα όπως το μεταναστευτικό και η 

δημόσια υγεία απασχολούν την ελληνική πολιτική σκηνή. Επιπλέον, οι εξελίξεις επί 

τωνπροαναφερθέντων θεμάτων απασχολούσαν καθημερινά και τα Μέσα 

Ενημέρωσης.  

Οι μειωμένες δαπάνες στη δημόσια υγεία επηρέασαν άμεσα την 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα (Suhrcke et al., 2011). Η 

υποχρηματοδότηση των προγραμμάτων δημόσιας υγείας επηρέασε το μηχανισμό 

πρόληψης που επικεντρώνεται σε ευάλωτους πληθυσμούς. Αυτό σημαίνει ότι 

αυξάνεται αναλογικά η ευαλωτότητα ευπαθών ομάδων, όπως  οι σεξεργάτες και οι 

χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (Johnson & Frendich, 2007). Οι εξαρτημένοι και οι 

χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, όντας ήδη ευάλωτοι, βίωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό 

την περιθωριοποίηση λόγω των δυσμενών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Η 

κρίση έστρεψε τους χρήστες και τους εξαρτημένους σε φθηνότερες ουσίες χαμηλής 

ποιότητας και υψηλότερης επικινδυνότητας, όπως τα συνθετικά κανναβινοειδή και το 

shisha. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι χαμηλότερου κόστους, αφού παράγονται σε 

μικρά εργαστήρια (Πουλόπουλος, 2014). Η προσαρμογή στις νέες ουσίες αποτελεί 

απόρροια της οικονομικής κρίσης. Τα νέα είδη εξαρτησιογόνων ουσιών μάλιστα 

απασχόλησαν και σχολιάστηκαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παγκοσμίως 

(Poulopoulos, 2012; Triantos et al., 2014). Oι άστεγοι χρήστες είναι πιθανό να 

εμπλακούν σε σεξουαλικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου, για να καλύψουν τις 

ανάγκες της χρήσης (Kral et al., 2000). Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Αυγούστου 

2012, στην Ελλάδα καταγράφηκαν 768 περιπτώσεις HIV στο HCDCP σύστημα 

παρακολούθησης. Στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2011 και Ιουνίου 2012 

διεξήχθησαν έλεγχοι  από κινητές ιατρικές μονάδες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 

2.312 εξετάσεις αίματος εκ των οποίων 113 περιπτώσεις (4,9%) ήταν θετικές στον 

HIV. Οι θετικές στον HIV περιπτώσεις, για τις οποίες ήταν γνωστή η πιθανή οδός 

μετάδοσης, ήταν χρήστες ενέσιμων ναρκωτικών (EMCDDA, 2012). Σύμφωνα με την 
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ετήσια έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ (2011) ο αριθμός των ατόμων που νόσησαν από τον ιό 

HIV στον πληθυσμό των τοξικοεξαρτημένων αυξήθηκε κατά οκτώ φορές το πρώτο 

εξάμηνο του 2011. Δεδομένα από το Ελληνικό Εστιακό Σημείο για τα Ναρκωτικά 

επιβεβαιώνουν τα ευρήματα του ΚΕΕΛΠΝΟπου υποδηλώνουν ότι ο αριθμός των 

χρηστών ουσιών συνεχίζει να αυξάνεται (Poulopoulos, 2012).  

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις ήταν εντεταμένες σε περιοχές όπου εντοπίζεται 

μεταναστευτικός πληθυσμός. Για το λόγο αυτό υπήρξε έντονη κινητικότητα και 

ευπάθεια σε ό,τι αφορά τις συνθήκες σεξεργασίας (Papadogeorgaki et al., 2006). 

Σύμφωνα με τον Damaskos (2012) έως και το 2012 δεν είχαν διεξαχθεί έρευνες 

σχετικά με τη συμπεριφοράτων σεξεργαζομένων στην Ελλάδα (ECDC, 2012). Οι 

αναταραχές που πυροδοτήθηκαν από τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις 

κλιμακώθηκαν και οι προσπάθειες καταστολής που εφαρμόστηκαν αποδείχθηκαν 

απρόσφορες. Οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν για την αναχαίτηση των  αναταραχών 

βασίζονταν στην καταστολή. Πραγματοποιήθηκαν αστυνομικές επιχειρήσεις όπως ο 

«Ξένιος Ζευς» και η «Θέτις». Τέτοιου είδους στρατηγικές καταστολής στιγμάτισαν 

και περιθωριοποίησαν κοινωνικά ευάλωτες ομάδες όπως οι χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών, οι οροθετικοί, οι ιερόδουλες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Η εναντίωση 

στις ευάλωτες αυτές κοινωνικές ομάδες επέφερε μια επίπλαστη κοινωνική συνοχή. 

Ουσιαστικά, όμως η αλληλεγγύη απουσίαζε από το κοινωνικό σύνολο  

(Πουλόπουλος, 2014). Η οικονομική ύφεση επέφερε διάχυτο φόβο στους πολίτες, ο 

οποίος με τη σειρά του οδηγεί σε κοινωνική  απομόνωση. Συνεπώς, η ανάπτυξη του 

ατομικισμού έχει ως απόρροια τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης οπτικοποιούν και αναπαραγάγουν τους φόβους που απορρέουν 

από την κρίση. Η αναπαραγωγή του φόβου έχει ως αποτέλεσμα την παθητική στάση 

της κοινής γνώμης και την στρέβλωση της κριτικής σκέψης (Αναγνωστόπουλος & 

Σουμάκη, 2012). Ο Πουλόπουλος (2014) επισημαίνει ότι στον δημόσιο λόγο ο φόβος 

καλλιεργείται με συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις ή εκφράσεις, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το μέγεθος της απειλής και των συνεπειών σε 

περίπτωση μη συμμόρφωσης σε συγκεκριμένα δημοσιονομικά μέτρα. Στην 

προκειμένη περίπτωση η κρίση ήταν μια αόρατη απειλή.    
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Η έννοια του ηθικού πανικού 

Ο ηθικός πανικός συνδέεται όπως ανέφερε ο Watney (1997) με τoν τρόπο 

προβολής επίκαιρων γεγονότων που σχετίζονται άμεσα με κοινωνικά και ευαίσθητα 

ζητήματα. Η εξάρτηση, η χρήση και ο ιός HIVσυγκαταλέγονται μεταξύ άλλων στα 

ευαίσθητα κοινωνικά θέματα. Οι εμπλεκόμενες στην υπόθεση ανήκαν σε μια 

ευάλωτη και περιθωριοποιημένη κοινωνική ομάδα. Επιπροσθέτως, η οροθετικότητα 

και η χρήση αποτέλεσαν παράγοντες που ενίσχυσαν την ευαλωτότητα των γυναικών. 

Εφόσον στην διερευνώμενη υπόθεση ο HIV και η χρήση συνιστούν βασικά στοιχεία 

και σε συνδυασμό με την ευαλωτότητα της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας 

κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί αν η προβολή των γεγονότων από τα Μέσα 

Ενημέρωσης εμπεριείχε στοιχεία ηθικού πανικού.  

Η έννοια του ηθικού πανικού (moral panic) 1 έγκειται στη δυσαναλογία εχθρικής 

αντίδρασης της κοινωνίας σε ένα γεγονός, κοινωνική ομάδα ή άτομο. Οι αντιδράσεις 

προέρχονται από τη φαινομενική αντίθεση των επικρατουσών κοινωνικών αξιών με 

τις αξίες της ομάδας ή του ατόμου που εμπλέκονται στο γεγονός. Ταυτόχρονα, οι 

αξίες που φέρουν η ομάδα ή το άτομο είναι αντίθετες και με τις στερεοτυπικές αξίες 

των ΜΜΕ, οι οποίες βασίζονται κατά βάση σε προκαταλήψεις. Απόρροια του ηθικού 

πανικού είναι οι κοινωνικές αντιδράσεις και ο φόβος. Ο ηθικός πανικός σχετίζεται με 

τον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα Ενημέρωσης προβάλλουν μεταδίδουν και 

καλύπτουν γεγονότα που αφορούν κυρίως ευαίσθητα κοινωνικά θέματα. Μεταξύ 

άλλων στα ευαίσθητα κοινωνικά γεγονότα εντάσσονται η εξάρτηση, η χρήση και ο 

ιός HIV. Μέσω της «σιωπηρής» πλειοψηφίας του ευρέως κοινού που εξασφαλίζεται 

μέσω του πανικού τα καταναγκαστικά μέτρα των αρχών νομιμοποιούνται και από την 

κοινή γνώμη (Watney, 1997). Τα χαρακτηριστικά του ηθικού πανικού είναι τόσο 

ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η υπερπροβολή των γεγονότων, των αντιδράσεων, η 

δραματοποίησή τους και η στερεοτυπική προσέγγιση από τα Μέσα αποτελούν από τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά του ηθικού πανικού (Murji, 2001). Οι υπεραπλουστεύσεις 

και οι γενικεύσεις είναι πιο εύπεπτες, καθώς συνδέουν γεγονότα υπό μια 

στερεοτυπική οπτική, ώστε να υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού. Παρά τα όσα 

προαναφέρθηκαν, για την άσκηση κριτικής στα ΜΜΕ θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και κάποιες παράμετροι, όπως οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές 

                                                           
1
O όρος διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον J. Young, το 1971, αλλά διαδόθηκε όταν αναλύθηκε 

από τον S. Cohen στο Folk Devils and Moral Panics (1972) (Βλ. περισσότερα Τσουκαλά, Α. (2018). 
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συνθήκες, οι οποίες προφανώς και συνδέονται άμεσα με το προβαλλόμενο θέμα. 

Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να παραγκωνίζεται ο σκοπός που εν γένει επιτελούν τα 

Μέσα, ο οποίος είναι η πληροφόρηση του κοινού και η διάχυση των ειδήσεων 

(Ζαραφωνίτου, 2015).  

Ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές αρχές και τα μίντια αποφάσισαν να 

ασχοληθούν με το ζήτημα των οροθετικών γυναικών υποδηλώνει μια λογική 

ετικετοποίησης σύμφωνα με την οποία μια δημόσια απειλή, εν προκειμένω οι 

οροθετικές ιερόδουλες, αναδεικνύεται ως πρωτεύον ζήτημα που χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης (Gkresta & Mireanu, 2012). Ένα ζήτημα ενέχει απειλή για την 

κοινωνική ασφάλεια όταν ένας φορέας το χαρακτηρίζει ως κίνδυνο που απαιτεί 

άμεσα μέτρα για να περιοριστεί. Ο επικείμενος κίνδυνος θα διαβρώσει το κοινωνικό 

γίγνεσθαι, αν δεν ληφθούν τα μέτρα σύντομα. Η απειλή που σχετίζεται με την 

κοινωνική ασφάλεια, ουσιαστικά δύναται να διαταράξει την κοινωνική ή εθνική 

ταυτότητα (Buzanetal., 1998). Τα βασικά χαρακτηριστικά των ηθικών πανικών 

σύμφωνα με τους Goode & BenYehuda (1994) είναι η ανησυχία για ένα γεγονός ή 

συμπεριφορά που προκαλεί άγχος,η εχθρότητα, η συναίνεση και η αναλογικότητα. Οι 

άνθρωποι που εμπλέκονται στα γεγονότα παρουσιάζονται ως απειλή και η αντίδραση 

της κοινωνίας είναι ενοποιημένη, αλλά υπερβολική. Επίσης, οι αναφορές των μέσων 

μαζικής ενημέρωσης και ο πανικός εμφανίζονται ξαφνικά, όμως εξαφανίζονται 

γρήγορα. Σύμφωνα με τον Pearson (1983) οι ηθικοί πανικοί ποικίλλουν ως προς την 

ένταση, τη διάρκεια και τον κοινωνικό αντίκτυπο. Μερικάεπεισόδια είναι παροδικά, 

αφήνοντας πίσω τους λίγο ίχνος. Οι Reinarman και Levine (1997) και Hall et al. 

(1978) ανέφεραν ότι oπανικός για θέματα που σχετίζονται με τις ψυχοδραστικές 

ουσίες έχει συσωρευτικά χαρακτηριστικά, γεγονός που σημαίνει ότιπρόκειται για μια 

συνεχιζόμενη αφήγηση ανησυχίας (Garland, 2008). Το πραγματικό πρόβλημα 

συνήθως έχει μικρότερη ισχύ σε σχέση με την αντίδραση που παράγει. Η έκταση ενός 

προβλήματος δεν αποκαλύπτεται με απλό τρόπο. Η φύση του προβλήματος, οι αιτίες 

και οι συνέπειες, αποτελούν παραμέτρους που υπόκεινται σε διαφωνία και συλλογική 

διαπραγμάτευση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ζητήματα που πυροδοτούν ηθικό 

πανικό έχουν αμφισβητούμενες διαστάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, η φύση και η 

έκταση των αναδυόμενων προβλημάτων υπόκεινται σε ευρεία συμφωνία, βασιζόμενη 

σε ευρέως διαδεδομένες ερμηνείες και σταθερές αποδείξεις. Η κοινωνική αντίδραση 

που πυροδοτείται από έναν ηθικό πανικό μπορεί να είναι είτε συναινετική είτε 
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διαιρεμένη. Αυτό σημαίνει ότι είτε υπάρχει κοινωνική ενότητα απέναντι στην απειλή 

είτε εντοπίζονται και διαφωνίες. O S. Cohen κατέστησε σαφές ότι οι ηθικοί πανικοί 

και οι αποκλίνουσες ομάδες παρουσιάζουν αμφίδρομη σχέση και συνήθως η 

απόκλιση ενισχύεται, εφόσον η προσοχή των μέσων ενημέρωσης και ο αυξημένος 

κοινωνικός έλεγχος ενισχύουν το πρότυπο της παρέκκλισης (Watney, 1997). Ο 

ηθικός πανικός σχετίστηκε με ομάδες όπως οι ανύπαντρες μητέρες, οι μετανάστες, οι 

πάσχοντες από HIV και άτομα που ανήκουν στην LGBTQ+ κοινότητα. Οι Hall et al. 

(1978) ανέφεραν ότι συγκεκριμένες ομάδες βιώνουν τις επιπτώσεις του ηθικού 

πανικού σε μεγάλο βαθμό, επειδή διαθέτουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν 

κατάλληλες, ώστε η κοινωνία να μπορεί να προβάλει σε αυτές ενοχή και αμφιθυμία 

(Garland, 2008).  

 

Τα γεγονότα με τις οροθετικές γυναίκες 

Στις αρχές Μαρτίου του 2012 αποφασίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση η 

έναρξη επιχειρήσεων ελέγχου και καταστολής κυρίως σε περιοχές του κέντρου της 

Αθήνας όπου ζούσαν αρκετοί μετανάστες χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Έναν μήνα 

αργότερα πραγματοποιήθηκαν τροπολογίεςστο νόμο 4075/2012 (ΦΕΚ89/Α/11-4-

2012, άρθρο 59), σύμφωνα με τις οποίες όποιο άτομο πάσχει από κάποιο λοιμώδες 

νόσημα ή ανήκει σε ευάλωτες ομάδες για λοιμώδεις ασθένειες, λόγω της χώρας 

προέλευσης ή χρήσης ενδοφλέβιωνκαι μη ουσιών ή αν πρόκειται για εκδιδόμενο 

πρόσωπο ή λόγω της διαβίωσης σε συνθήκες που δεν πληρούν τους στοιχειώδεις 

κανόνες υγιεινής, ο νόμος αναλαμβάνει το δικαίωμα της επ’ αόριστον κράτησης, 

εφόσον το άτομο ενέχει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αν συντρέχουν οι 

προαναφερθείσες προϋποθέσεις τα άτομα υποβάλλονται υποχρεωτικά σε υγειονομική 

εξέταση και νοσηλεία. Για τους χώρους νοσηλείας, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις κράτησης εφαρμόζονται οι διατάξεις για τους κρατούμενους. Από τον 

νόμο δεν καθορίζονται οι χώρες καταγωγής, οι υπήκοοι των οποίων ενέχουν 

αυξημένο κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Οι αστυνομικές αρχές ήταν το αρμόδιο όργανο 

διεκπεραίωσης του νόμου. Οι αλλαγές στο νομικό πλαίσιο επέφεραν διαμαρτυρίες. Οι 

κοινοβουλευτικές εκλογές του 2012 επρόκειτο να διεξαχθούν τέλη Απριλίου ή αρχές 

Μαΐου. Στις 27 Απριλίου, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ) πραγματοποίησε ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας σε εκδιδόμενα 
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άτομα. Μεταξύ των ανθρώπων που εξετάστηκαν βρέθηκε θετική στον ιό του HIV,  

μια γυναίκα 22 ετών ρωσικής καταγωγής. Αμέσως δόθηκε εισαγγελική εντολή να  

δημοσιοποιηθούν τα πλήρη στοιχεία, ο τόπος εργασίας και η φωτογραφίας της, 

ενέργεια βασιζόμενη στο νόμο 4075/2012. Η κύρια κατηγορία που της απαγγέλθηκε 

από τον εισαγγελέα ήταν αυτήτης βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Σύμφωνα 

με τα στοιχεία που δόθηκαν και αναπαράχθηκαν από τα Μέσα, η ίδια γνώριζε την 

ιατρική της κατάσταση, ωστόσο συνέχισε να συνευρίσκεται με άνδρες χωρίς 

προφύλαξη. Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε ότι ήταν φορέας του HIV.Η 

δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων και των φωτογραφιών βασίστηκε, όπως 

προαναφέρθηκε στην τροπολογία του νόμου 4075/2012 και πραγματοποιήθηκε 

κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ως πρόσχημα της δημοσιοποίησης των στοιχείων 

χρησιμοποιήθηκε η προστασία του κοινωνικού συνόλου (Gkresta & Mireanu, 2012). 

Η δημόσια έκθεση των προσωπικών δεδομένων είχε ως στόχο να πείσει τους άνδρες 

που είχαν σεξουαλική επαφή με τις συγκεκριμένες γυναίκες να κάνουν τεστ για τον ιό 

HIV και παράλληλα να αποτρέψει τους άνδρες να έχουν μελλοντικά σεξουαλική 

επαφή με εκδιδόμενες γυναίκες. Η αστυνομία καλούσε τους άνδρες που ήθελαν να 

κάνουν τον έλεγχο για να δουν αν είναι θετικοί στον HIV ή να λάβουν οδηγίες να 

επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων 

(ΚΕΕΛΠΝΟ). Τις επόμενες μέρες τα Μέσα αναπαρήγαγαν την ιστορία της 

συλληφθείσας και παρουσίασαν στοιχεία για την εικόνα της σεξεργασίας στο Κέντρο 

της Αθήνας. Περισσότεροι από 600 από άνδρες κάλεσαν τη γραμμή βοήθειας του 

ΚΕΕΛΠΝΟ αναφέροντας ότι συνευρέθηκαν με την εν λόγω γυναίκα χωρίς να λάβουν 

προφύλαξη. Τις προσεχείς ημέρες οι έλεγχοι συνεχίστηκαν και επεκτάθηκαν σε 

περισσότερες γυναίκες, οι οποίες εκδίδονταν χωρίς να έχουν τα απαραίτητα έγγραφα, 

σύμφωνα με το νόμο περί εκδιδομένων γυναικών. Στους ελέγχους βρέθηκαν γυναίκες 

θετικές στον ιό HIV, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δώδεκα 

γυναίκες, ορισμένες εκ των οποίων ήταν άστεγες, κατηγορήθηκαν επίσης για βαριά 

σκοπούμενη σωματική βλάβη. Ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία με την πρώτη 

συλληφθείσα.  Οι γυναίκες δήλωσαν ότι δεν ήταν ενήμερες για την ασθένειά τους. 

Τις επόμενες μέρες, δημοσιεύθηκαν τα στοιχεία αρκετών γυναικών. Αρχικά στις 3 

Μαΐου δόθηκαν τα στοιχεία πέντε γυναικών, στις 5 Μαΐου έξι επιπλέον γυναικών και 

την 10η Μαΐου δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες και τα στοιχεία πέντε ακόμη 

εκδιδόμενων γυναικών. Αυτή τη φορά η γραμμή βοήθειας του ΚΕΕΛΠΝΟ έλαβε 

περισσότερες από 1.600 κλήσεις από άνδρες που είχαν συνευρεθεί με τις γυναίκες, 
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χωρίς προφυλάξεις. Τα δελτία τύπου της αστυνομίας αναφέραν ότι οι γυναίκες 

συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία, όπου θα τους απαγγελθούν και οι 

κατηγορίες και ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Παράλληλα προέτρεπαν όσους άνδρες 

ήρθαν σε επαφή με τις συγκεκριμένες γυναίκες να προσέλθουν στο ΚΕΕΛΠΝΟ για 

να κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο ανίχνευσης του ιού HIV. Η δημοσιοποίηση των 

στοιχείων των γυναικών έφερε τις αντιδράσεις κάποιων οργανισμών, αίτημα των 

οποίων αποτέλεσε η διακοπή προβολής των γυναικών με HIV καθ’ αυτό τον τρόπο, 

καθώς συνεπάγεται με διαπόμπευση και καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

(Gkresta & Mireanu, 2012).  

Η συγκεκριμένη υπόθεση ποινικοποίησε τον ιό HIV και στιγμάτισε όσα άτομα 

είναι οροθετικά. Στις 10 Μαΐου που ήταν και η τελευταία δημοσιοποίηση των 

στοιχείων των γυναικών το ΚΕΕΛΠΝΟ εξέδωσε μια ανακοίνωση που ανέφερε ότιαν 

συνεχιστεί η δημοσιοποίηση των στοιχείων δεν θα πραγματοποιήσει άλλους 

ελέγχους. Οι αντιδράσεις των συλλογικοτήτων ολοένα και πλήθαιναν οδηγώντας την 

Ελληνική Αστυνομία να αφαιρέσει από την ιστοσελίδα της τις φωτογραφίες των 

γυναικών. Η πρωτοβουλία αλληλεγγύης για τις διωκόμενες οροθετικές γυναίκες 

διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απομάκρυνση των φωτογραφιών από τον 

ιστότοπο της αστυνομίας. Η ομάδα αλληλεγγύης διοργάνωσε διαμαρτυρίες ενάντια 

στον τρόπο μεταχείρισης των γυναικών και της δημοσιοποίησης των στοιχείων τους. 

Μέλη της ομάδας που επισκέφτηκαν τις γυναίκες στη φυλακή δήλωσαν ότι ένα από 

τα πρώτα αιτήματά τους ήταν η αφαίρεση των φωτογραφιών τους από το διαδίκτυο. 

Οι οροθετικές γυναίκες κρατήθηκαν σε κελιά φυλακών και όχι σε νοσοκομείο. 

Προληπτικά, κρατήθηκαν ξεχωριστά από τους υπόλοιπους κρατούμενους, στο 

υπόγειο της φυλακής, σε ανθυγιεινές συνθήκες, μην έχοντας επαρκή ιατρική 

περίθαλψη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Έως τον Μάρτιο του 2013 και οι 27 

οροθετικές γυναίκες είχαν αποφυλακιστεί. Η απελευθέρωσή τους, ωστόσο, είχε 

ελάχιστη ή και καθόλου κάλυψη από τα Μέσα Ενημέρωσης. Επίσης δεν 

πραγματοποιήθηκαν δηλώσεις εκ μέρους των αρχών (Gkresta & Mireanu, 2012). 

Όπως εξαρχής επισημάνθηκε, από την έρευνα στα ρεπορτάζ και τα άρθρα που 

αναφέρονταν στο εν λόγω θέμα προέκυψε ότι δύο από τις γυναίκες έδωσαν τέλος στη 

ζωή τους, μην μπορώντας να αντέξουν τη διαπόμπευση. 
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Μεθοδολογία και αποτελέσματα έρευνας 

Αξιοποιήθηκε oσυνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας. Τα στοιχεία 

αντλήθηκαν από 14 ενημερωτικά sites και ηλεκτρονικές εφημερίδες που 

κυκλοφορούν και σε έντυπη μορφή. Τα ενημερωτικά sites επιλέχθηκαν με κριτήριο 

την επισκεψιμότητά τους και πιο συγκεκριμένα επιλέχθηκαν τα πρώτα 20 σε 

δημοφιλία sites και οι ηλεκτρονικές εφημερίδες επιλέχθηκαν με κριτήριο την εύκολη 

πρόσβαση στα ρεπορτάζ και τα άρθρα. Οι ηλεκτρονικές εφημερίδες διαθέτουν και 

έντυπη μορφή πανελλαδικής εμβέλειας. Εντοπίστηκαν 177 ρεπορτάζ και άρθρα που 

συντάχθηκαν τις χρονικές περιόδους 27/4-6/6/2012, 30/11-14/12/2014, 3/7/2013 και 

12/5-18/12/2016, το περιεχόμενο των οποίων κατηγοριοποιήθηκε σε 6 θεματικές 

κατηγορίες. Οι θεματικές που αναδύθηκαν είναι οι εξής: 1. Σύλληψη-Φράσεις που 

δηλώνουν φόβο για τον HIV, με υποκατηγορίες α) αυξανόμενος αριθμός ανδρών που 

εξετάστηκαν ή βρέθηκαν με HIV, β) αυξανόμενος αριθμός ιερόδουλων που βρέθηκαν 

θετικές ή προσήχθησαν από τις Αρχές, γ) εξάρτηση και δ) καταγωγή 2. Αθώωση-

δίκη, 3. Αυτοχειρίες, 4. Αντιδράσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και τη 

διαπόμπευση, 5. Προβολή των απόψεων των γυναικών και 6. Προσωπικές ιστορίες. Η 

κατηγορία «Σύλληψη-Φράσεις που δηλώνουν φόβο για τον HIV», είναι διευρυμένη 

και επιμερισμένη σε επιμέρους κατηγορίες, διότι τα ρεπορτάζ και τα άρθρα 

συμπεριλαμβάνουν στοιχεία για τη σύλληψη, συνδυάζοντάς τα με στοιχεία για τον 

αυξανόμενο αριθμό γυναικών και ανδρών που είτε βρέθηκαν θετικοί είτε 

εξετάστηκαν για την ανίχνευση του ιού, την εξάρτηση και την καταγωγή τους. Τα 

στοιχεία που αντλήθηκαν αναφέρονται στη συνέχεια. 

 

 Τα ρεπορτάζ και τα άρθρα που αναφέρθηκαν στη σύλληψη, τον αυξανόμενο 

αριθμό των νοσούντων ή όσων ελέγχθηκαν για HIV, την εξάρτηση και την 

καταγωγή των γυναικών ήταν 120. Σχετικά με τη σύλληψη αναφέρθηκαν  

μεταξύ άλλων τα εξής: «Προφυλακιστέες οι ιερόδουλες που πάσχουν από Aids. 

Κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη», «To δρόμο για τις 

φυλακές πήρε η 22χρονη Ρωσίδα ιερόδουλη, φορέας του AIDS….Η 22χρονη, η 

οποία κατηγορείται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής 

βλάβης,  αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε ότι πάσχει 

από AIDS.», «Στον εισαγγελέα οι νέες πέντε οροθετικές ιερόδουλες….», 
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«Οκτώιερόδουλες, αλλοδαπές και Ελληνίδες, προσήχθησαν στο Αστυνομικό 

Τμήμα […]»,«Προφυλακιστέα κρίθηκε η Ρωσίδα οροθετική ιερόδουλη, με 

σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα …» Σε ό,τι αφορά την καταγωγή 

γράφτηκε: «…λαθρομετανάστες σε οίκους ανοχής», «στους μετανάστες που 

έχουν έρθει από χώρες στις οποίες ενδημεί σε μεγάλα ποσοστά το AIDS»., 

«πολλές αλλοδαπές από τη Νιγηρία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Βουλγαρία, 

την Αλβανία, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Λευκορωσία που εκδίδονται σε 

παράνομους οίκους ανοχής και σε «πιάτσες», «Η αύξηση της πορνείας 

συνδέεται με την έκρηξη της παράνομης μετανάστευσης καθώς αμέτρητα νεαρά 

κορίτσια από χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ αλλά και από χώρες της 

Αφρικής καταφθάνουν στην Ελλάδα», «Η υγειονομική βόμβα του AIDS δεν 

βρίσκεται πλέον μέσα στο γκέτο των αλλοδαπών όπως συνέβαινε μέχρι 

πρότινος», «…και τα παράνομα εκδιδόμενα άτομα, στη χρήση ενδοφλέβιων…». 

Σχετικά με τη χρήση γράφτηκε μεταξύ άλλων: «Οι ιερόδουλες που 

εντοπίζονται θετικές στον ιό είναι συνήθως και χρήστριες ναρκωτικών 

ουσιών», «Εκ των 16 κατηγορουμένων, που στην πλειονότητά τους είναι 

τοξικομανείς», «οι τοξικοεξαρτημένες γυναίκες που συνελήφθησαν», «Οι 

τέσσερεις τελευταίες γυναίκες είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών». Για τον 

αυξανόμενο αριθμό ανδρών και γυναικών που εξετάστηκαν ή βρέθηκαν 

θετικοί στον HIV γράφτηκαν οι εξής φράσεις: «Μέχρι στιγμής τα κρούσματα 

στις εκδιδόμενες γυναίκες που εντοπίσθηκαν τις τελευταίες ημέρες φθάνουν τα 

29», «ΣΟΚ: 17 οροθετικές ιερόδουλες στο κέντρο της Αθήνας», «Τα απανωτά 

κρούσματα με τον ιό HIV έχουν σκορπίσει τον τρόμο». Μεταξύ άλλων 

χρησιμοποιήθηκαν λέξεις και φράσεις που δήλωναν φόβο για τον HIV: 

«Ταυτόχρονα όμως κανείς δεν γνωρίζει πόσο έχει εξαπλωθεί ο ιός», «Χωρίς 

τέλος ο εφιάλτης του Aids», «έκρηξη της υγειονομικής «βόμβας» του AIDS», 

«σκορπούσαν» το θάνατο στις πιάτσες του έρωτα», «Δεν έχει τέλος ο τρόμος 

στην Αθήνα», «Η είδηση ότι ο ιός του AIDS έχει «χτυπήσει» τον αγοραίο έρωτα 

έχει τρομοκρατήσει πολύ κόσμο», «είναι οι πρώτοι κρίκοι στην αλυσίδα του 

θανάτου», «Ο εφιάλτης στο δρόμο με το …Aids», «Η υπόθεση προκαλεί 

εφιάλτες σε χιλιάδες άνδρες», «Τρόμος στην Αθήνα- Πάνω από 700 οι πελάτες 

της 22χρονης Ρωσίδας». 
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 Για τη δίκη και την αθωωτική απόφαση καταμετρήθηκαν 12 ρεπορτάζ και 

άρθρα, τα οποία ενδεικτικά ανέφεραν: «Αθώες κρίθηκαν από το Τριμελές 

Εφετείο Πλημμελειοδικών οι οροθετικές γυναίκες οι οποίες είχαν διαπομπευτεί 

το 2012…», «H απόφαση εκδόθηκε μετά την ανάλογη πρόταση του εισαγγελέα 

της έδρας. Την απόφαση υποδέχθηκαν με δάκρυα χαράς οι γυναίκες ενώ το 

ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα!», «Μεταξύ των μαρτύρων που 

εξετάστηκαν σήμερα βρισκόταν και η μητέρα μίας εκ των οκτώ 

κατηγορουμένων…», «Αρχίζει η δίκη για 11 οροθετικές γυναίκες, η οποία 

αναβλήθηκε από τις 2 Νοέμβρη για τις 15. Δύο από αυτές, δεν είναι πια μαζί 

μας…» 

 Για τις αυτοχειρίες των γυναικών γράφτηκαν 10 ρεπορτάζ και άρθρα. 

«Αυτοκτόνησε οροθετική ιερόδουλη που είχε συλληφθεί το 2012. Τα στοιχεία 

της είχαν δημοσιοποιηθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας», «Τέλος στη 

ζωή της αποφάσισε να δώσει μια από τις γυναίκες που είχαν συλληφθεί τον 

Μάιο του 2012 ως εκδιδόμενες οροθετικές, ενώ, τα στοιχεία και οι 

φωτογραφίες τους είχαν δοθεί στη δημοσιότητα», «Να βάλει τέλος στη ζωή της 

παίρνοντας την τελευταία της δόση αποφάσισε να βάλει η […], μια από 

τις εκδιδόμενες γυναίκες που είχαν διαπομπευθεί το 2012…», «Δύο θάνατοι που 

συγκλόνισαν την κοινή γνώμη», «Σοκ: Αυτοκτόνησε οροθετική που είχε 

διαπομπευτεί το 2012».  

 4 ρεπορτάζ και άρθρα συμπεριλήφθηκαν στη θεματική κατηγορία προσωπικές 

ιστορίες. Μεταξύ άλλων γράφτηκαν: «Μητέρα ενός μωρού παιδιού ηλικίας έξι 

μηνών φέρεται να είναι μία από τις 12 ιερόδουλες που είναι φορείς του AIDS», 

«Η γυναίκα, πρώτα έμπλεξε στα δίχτυα της ηρωίνης και στη συνέχεια βρέθηκε 

να «πουλά» το κορμί της για να εξασφαλίσει λίγα χρήματα που θα της 

εξασφάλιζαν τη λευκή σκόνη», «Η απίστευτη ιστορία της 26χρονης Βουλγάρας 

ιερόδουλης-φορέα του AIDS», «Το ίδιο βράδυ, η μητέρα του […] μαζί με 4 

άντρες της οικογένειας[…], έδεσαν τα πόδια του κοριτσιού στις οπλές ενός 

αλόγου και την εγκατέλειψαν γυμνή», «Όσοι την έζησαν μιλάνε για μια κοπέλα 

«τσαχπίνα, ξύπνια, με ιδιαίτερο χιούμορ». Μέχρι τα δεκαεπτά της, η ζωή της 

κυλούσε ήρεμα, στην τελευταία τάξη του Λυκείου όμως λίγο οι κακές παρέες, 

λίγο οι φήμες ότι έκανε χρήση κάνναβης, τότε οι γονείς της είχαν αρχίσει να 

ανησυχούν….». 
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 19 ρεπορτάζ και άρθρα αναφέρθηκαν στις αντιδράσεις που ξέσπασανγια τη 

δημοσιοποίηση των στοιχείων των γυναικών. Σε ένα εκ των ρεπορτάζ έγινε 

αναφορά στην εκδίκαση της υπόθεσης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

των γυναικών, καθώς είχε κατατεθεί μήνυση από το Κέντρο Ζωής, τη Θετική 

Φωνή, την PRAKSIS και την ActUp, η οποία απορρίφθηκε στο δεύτερο 

βαθμό εκδίκασης. Επίσης, σε ένα ρεπορτάζ αναφέρθηκε στη σφοδρή κριτική 

που δέχθηκε η χώρα για τη διάταξη ΓΥ/39Α κατά τη διάρκεια του 7ου 

Παγκοσμίου Συνεδρίου του IAS τον Ιούλιο του 2013. Μεταξύ άλλων 

αναφέρθηκε ότι: «Ρατσιστική αντιμετώπιση καταγγέλλει ο σύλλογος 

οροθετικών», «Δεν θα δημοσιεύονται φωτογραφίες οροθετικών ιερόδουλων 

τόσο εύκολα», «Τη διαγραφή των φωτογραφιών ζητά σήμερα το ΚΕΘΕΑ», 

«Συγγνώμη για τη διαπόμπευση. Παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας», 

«…καλούν να καταργήσει την υγειονομική διάταξη ΓΥ/39Α υποστηρίζοντας ότι 

«ποινικοποιεί την ασθένεια, παραβιάζει το ιατρικό απόρρητο και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα…», «Η δημοσιοποίηση στιγματίζει τις ιερόδουλες», «Στο 7ο 

παγκόσμιο συνέδριο του IAS (Διεθνής Κοινωνία για το AIDS) τον Ιούλιο του 

2013 η αναφορά στην επαναφορά της διάταξης […] ήταν αντικείμενο σφοδρής 

κριτικής», «Άλλη μια πολύκροτη υπόθεση παραβίασης δικαιωμάτων μπήκε στο 

αρχείο. Όπως αποκάλυψε η ιστοσελίδα γυναικείων δικαιωμάτων tomov.gr, o 

εισαγγελέας Εφετών απέρριψε σε δεύτερο βαθμό τη μήνυση που είχαν καταθέσει 

τέσσερις οργανώσεις (Κέντρο Ζωής, Θετική Φωνή, PRAKSIS, ACT UP) και 

πέντε από τις γυναίκες που συνελήφθησαν και διαπομπεύτηκαν ως οροθετικές 

την προεκλογική άνοιξη του 2012, βάσει της γνωστής «υγειονομικής 

διάταξης» . 

 Τέλος,  σε 6 ρεπορτάζ και άρθρα, προβλήθηκε η πλευρά των γυναικών. 

Μεταξύ των ρεπορτάζ υπήρξαν και συνεντεύξεις με τις φερόμενες ως 

δράστιδες. «Βρισκόμαστε εδώ χωρίς να στέκει καμία κατηγορία που να στέκει 

στον ποινικό κώδικα», «Όλες είμαστε χρήστριες όχι ιερόδουλες, ενώ καμία δεν 

γνώριζε ότι είναι φορέας του AIDS μέχρι που ήρθαμε εδώ», «Είναι αλήθεια ότι 

πολλοί πελάτες μου ζητάνε σεξ χωρίς προφυλακτικό και ξένοι και Έλληνες. 

Όμως εγώ δεν το έκανα αυτό…», «Αρνούμαι τις κατηγορίες που μου αποδίδετε. 

Δεν γνώριζα ότι είχα AIDS. To έμαθα όταν με συνέλαβαν», «Συνεχίζουμε να 

δικαζόμαστε και να τιμωρούμαστε για την ασθένεια μας», «Και οι 32 γυναίκες 



17 
 

γίναμε ψυχικά ράκη. Κάνουμε χρήση ουσιών. Για 1,5 μήνα δεν μας έδωσαν 

ούτε ένα ντεπόν» 

 Τα ρεπορτάζ και τα άρθρα συνοδεύονταν και από φωτογραφικό υλικό. Σε 16 

εξ’ αυτών οι φωτογραφίες με τα πρόσωπα των γυναικών έχουν διαγραφεί, ενώ 

57 από αυτά συνοδεύονταν από φωτογραφίες εκδιδόμενων γυναικών και 19 

με τις φωτογραφίες των συλληφθεισών γυναικών, εκ των οποίων μόνο σε μια 

περίπτωση τα πρόσωπά τους ήταν καλυμμένα. Σε 9 ρεπορτάζ και άρθρα 

υπάρχουν φωτογραφίες με συνθήματα, όπως: «οι πελάτες εγκληματούν οι 

γυναίκες φυλακίζονται», «ο κίνδυνος δεν είναι ο οροθετικός, είναι ο ρατσισμός 

και ο μισογυνισμός», «είμαστε οροθετικοί στον ιό της αξιοπρέπειας», «Stop στο 

στίγμα, όχι στο κυνήγι μαγισσών». Τα υπόλοιπα συνοδεύονταν από 

φωτογραφίες με αίθουσες δικαστηρίων, σήματα των οργανισμών που 

διαμαρτυρήθηκαν για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και φωτογραφίες 

πολιτικών προσώπων.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι στα δημοσιεύματα εντοπίστηκαν και καλές πρακτικές 

διαχείρισης  του θέματος, το οποίο είχε και κοινωνικές προεκτάσεις. Προβλήθηκαν 2 

άρθρα γραμμένα από  τον κ. Χαράλαμπο Πουλόπουλο, καθηγητή Κοινωνικής 

Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και πρώην διευθυντή του 

ΚΕΘΕΑ, ο οποίος ανέλυσε το φαινόμενο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης, 

συνδέοντας τα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα με την υπόθεση των οροθετικών 

γυναικών. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη διαπόμπευση που υπέστησαν οι γυναίκες 

έως ότου να δικαιωθούν από το δικαστήριο επισήμως. Η άποψη ενός ειδικού επί του 

θέματος συνδέει την επικαιρότητα με την κοινωνιολογική προσέγγιση των 

προβλημάτων. Μέσω της συνεργασίας κοινωνικών επιστημόνων και δημοσιογράφων 

παρουσιάζεται  μια άποψη επιστημονικά τεκμηριωμένη για το επίκαιρο γεγονός. 

Χαρακτηριστικά ανέφερε στα άρθρα του: «Όταν οι περικοπές στον τομέα της υγείας 

και της κοινωνικής φροντίδας είναι τεράστιες, όταν τα προβλήματα συνεχώς οξύνονται  

και οι ανάγκες μεγαλώνουν, η αναζήτηση εξιλαστήριων θυμάτων και αποδιοπομπαίων 

τράγων δεν έχει στόχο να περιορίσει τις μολύνσεις αλλά να αποπροσανατολίσει την 

κοινή γνώμη και να απομακρύνει από τα πραγματικά αίτια της κατάστασης και τις 

λύσεις….Χθες ήταν οι εκδιδόμενες γυναίκες, οι μετανάστες, σήμερα οι εξαρτημένοι. 

Ποιοι θα ‘ναι άραγε οι επόμενοι;…Επιλέχτηκε η ποινικοποίηση μιας ασθένειας, 
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προκειμένου να προωθηθεί μια νεοφιλελεύθερη πολιτική και να δοθεί άλλοθι στην 

πολιτική εξουσία για μείωση των δαπανών στην υγεία και την πρόνοια,  με το 

πρόσχημα της προστασία των πολιτών από την επινοημένη «απειλή».Επιπροσθέτως, 

ένα εκ των άρθρων που γράφτηκαν για τα γεγονότα άντλησε στοιχεία από εισηγήσεις 

του 24ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και 

Αντιμετώπισης του Aids που πραγματοποιήθηκε στις 23-25/11/2012. Μιας και η 

μεταδοτικότητα του ιού HIV αποτέλεσε μείζον θέμα, η ένταξη επιστημονικών 

στοιχείων, αναμφίβολα αποτέλεσε θεμέλιο για την έκφραση απόψεων με στέρεες 

βάσεις, βασισμένες σε επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα. Στο συγκεκριμένο 

άρθρο μεταξύ άλλων έγινε και αναφορά στη σύνδεση εξάρτησης από ψυχοδραστικές 

ουσίες, εκπόρνευσης και σωματεμπορίας. Ειδικότερα αναφέρθηκε: «το απαιτούν οι 

άντρες, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη της δόσης όσων γυναικών είναι 

τοξικοεξαρτημένες ή το φόβο του προστάτη… Στίγμα εσαεί. Όσο για τις καταγγελίες 

ορισμένων γυναικών ότι ασκούσαν καταναγκαστική πορνεία ως θύματα 

σωματεμπορίας δεν βρήκαν πρόθυμα ώτα από την πλευρά της πολιτείας και καμία 

έρευνα δεν έγινε». Σε 6 ρεπορτάζ προβλήθηκε η άποψη των γυναικών, μέσω 

συνεντεύξεων. Με τον τρόπο αυτό το κοινό είχε τη δυνατότητα να διαβάσει και την 

οπτική των κατηγορούμενων γυναικών ακόμη και αφού είχαν κριθεί προφυλακιστέες. 

Δόθηκε η ευκαιρία στις γυναίκες να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και να 

εκφράσουν τη δική τους άποψη για τα γεγονότα και όσα υπέστησαν οι ίδιες, παρά τα 

όσα ακούστηκαν και γράφτηκαν. Επιπλέον, ένα εκ των sites ανέλαβε την 

πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών, ώστε να αποσυρθούν από το διαδίκτυο οι 

φωτογραφίες και τα προσωπικά στοιχεία των γυναικών, οι οποίες αθωώθηκαν από το 

δικαστήριο. Μια από τις ηλεκτρονικές εφημερίδες προώθησε την πρωτοβουλία αυτή, 

συντάσσοντας ένα άρθρο που αφορούσε αποκλειστικά την ενέργεια αυτή. Το 

βασικότερο επιχείρημα της απόσυρσης των φωτογραφιών και των στοιχείων από το 

διαδίκτυο είναι ότι η παραμονή τους διαιωνίζει το στίγμα και την περιθωριοποίηση 

των γυναικών, ακόμη και μετά την αθώωση τους. Μάλιστα σε 16 ρεπορτάζ και άρθρα 

οι φωτογραφίες των γυναικών διαγράφηκαν. Επιπροσθέτως, 3 ρεπορτάζ και άρθρα 

ασχολήθηκαν με το ντοκιμαντέρ «Ερείπια/Ruins», στο οποίο παρουσιάζονται τα 

γεγονότα της υπόθεσης των εκδιδόμενων οροθετικών γυναικών. Σύμφωνα με τα 

λεγόμενά της η σκηνοθέτης επέλεξε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα καθώς 

πιστεύει ότι σχετίζεται άμεσα με τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της κρίσης. 

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Θέλησα επίσης να κάνω αυτό το ντοκιμαντέρ γιατί πιστεύω 
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ότι η υπόθεση των διαπομπευμένων οροθετικών γυναικών αντικατοπτρίζει όλα όσα 

έχουν πάει στραβά στη χώρα μας τα χρόνια της κρίσης: τον αυξανόμενο συλλογικό μας 

πανικό, την ανικανότητα των θεσμών, τη δουλικότητα των ΜΜΕ απέναντι στην 

υποτιθέμενη ιερότητα της εξουσίας, το φαρισαϊσμό των πολιτικών μας και την άνοδο 

του αστυνομικού κράτους. Κυρίως, η υπόθεση αυτή εξέθεσε ένα ουσιαστικό έλλειμμα 

συμπόνιας προς αυτούς που έχουν χτυπηθεί περισσότερο από την κρίση και τη λιτότητα, 

τους ανθρώπους που περιφέρονται σιωπηλά ανάμεσα στα ερείπια της κοινωνίας μας»2. 

 

Συμπεράσματα και κατευθυντήριες γραμμές προβολής κοινωνικών 

γεγονότων 

Οι συνέπειες της κρίσης ήταν ορατές σε όλους τους τομείς της 

κοινωνικοοικονομικής ζωής. Η κοινωνική συνοχή είχε διαταραχθεί, εγκαθιδρύοντας 

μια περίοδο ατομικισμού, αποξένωσης, ανασφάλειας και φόβου. Το σύστημα της 

δημόσιας υγείαςεπλήγη σε μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι δαπάνες για 

τους ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι εξαρτημένοι, οι χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών, οι οροθετικοί και οι σεξεργάτες. Επιπλέον, η κρίση επέφερε αλλαγές στον 

τρόπο παραγωγής και το κόστος των ουσιών, ώστε να είναι πιο προσιτές στους 

χρήστες. Ωστόσο, η φθηνή παραγωγή αύξησε την επικινδυνότητα τους. Το 2012 

καταγράφηκαν επίσημα 768 περιπτώσεις ατόμων με HIV.  

Οι κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την έναρξη του 

μεταναστευτικού επέφεραν αναταραχές, που αντιμετωπίστηκαν με μεθόδους 

καταστολής, αστυνομικές επιχειρήσεις και ελέγχους στο κέντρο της Αθήνας. Τέτοιου 

είδους πρακτικές στιγμάτισαν και περιθωριοποίησαν ήδη ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες, όπως οι εξαρτημένοι και οι οροθετικοί. Η συνεχής αναπαραγωγή ειδήσεων 

που συνδέονται με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης  και η χρήση 

συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων και εκφράσεων από τα Μέσα Ενημέρωσης 

ενίσχυσαν το φόβο και την ανασφάλεια των πολιτών. Η έννοια του ηθικού πανικού 

συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο προβάλλουν τα Μέσα ευαίσθητα κοινωνικά 

                                                           
2
https://ruinsdocumentary.com/%cf%84%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce

%b1%ce%bd%cf%84%ce%ad%cf%81/%ce%bc%ce%ae%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%b
a%ce%b7%ce%bd%ce%bf%ce%b8%ce%ad%cf%84%ce%b7/ 



20 
 

θέματα, όπως η εξάρτηση, ο ιός HIV και το μεταναστευτικό ζήτημα. Στα ποιοτικά και 

ποσοτικά χαρακτηριστικά του ηθικού πανικού συγκαταλέγονται η υπερπροβολή των 

γεγονότων, η δραματοποίησή τους, η στερεοτυπική προσέγγιση των γεγονότων, η 

σχέση αιτίου και αιτιατού, καθώς και οι υπεραπλουστεύσεις και οι γενικεύσεις. 

Επιπροσθέτως, οι εμπλεκόμενοι στα γεγονότα παρουσιάζονται ως απειλή για την 

κοινωνική συνοχή και ασφάλεια και επομένως η αντίδραση της κοινωνίας είναι η 

συσπείρωση απέναντι στον επερχόμενο κίνδυνο. Συνήθως τα προβλήματα συνδέονται 

με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τους ηθικούς πανικούς 

σχετίζονται κυρίως μεκοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Ο τρόπος προβολής των 

γεγονότων από τα Μέσα μπορεί να ενισχύει την ευαλωτότητα των ομάδων αυτών, 

καθώς διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία παρατηρώντας τα οι πολίτες τις 

ενοχοποιεί ή δείχνει αμφιθυμία. Οι αντιδράσεις της κοινωνίας απέναντι στο 

προβαλλόμενο γεγονός είτε είναι ομόφωνες είτε διαιρεμένες. Τα Μέσα Ενημέρωσης 

θα πρέπει να διαχειρίζονταιπροσεκτικά τη μετάδοση και την προβολή γεγονότων που 

εμπεριέχουν κοινωνικές διαστάσεις, υπηρετώντας το σκοπό της αντικειμενικής 

ενημέρωσης.  

Οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες είχαν επηρεαστεί από την κρίση. Οι 

γυναίκες που εμπλέκονταν στα γεγονότα προέρχονταν από μια ήδη ευάλωτη και 

περιθωριοποιημένη ομάδα, αυτή των ιερόδουλων. Η οροθετικότητα αποτέλεσε έναν 

επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα που ουσιαστικά ενίσχυσε το στίγμα και την 

περιθωριοποίηση. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα άρθρα και τα ρεπορτάζ που 

αναφέρονταν στην αύξηση τουHIV ήταν αριθμητικά τα περισσότερα. Επιπλέον, 

χρησιμοποιήθηκανσυναισθηματικά φορτισμένες λέξεις και εκφράσεις όπως «έκρηξη 

της υγειονομικής βόμβας», «μολυσμένος έρωτας», «αγκαλιά με τον εφιάλτη του Aids», 

«τρόμος και πανικός με τον ιό του Aids τις «ροζ» πιάτσες», «σκορπούσαν το θάνατο 

στις πιάτσες του έρωτα», «κρούσματα του θανατηφόρου ιού», «κανείς δεν γνωρίζει 

πόσοι μπορεί να μολύνθηκαν», «μοίραζαν Aids», «σε ομαδική εξέταση καλεί το 

ΚΕΕΛΠΝΟ», «παγίδα θανάτου για εκατοντάδες πολίτες», «εφιάλτης για τη δημόσια 

υγεία», οι οποίες οδηγούν σε υπεραπλουστεύσεις και γενικεύσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

οι ιερόδουλες συνδέθηκαν με την αύξηση του ιού HIV και επιπλέον, ο HIV 

θεωρήθηκε «θανατηφόρος» ιός. Η οροθετικότητα προσεγγίστηκε με μια 

στερεοτυπική οπτική, μέσω της οποίας στιγματίστηκαν και περιθωριοποιήθηκαν οι 

άνθρωποι με HIV. Οι οροθετικές γυναίκες στην προκειμένη περίπτωση βρέθηκαν στο 
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στόχαστρο, καθώς η δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών τους είχε 

ως απόρροια την οπτικοποίηση του κινδύνου που διαταράσσει την κοινωνική συνοχή 

και ασφάλεια. Οι κοινωνικές αντιδράσεις που παρουσιάστηκαν δεν ήταν ομόφωνες. 

Όπως προέκυψε από τα ρεπορτάζ και τα άρθρα, εκτός από τη συναίνεση υπήρξαν και 

αντιδράσεις για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από διάφορες συλλογικότητες και 

θεσμικά όργανα όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, ο Σύλλογος 

Οροθετικών Ελλάδας, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, το ΚΕΘΕΑ και το ΚΕΕΛΠΝΟ,  

η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ο Ιατρικός 

Σύλλογος Αθηνών. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε: «Επισημαίνουμε δε ότι η 

δημοσιοποίηση των φωτογραφιών των ατόμων που φέρουν ασθένειες,  πέρα από 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,  ουδόλως προάγει την Δημόσια Υγεία.  

Αντίθετα την θέτει σε διακινδύνευση,  διότι δημιουργεί αδικαιολόγητο εφησυχασμό σε 

αυτούς που είχαν απροφύλακτη σεξουαλική επαφή με άτομα που δεν έχουν συλληφθεί 

και δημοσιοποιηθεί τα στοιχεία τους,  που μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα/ 

(Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά)», «Τα ζητήματα και οι προβληματισμοί που προέκυψαν με 

αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των οροθετικών ιερόδουλων 

συμπυκνώνονται κυρίως στο εάν ήταν νόμιμη ή όχι μια τέτοια κίνηση (λαμβανομένων 

υπ’ όψη του εύρους και της ποιότητας των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά την τήρηση 

της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με τους  επιδιωκόμενους σκοπούς, όπως αυτοί 

ορίζονται στο ν. 2472/1997) και στο εάν θα έπρεπε να έχει προηγηθεί σχετική άδεια της 

ΑΠΔΠΧ αφού τα στοιχεία αφορούσαν και θέματα υγείας (Γενική Γραμματεία 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)», «Τρία ζητήματα για δημόσιο διάλογο και 

προβληματισμό θέτει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με αφορμή τη 

δημοσιοποίηση στοιχείων 12 εκδιδόμενων γυναικών».Οι κοινωνικές αντιδράσεις 

ωστόσοδεν ήταν ενιαίες. Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η υπόθεση των 

οροθετικών ιερόδουλων εμπεριείχε στοιχεία ηθικού πανικού. 

Ωστόσο, μέσα από την έρευνα αναδείχθηκαν και καλές πρακτικές οι οποίες 

μπορεί να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου διαχείρισης και 

προβολής γεγονότων που άπτονται κοινωνικών ζητημάτων. Σημεία αναφοράς σε 

αυτό τον οδηγό μπορούν να αποτελέσουνμεταξύ άλλων και οι καλές πρακτικές που 

αναδείχθηκαν από την εμπειρική έρευνα. Η συνεργασία ακαδημαϊκών και 

δημοσιογράφων, η πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών με σκοπό να αποσυρθούν οι 

φωτογραφίες και τα στοιχεία των γυναικών από το διαδίκτυο, η απόσυρση των 
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φωτογραφιών των γυναικών από ορισμένα δημοσιεύματα και η προβολή 

συνεντεύξεων των γυναικών αποτέλεσαν δείγματα καλών πρακτικών διαχείρισης 

γεγονότων κοινωνικής φύσεως. Ειδικότερα, θα ήταν ωφέλιμο σε γεγονότα που 

εμπλέκονται άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως χρήστες ψυχοδραστικών 

ουσιών, εξαρτημένοι, οροθετικοί, σεξεργάτες να υπάρχει συνεργασία με 

ακαδημαϊκούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και κοινωνικούς επιστήμονες, 

ώστε να αποφεύγονται προσεγγίσεις που ευνοούν, έστω και ασυνείδητα το στίγμα και 

παράλληλα να υπάρχει και μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη, βασισμένη σε 

ερευνητικά δεδομένα. Επιπροσθέτως, η συνεργασία κοινωνικών επιστημόνων και 

δημοσιογράφων θα φωτίσει τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές πτυχές και 

συνισταμένες του προβαλλόμενου γεγονότος, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με τις 

εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Η διεπιστημονικότητα διαδραματίζει 

σημαντικό ρόλο, καθώς όπως αποδείχθηκε από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, η 

συνεργασία δημοσιογράφων και κοινωνικών επιστημόνων προσφέρει πιο σφαιρική 

οπτική στο υπό διερεύνηση θέμα και παράλληλα προσφέρει ποικιλομορφία απόψεων. 

Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα με βάση τα δεδομένα που προέκυψαν από  

τη βιβλιοανασκοπική και εμπειρική έρευνα στα ρεπορτάζ και τα άρθρα ότι για την 

προβολή γεγονότων που σχετίζονται με κοινωνικά προβλήματα θα πρέπει να 

υφίστανται ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές, που θα καθοδηγούν τους 

δημοσιογράφους το πώς πρέπει να διαχειρίζονται και να προβάλλουν επίκαιρα 

γεγονότα με κοινωνικές συνιστώσες, όπως στην προκειμένη περίπτωση η υπόθεση 

των οροθετικών γυναικών. Αδιαμφισβήτητα, τα τελευταία χρόνια έχουν 

πραγματοποιηθεί αλλαγές στον τρόπο που προσεγγίζονται δημοσιογραφικά τα 

κοινωνικά θέματα, καθώς οι κοινωνικές εξελίξεις είναι ραγδαίες. Η σύγχρονη τάση 

της δημοσιογραφίας να αναδεικνύει κοινωνικού περιεχομένου και προβληματισμού 

θέματα έχει θέσει υπό νέες βάσεις τη δημοσιογραφική έρευνα. 
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