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Nα τα πάρουμε απ΄ την αρχή. Πότε άρχισες να 
δουλεύεις;
Ξεκίνησα το 1993. 

Που δουλεύεις; 
Τα περισσότερα χρόνια έχω δουλέψει στη πιάτσα της 
Συγγρού. Αλλά τον τελευταίο χρόνο λόγω κρίσης, δεν 
υπάρχει η δουλειά που υπήρχε πριν και δουλεύω παράλ-
ληλα και με αγγελίες στο σπίτι μου. 

Περιέγραψε μας ένα βράδυ σου, λίγο πώς είναι η 
δουλειά σου. Πληρώνεις για να κάνεις χρήση κά-
ποιου χώρου; 
Τον τελευταίο καιρό δουλεύω και με αγγελίες σπίτι μου, 
το οποίο νοικιάζω. Είναι πολύ κοντά στην πιάτσα. Παλιά  
πληρώνα 300 ευρώ για να χρησιμοποιώ 1 δωμάτιο. Και 
μου ‘χει τύχει σ’ αυτό το δωμάτιο να δουλεύουν κι άλ-
λες δύο. Στην καλύτερη να έχεις το δωμάτιο για σένα, 
και να έχει δίπλα και άλλα δωμάτια και να δουλεύουνε κι 
άλλες. Τελικά βρήκα σπίτι με ανεξάρτητη είσοδο να μην 
έχω πρόβλημα στο μπες βγες. Τώρα βέβαια και σε πολυ-
κατοικία να είσαι, χωρίς ανεξάρτητη είσοδο, αν δεν κά-
νεις φασαρία κι είσαι ήσυχη, δεν τσακώνεσαι και τέτοια, 
είναι οκ. Είναι καλύτερα απ΄ τον δρόμο γιατί δεν έχεις το 
κρύο, την ζέστη, δεν έχεις καμιά πατρόνα πάνω απ’ το 
κεφάλι σου. Ό,τι ώρα θέλεις μπορείς να κλείσεις. Βέβαια 
είναι ένα τυπικό ωράριο γιατί οι πελάτες των αγγελιών εί-
ναι πρωινοί. Σου κλείνουνε ραντεβού από τις 10 το πρωί 
και μετά ή νωρίς το απόγεμα πριν πάνε σπίτι τους από τις 
δουλειές τους. Είναι πελάτες που δεν θέλουν να ξενυχτά-
νε πια ή έχουν οικογένεια. Στις αγγελίες το ωράριο είναι 
συνήθως 10 το πρωί με 8 το απόγεμα. Προ κρίσης, πριν 
το 2008, έβγαινα 12 ή 1 η ώρα το βράδυ έπαιρνα 3-4 πε-
λάτες και μετά, στις 3 τα ξημερώματα, έφευγα με τις φί-
λες μου. Πηγαίναμε στα μπαράκια, στα μπουζούκια. Από 
το 2008 αρχίζει η πτώση. Από το 2009-10, με το ζόρι να 

ςυνέντευξη με τη νέλη

Η Νέλη είναι μία τρανς γυναίκα που ζει στην Αθήνα. Εργάζεται αρκετά χρόνια στην βιομηχανία των σεξουαλικών υπηρεσιών, συγκεκριμένα στην πιάτσα της Συγγρού. Μας 

εμπιστεύτηκε αυτή τη συνέντευξη –και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα- στο χώρο του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών στο Κουκάκι, λίγους μήνες μετά τις πρώτες επιθέ-

σεις του ΚΕΕΛΠΝΟ και των μπάτσων σε διάφορες πιάτσες. Μία από αυτές ήταν και η πιάτσα των τρανς στη Συγγρού δήθεν για να βρεθούν οι «μολυσματικές» οροθετικές 

εκδιδόμενες. Πέρα όμως από την τυραννία του γεγονότος –τις συλλήψεις οροθετικών γυναικών- η συνέντευξη αυτή αποτελεί και τη συνέχεια της αυτομορφωτικής έρευ-

νας της ομάδας μας σε σχέση με την πορνεία στην ελλάδα. Η συνέντευξη πάρθηκε με σκοπό να αναδειχθεί κατ’αρχάς η εργασία ως τέτοια: ως τρόπος επιβίωσης, διαδικα-

σία, κοινωνική συνθήκη, ρίσκο. Κατά δεύτερον, εστιάσαμε στα χαρακτηριστικά της πιάτσας των τρανς στη Συγγρού και των πελατών της. Τέλος στη βία ως εν γένει βίωμα 

της ορισμένης κοινωνικής θέσης του να είσαι πόρνη και τρανς γυναίκα σε αυτή τη χώρα. Η εργασία στη βιομηχανία του σεξ συχνά είναι μοναδικός τρόπος επιβίωσης, διέ-

ξοδος προς τη ζωή, δεδομένου ότι για τις τρανς δεν πληρούν τις «κανονικές» κοινωνικές συμβάσεις της ταυτότητας φύλου και συχνά δεν έχουν άλλη εισοδηματική στήρι-

ξη από την οικογένεια. Οι εμπειρίες της σεξουαλικής εργασίας που περιγράφει η Νέλη διαδραματίζονται πολεοδομικά στο τρίγωνο «συγγρού-σπίτι-ευελπίδων» και δίνουν 

μία εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή της εξαναγκαστικής πορνείας την οποία προσπαθήσαμε να σκιαγραφήσουμε με την έκδοση της μπροσούρας «Ό,τι θέλει ο πε-

λάτης», αλλά και σε κείμενα των τευχών 1 και 3 του περιοδικού που κρατάτε στα χέρια σας. Οι δύο αυτές μορφές πορνείας συνυπάρχουν στην πόλη αλλά είναι, όπως μας 

λέει και η ίδια η Νέλη, εντελώς διαχωρισμένες, έχουν χωρισμένα τα τσανάκια τους. Με αυτή την έννοια οι δύο αυτές μορφές πορνείας δεν μπορούν να ειδωθούν σαν ένα 

συνεχές, σαν μία ενιαία κάτοψη της πορνείας στην ελλάδα· ίσα-ίσα, η πιάτσα των τρανς της Συγγρού έχει ειδικά χαρακτηριστικά, είναι μικρότερου μεγέθους και βέβαια έχει 

τη δική της ιστορία να πει. Οι απόψεις που εκφράζονται παρακάτω είναι βέβαια απόψεις της Νέλης.

πάρω 2 πελάτες την νύχτα. Από 2011-12, ακόμα χειρότε-
ρα. Δηλαδή παίρνω 2 πελάτες την εβδομάδα. Τους παίρ-
νω με 50 ευρώ.

Αυτό δεν είναι πολύ παραπάνω χρέωση από ότι σε 
μπουρδέλο; Στο μπουρδέλο ο πελάτης κάθεται ένα 
τέταρτο και το μίσθωμα είναι πολύ πιο χαμηλό.
Ναι, είναι πολύ λιγότερα λεφτά, το ξέρω γιατί έχω δουλέ-
ψει και σε μπουρδέλο. Χάλια! Ήτανε ένας χειμώνας που 
είχε πολύ κρύο, χιόνι και ήταν γνωστή μου αυτή που το 
είχε και μου είπε «δεν έρχεσαι να μην είσαι μες στο κρύο» 
και πήγα. Για ένα 3μηνο, αλλά ήταν πολύ κλεισούρα. Δη-
λαδή είσαι στην ουσία σ’ ένα σπίτι, μάλλον περιορισμένη 
στην κουζίνα ενός σπιτιού να κάθεσαι, πολλή πίεση.

Τι σημαίνει για τη δουλειά σου να κλειστείς σε ένα 
σπίτι;
Κοίτα, στην πιάτσα βγαίνεις με τις φίλες σου, κάνεις χα-
βαλέ, είναι πιο ελεύθερα τα πράγματα. Ό,τι ώρα θες 
πας, ό,τι ώρα θες φεύγεις. Αν είσαι σε ένα σπίτι ή σε ένα 
στούντιο, είσαι κλεισμένη ένα οχτάωρο ή εξάωρο. Βέ-
βαια, στο στούντιο είναι πιο κυριλέ, υπάρχουν κάμερες 
απ’έξω, μπορείς να τσεκάρεις ποιός είναι, δεν μπαίνουν 
μπουλούκι-μπουλούκι. Είναι πιο σύγχρονο το πράγμα, 
αλλά πολλές δεν είναι δηλωμένες. Εγώ δε γουστάρω να 
δηλωθώ γιατί δεν θέλω να μάθει όλη η οικογένεια μου τι 
δουλειά κάνω. Αν είσαι δηλωμένη, φαίνεται σε όλα σου 
τα έγγραφα ότι είσαι εκδιδόμενη. Εγώ δεν το ήθελα αυτό 
και πολλές άλλες δεν το θέλουν. 

Κατά περιόδους για να μην καταλάβουν οι δικοί μου 
ότι κάνω αυτό, έχω κάνει κι άλλα επαγγέλματα. Έχω κά-
νει την barwoman, έχω παίξει σε ταινίες και σε videoclip, 
αλλά όλοι οι δρόμοι… Ας πούμε, για ένα videoclip που 
είχα κάνει πήρα 100 χιλιάρικα δραχμές τότε, το 2000, 
αλλά ήμουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήταν κάτι 
που το γούσταρα όμως. Έχω παίξει και σ’ ένα σίριαλ, με 

τον Κουτσομύτη σκηνοθέτη. Κράτησαν 6 μήνες τα γυρί-
σματα. Ε, η μια δουλειά μου έφερνε την άλλη. Είχα πάει 
και για τον ρόλο της Στρέλλας αλλά δεν τον πήρα τελικά. 
Δεν του έβγαινε στον φακό αυτό που ήθελε αυτός. 

Είσαι αυτοδίδακτη ηθοποιός δηλαδή!
Ναι, άνευ σχολής! Ο Κουτσομύτης μου έλεγε «εσύ εί-
σαι ηθοποιός». Αλλά για μια τρανς είναι δύσκολο αυτό 
το επάγγελμα. Θα πρέπει μονίμως να κάνεις ή την bar-
woman ή την πουτάνα. Για τέτοιους ρόλους σε θέλουνε. 

Για να επανέλθουμε στη προηγούμενη ερώτηση, 
πόσα έπαιρνες εσύ και πόσα η πατρόνα; 
Τότε το μίσθωμα ήταν 3000 δρχ. Έπαιρνα 2000 δρχ εγώ, 
500 δρχ αυτή που είχε το σπίτι και 500 δρχ αυτή που μου 
έκανε την υπηρεσία. Αλλά τότε είχε δουλειά παντού.

Η «χρυσή εποχή» ποια περίοδος ήταν;
Τότε που βγήκα εγώ. Αρχές ’90 με 2008. Δηλαδή έπαιρνα 
3-4 πελάτες, πήγαινα στα μπαρ, στα μπουζούκια στις 2-3 
το βράδυ κι αν είχα κέφι ξαναγύρναγα στις 5 τα ξημερώ-
ματα, καθόμουνα μέχρι τις 7 το πρωί και έπαιρνα άλλους 
5 πελάτες. Τα πιο πολλά τα έβγαζα από αυτούς που φεύ-
γανε από τα μπαρ. Μετά έπεσε η δουλειά. Αλλά αυτή η 
σημερινή πτωτική τάση ισχύει για όλες τις πιάτσες.

Η πιάτσα των τραβεστί με τις άλλες δεν έχουν καμιά 
σχέση; Τα’ χετε χωρίσει τα τσανάκια σας που λένε;
Ναι, αλλού είναι οι γυναίκες, αλλού εμείς. Ξέρω ότι στην 
δεκαετία του ’60, βγαίνανε γυναίκες στη Συγγρού. Στα 
μέσα της ίδιας δεκαετίας και αρχές ’70 ήτανε μισές-μι-
σές. Κάποια στιγμή φύγανε οι γυναίκες από την Συγγρού 
και οι μισές πήγανε στην παραλία, στην Ποσειδώνος, και 
οι άλλες μισές πήγανε στην Αθηνάς και στα γύρω στε-
νά. Στο Κολωνάκι παλιά ήταν μισές-μισές, εκεί στην Σό-
λωνος. Από την μία ήταν οι γυναίκες, από την άλλη οι 

«Πες μου αν θέλεις τι φοβάσαι στις γιορτές. 
Μόνο για κείνη μην μου λες»
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τρανς. Επειδή εκεί που ήταν η πιάτσα δίπλα έμενε ο Ση-
μίτης, οι μισές ήταν κάθε μέρα αυτόφωρο. Εκείνη η πιά-
τσα ήταν η πιο παλιά και η πιο ακριβή. Οι πιάτσες τρανς 
τα τελευταία χρόνια είναι Συγγρού, Σόλωνος και λεωφό-
ρο Καβάλας. Στην Καβάλας και στη Συγγρού υπάρχουν 
γυναίκες που τις ξέρουμε, είναι φίλες μας. Βγαίνουν για 
κανά 2 χρόνια και μετά φεύγουν, πάνε αλλού.

Οι δύο αγορές που υπάρχουν στην Συγγρού, 
η πιάτσα και τα στριπτιτζάδικα, είναι εντελώς 
διαχωρισμένες;
Τα στριπτιτζάδικα έχουν πιο συχνούς πελάτες αλλά εμείς 
δεν πάμε εκεί μέσα να κλειστούμε. Έχεις αφεντικό, δεν 
μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ πήγαινα στο διάλειμ-
μα μου να πιω ένα ποτό. Είχα γνωρίσει πολλές κοπέλες 
αλλά έχουν το αφεντικό πάνω απ’ το κεφάλι τους. Αυ-
τές κάνουν κονσομασιόν και κλείνουν βίζιτα για μετά. 
Έχουν πελάτες που τις ξεπετάνε στις τουαλέτες. Πέρσι 
που έπαιρνα 60 ευρώ, έρχεται πελάτης και μου λέει «εγώ 
με τα 60 θα πάω εκεί, θα κάτσω 2 ώρες με τα ποτά μου, θα 
δω στριπτίζ και θα γαμήσω και μία στην τουαλέτα»... Όλα 
αυτά με 60 ευρώ. Ενώ μαζί μου στη μισή ώρα έχει φύγει. 
Πάντως, οι περισσότερες που δουλεύουν σ’ αυτά τα μα-
γαζιά δεν είναι ελληνίδες. Όλα τα  αφεντικά τις έχουν πει-
θαρχημένες γιατί ειδικά οι Ρωσίδες πίνουν πολύ με απο-
τέλεσμα να μην μπορούν να δουλέψουν κονσομασιόν. 
Τις έχουνε από κοντά για να μην σουρώσουνε. Όλα αυτά 
που ακούγονται, κυκλώματα και σωματεμπορία αφορά 
τις γυναίκες και πιο πολύ τις ξένες. Τους πιο αδύναμους 
κρίκους. Τώρα πια οι ελληνίδες έχουν ξυπνήσει, την δε-
καετία του’60 ήταν όλες με νταβατζή. 

Αλήθεια, στην πιάτσα σας στη Συγγρού έχει τύπους 
που σας πουλάνε προστασία;
Όχι. Παλιά από τις 10, μπορεί οι 2 να είχαν νταβατζή. 
Θέλανε να’ χουν κάποιον. Κόλλημα, δεν ξέρω... Αισθα-
νόντουσαν πιο γυναίκες, δεν ξέρω. Εγώ θεωρούσα ότι 
ήταν πολύ βλακεία να’ χω κάποιον να μου παίρνει τα λε-
φτά ή να ’μαι σε μία πατρόνα, να δουλεύω και να μου τα 
παίρνει.

Η Συγγρού είναι πιάτσα μόνο για τρανς; Δεν είχε 
πάει να γίνει και μια πιάτσα με Αφρικανές;
Όχι εδώ. Είχανε βγει 2-3 που είχαν έρθει με νταβατζήδες 
αλλά τις διώξαμε. Και κάποιες Αλβανίδες αλλά ειδοποιή-
σαμε το Ηθών1 και έφυγαν, γιατί δε θέλουμε νταβατζή-
δες στην πιάτσα μας.

Η πιάτσα σας τι σχέση έχει με τους μπάτσους; 
Τα τελευταία χρόνια που έχουν μπει πιο νεαρά παιδιά, 
είναι πιο ευγενικοί. Γενικά, δεν μας κάνουν ντου οι μπά-
τσοι, το Ηθών κάνει. Με τους μπάτσους της περιοχής δεν 
έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα εκτός αν εμείς κάνουμε 
κάτι. Τσακωθούμε μεταξύ μας ή με κανέναν  πελάτη. Γε-
νικά, το πόσο συχνά έρχεται το Τμήμα Ηθών έχει να κά-
νει με το ποιος είναι κυβέρνηση. Επί ΠΑΣΟΚ το Τμήμα 
έβγαινε πιο συχνά από ποτέ. Μας μάζευε για να παίρ-
νει λεφτά για το αυτόφωρο. «Πρέπει να φορολογηθείτε κι 
εσείς» μας λέγανε. Πρέπει να περνάς αυτόφωρο και μετά 
δικαστήριο. Σαν πρόστιμο. Οι δεξιοί ήταν πιο ελαστικοί. 
Μας προειδοποιούσαν. Βγαίνανε 3 φορές τον χρόνο, το 
ξέραμε. Δεν είναι θέμα το Ηθών τα τελευταία δύο χρό-
νια. Τώρα πια νομίζω δεν έχει να κάνει με πιο κόμμα εί-
ναι πάνω. Έχει αλλάξει το πράγμα. Από τον Παπαδήμο 

1 Σημείωση της ομάδας: Το διάσημο «Ηθών» υπάρχει ακόμη! 
Πρόκειται για το 3ο Τμήμα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλε-
κτρονικών Εγκλημάτων,  Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών της Διεύ-
θυνσης Ασφάλειας Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας.

και μετά έχει αναλάβει το ΚΕΕΛΠΝΟ και συνεχίζει έτσι το 
πράγμα.

Πόση ώρα περνάς με τον πελάτη;
Μισή ώρα με τρία τέταρτα. Το πολύ μία ώρα. Σήμερα 
χρεώνω λιγότερα από ότι πριν την κρίση. Παλιά μπορεί 
να χρέωνα και 60-70 ευρώ. 

Έχεις διαφορετικές τιμές για τους πελάτες σου;
Εξαρτάται. Αυτοί που είναι πιο φραγκάτοι σε ρωτάνε αν 
έχεις δικό σου χώρο ή να πάμε σε ξενοδοχείο. Εκτός αν 
είναι τίποτα κομπλεξικοί που φοβούνται μήπως έχεις 
κρυμμένη καμιά κάμερα ή μήπως τους δει κανείς, οπό-
τε προτιμούν το αμάξι. Από μόνος του ο φραγκάτος θα 
σου πει -αν εγώ τώρα παίρνω 50 ευρώ– πάρε 100 για να 
μην αγχώνεσαι. Αλλά αυτό μου το έχει πει κι ένα παιδί 
που δούλευε σερβιτόρος... Βέβαια, καμιά φορά οι φρα-
γκάτοι βγαίνουν και πιο μίζεροι. Απλά ο φραγκάτος αν σ’ 
έχει ξαναπάρει και ξέρει ότι θα περάσει καλά μαζί σου, 
θα σου πει «πάρε 100 για να μην έχεις πρόβλημα με το άγ-
χος». Δηλαδή, να κοιτάξω να μη τον ξεπετάξω στο μισά-
ωρο. Αν μου δώσει τα διπλά ας πούμε, είμαι πιο ελαστι-
κή ως προς τον χρόνο.

Αν ήταν να περιγράψεις τους στάνταρ πελάτες σου, 
πως θα τους περιέγραφες; Πάνε μόνο σε σας; 
Ένα 50% πάει και αλλού. Το άλλο 50% έρχεται μόνο σε 
μας. Έχουν όλα τα στυλ. Μπορεί να πάρεις έναν που παί-
ζει ποδόσφαιρο (δε λέμε ονόματα!), που έχει γραφείο ή 
έναν επιχειρηματία και μπορεί να πάρεις από σκουπιδι-
άρη, γιατρό, ιδιωτικό υπάλληλο. Και μπάτσους. Και ταξι-
τζήδες, αλλά αυτοί είναι η πιο ελεεινή φυλή! Από παλιά, 
από τις χρυσές εποχές! Οι πιο βρωμιάρηδες, οι πιο τζα-
μπατζήδες! Υπάρχουν βέβαια και ελάχιστες εξαιρέσεις. 
Είναι επίσης από όλες τις εθνικότητες. Προσωπικά όμως 
τους μετανάστες τους αποφεύγω. 
Γενικώς, είναι παντρεμένοι και ανύπαντροι. Είχα πελάτη 
σπίτι μου και τον παίρνει τηλέφωνο η γυναίκα του και 
της λέει «έλα αγάπη μου, είμαι στα Mac Donalds. Τι θέ-
λεις να σου φέρω;» ή ένας άλλος πάνω στην πράξη μίλα-
γε στο τηλέφωνο και της είπε «είμαι στον τάδε, έρχομαι!». 
Πολλά τέτοια…

Από τους πελάτες σου,  πόσοι είναι σταθεροί και 
πόσους τους βλέπεις, μονάχα μια φορά;
Παλιά μπορεί να είχα έναν πελάτη που ερχόταν 1-2 
φορές την εβδομάδα. Αλλά παίζουν κι άλλα πράγμα-

Τρανς στη Νέα Υόρκη το 1955, φωτογραφία τραβηγμένη από τον Robert Frank. 
Όπως είπε και ο Κέρουακ για τις φωτογραφίες του Frank «ρούφηξαν ένα 
θλιβερό, γλυκό ποίημα από την Αμερική». 
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τα ρόλο. Ας πούμε, βγήκαν πιο μικρές στην πιάτσα. Εί-
ναι κάπως η φάση σαν τα μοντέλα ή σαν τις αεροσυνο-
δούς... Από κάποιο σημείο και μετά καίγεσαι, γιατί θέ-
λουν φρέσκο πράγμα. Εγώ έκανα διάφορα για να μη καί-
γομαι. Σταμάταγα για λίγο και πήγαινα και έκανα την αρ-
τίστα σε μπαρ. Έκανα show και μετά γύρναγα, για να με 
ξεχάσουν λίγο. Έβαζα περούκες. Πότε μελαχρινή, πότε 
ξανθιά και τους μπέρδευα. Ήταν μερικοί τόσο βλαμμέ-
νοι που ενώ με είχαν πάρει 3 φορές, νόμιζαν ότι είμαι 
άλλη! Είχα έναν πελάτη που όταν ήμουν με τα δικά μου 
μαλλιά, ήξερε ότι ήμουν εγώ, κι όταν ήμουν ξανθιά με 
έλεγε Αλίκη.

Πώς είναι η σχέση σου με τους πελάτες;
Έχω κάποιους που τους ξέρω από τότε που βγήκα, που 
είναι πολύ οικείοι. Εγώ μπαίνω μέσα και αρχίζω την κα-
σέτα… «έλα αγάπη μου, τι κάνεις;» και αυτοί μου λένε 
«έλα, κόψ’το τώρα». Κάπως ξεχνάς… Συνήθως, αρχίζω 
τα «πώς σε λένε, που μένεις, τι κάνεις, τι ζώδιο είσαι;». 
Αυτά τα λέω στο αμάξι, κάπως να σπάσω τον πάγο. Τι 
άλλο να του πεις τώρα για να σπάσεις τον πάγο… Υπάρ-
χουν κάποιες κλισέ ερωτήσεις. Και μου έλεγαν αυτοί «δε 
θέλω μωρή, πάλι τις ίδιες ερωτήσεις!». Μετά είναι άλλοι 
που τους κάνω τον ψυχολόγο. Πριν αρχίσουμε ή όταν 
τελειώσουμε αρχίζουν… «έχω αυτό το πρόβλημα με τη 
δουλειά μου, έχω αυτό το πρόβλημα με τη γυναίκα μου, 
με το παιδί μου…». Σου έλεγαν τα προβλήματά τους, 
οπότε κάνεις και τον ψυχολόγο. Με κάποιους άλλους εί-
ναι σαν φιλαράκια. Τους λέω ευθέως «έλα πες». Με κά-
ποιους άλλους έλεγα «παναγία μου να περάσει η ώρα 
να φύγει», είναι τσογλαναρία ή είναι βαρετοί. Άλλοι είναι 
πολύ μαγκιά κι έτσι. 
Μπορεί κάποιος να έχει πιει ποτά ή και drugs και συνή-
θως να αργεί να τελειώσει και η άλλη να φρικάρει και να 
τον πετάει έξω. Αυτό είναι το χειρότερο τους! [των πε-
λατών] Αλλά μετά, με τα χρόνια, αυτούς τους κόβεις και 
τους αποφεύγεις. Αν τον βλέπεις τον άλλον σταφίδα, δεν 
τον παίρνεις για να τσακώνεσαι μετά- «φέρε μου πίσω τα 
μισά λεφτά» ή «κάτσε να τελειώσω»...

Σε γενικές γραμμές παίρνουν από «όχι» οι πελάτες;
Ναι, παίρνουν. Εγώ προσπαθώ να μην τάζω πράγματα 
που δεν μπορώ να κάνω, για να μην έχω φασαρίες. Αλλά 
μερικοί επιμένουν μήπως και πιάσει ή άλλοι σηκώνονται 
και φεύγουν. Γενικά δε θα σε εξαναγκάσουν αλλά έχει τύ-
χει σε φίλη μου να μην δώσει λεφτά πίσω και να την πά-
ρει ασθενοφόρο... Την έκανε μαύρη στο ξύλο.

Μέχρι τη δεκαετία του ’80, η πόρνη είχε έναν επαγ-
γελματικό κώδικα και έκανε συγκεκριμένα πράγ-
ματα. Από τα διαβάσματα και από αυτά που έχουμε 
καταλάβει, από τότε αρχίσανε οι πελάτες να ζητάνε 
άλλου είδους υπηρεσίες. Ας πούμε, όταν αρχίζουν 
οι τσόντες με τα πιο ευφάνταστα σενάρια, το inter-
net. Εσύ τι σχετική εμπειρία έχεις;
Από το ‘80 ζητάγανε διάφορα αλλά όχι όπως τώρα. Το 
ξέρω από την Γκαμπριέλα που ήτανε η νούμερο 1 ιερό-
δουλη της Αθήνας. Ήτανε από τις πιο γνωστές πουτάνες. 
Είχε σπίτι στα Εξάρχεια. Μέχρι τα 75 της, που την σκότω-
σαν, δούλευε. Ήταν Ρωσίδα, τελείωσε τις καλόγριες και 
ήταν και καθηγήτρια Γαλλικών κι επειδή έπαιζε χούφτω-
μα από τους μπαμπάδες, σου λέει θα γίνω πουτάνα να 
σας τα παίρνω μια και καλή! Λοιπόν, είχα μιλήσει μαζί της 
και είχα ακούσει και μια συνέντευξη της που έλεγε ότι σε 
σχέση με το’80 έχουν αλλάξει αυτά που ζητάνε. 

Σε σχέση με τη δεκαετία του ’90 σου ζητάνε οι πελά-
τες τίποτα διαφορετικό;
Όπως είπα πριν, τα πράγματα αλλάξανε από την δεκα-
ετία του ’80, όχι από όταν άρχισα να δουλεύω εγώ. Ό,τι 
ζητάγανε όταν άρχισα ζητάνε και τώρα. Απλά τα τελευ-
ταία χρόνια υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τους δέρ-
νεις, να τους μαστιγώνεις. Παλιά δεν σου ζητάγανε τέ-
τοια πράγματα. Και βέβαια τώρα τα λεφτά είναι λιγότε-
ρα. Είναι κάποιοι που μου λένε «έχω διάθεση, αλλά δεν 
έχω λεφτά». Ή ψάχνουν κάποια που μπορεί να πάει τζά-
μπα... Εγώ στην δουλειά πολύ σπάνια θα πάρω κάποιον 
χωρίς λεφτά. Αν θέλω να βρω κάποιον μπορεί να πάω σε 
μαγαζί, σ΄ ένα club. Θέλω να τα ξεχωρίζω. Άλλο η δου-
λειά, άλλο το κέφι μου. Γιατί αν μπερδευτούνε αυτά τα 
δύο, χάνεις τον έλεγχο. Τελευταία λόγω κρίσης, έχουν μα-
ζευτεί πολλοί γαμπροί... Όλοι με βλέπουν «αλλιώς»! «Εγώ 
δεν σε βλέπω σαν τις άλλες. Θέλω σχέση. Πάμε θάλασ-
σα, έλα να πάμε μπουζούκια» Βέβαια! Για να μην πληρώ-
σουν... Και στις τρεις μεγάλες σχέσεις που είχα στην ζωή 
μου, δεν ήθελα ούτε να περνάνε από την δουλειά, ούτε 
να ξέρουν τι γίνεται στην δουλειά. Γιατί έρχεται, σε βλέπει 
και δημιουργούνται ζήλειες, δημιουργούνται άλλα πράγ-
ματα. Πάντα τα είχα χωρισμένα αυτά τα πράγματα. 
  
Το πως ντύνεσαι παίζει ρόλο στους πελάτες; Τι 
θέλουν;
Οπωσδήποτε γόβα, ζαρντιέρες, μίνι. Παλιά φόραγα μα-
κριά φορέματα, σαν της Σαπουτζάκη, με σκίσιμο μέχρι τις 
αμυγδαλές!  Μακιγιάζ Nina Hagen, τόσο έντονο. Τα πρώ-

τα χρόνια το ’κανα με χαρά αλλά τώρα πια βαριέμαι... Εί-
ναι πολύ δουλειά. Θέλω 2 ώρες για να ετοιμαστώ. 

Και με τα προφυλακτικά τι γίνεται;
Είναι πολλοί που για να μην φορέσουν προφυλακτικό 
σου δίνουν παραπάνω λεφτά. Αυτό συνέβαινε κι από 
παλιά. Σε κάποιους δεν αρέσει το προφυλακτικό και το 
ρισκάρουν. Είναι τόσο μαλάκες δηλαδή που σκέφτονται 
με το κάτω κεφάλι κι όχι με το πάνω. Εγώ πάντως στη 
δουλειά μου δεν το ρισκάρω.

Κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών έλεγαν ότι αυ-
ξήθηκαν οι πελάτες και γι’αυτό έφεραν από  έξω 
γυναίκες.
Εγώ δεν είδα να έρχονται καινούριες σε αυτή την πιάτσα, 
δεν ξέρω για τις άλλες πιάτσες. Απλά μας είπαν ότι «εάν 
έχετε περιφρούρηση, δεν κάνετε φασαρίες, δεν τσακώ-
νεστε μεταξύ σας, δεν καλείτε το 100 είτε που τσακώ-
νεστε με πελάτες είτε για άλλους λόγους, τότε θα μείνε-
τε και θα δουλέψετε. Διαφορετικά, δε θα δουλεύετε». 
Στους Ολυμπιακούς είχε όντως περισσότερους πελάτες.  
Έπαιρνα 1-2 έλληνες και 5-6 τουρίστες, που ήταν πιο κα-
λοί από τους έλληνες. Δεν ήταν ψυχοβγάλτες και όσα σου 
έλεγαν τόσα σου έδιναν. Όταν είχε έρθει ο Μπους και οι 
πρόεδροι της Αμερικής δυο-τρεις φορές, δε μας άφηναν 
να βγούμε στη Συγγρού, γιατί αυτοί έμεναν στο Inter-
continental και δεν ήθελαν να φαίνεται η πιάτσα. Στην 
επίσκεψη του Κλίντον βγαίνω και βλέπω σε κάθε τετρά-
γωνο έναν μπάτσο, σε κάθε γωνία. Έρχεται μια μπατσί-
να και μου λέει «γεια σου». Λέω «γεια». Μου λέει «δεν έχει 
δουλειά σήμερα». Λέω, «δεν ξέρω αγάπη μου, εγώ τώρα 
ήρθα». Εγώ νόμιζα ότι μου έλεγε ότι δεν έχει δουλειά γε-
νικώς! «Όχι», μου λέει, «δεν κατάλαβες, όσο είναι εδώ ο κύ-
ριος Κλίντον, δε θα βγαίνετε για δουλειά». 
 
Αυτή την φάση με το ΚΕΕΛΠΝΟ πως την βλέπεις;
Από τον καιρό που άρχισε να βγαίνει το ΚΕΕΛΠΝΟ με την 
αστυνομία, βγαίνουν τακτικά. Την τελευταία φορά προ-
σήγαγαν είκοσι από μας, την προηγούμενη 15. Θέλουν 
να μας κάνουν να φύγουμε από την πιάτσα, να μη φαι-
νόμαστε. Και βρήκαν το πρόσχημα με το AIDS. Και μόνο 
δύο από αυτές έχουν αποφυλακιστεί, επειδή είχαν στα-
θερή κατοικία. Οι άλλες που δεν είχαν σταθερή κατοι-
κία, γιατί είναι γυναίκες που δεν ξέρει η οικογένειά τους 
ότι δουλεύουν ως πόρνες και γι’αυτό δεν έχουν δηλώσει 
σταθερή κατοικία ή είναι χρήστριες και μένουν στα ξε-
νοδοχεία και από δω και από κει, είναι ακόμη μέσα. Και 
κάτω από άθλιες συνθήκες. 

Το θεωρώ απαράδεκτο να σε παίρνουν με το ζόρι για 
να σου κάνουν εξετάσεις. Γενικά, αυτοί θέλουν απότη 
μια να μην είμαστε έξω και από την άλλη να μας παίρ-
νουν λεφτά. Δεν γίνεται γιατί τους νοιάζει το θέμα της 
υγείας, αν περνάμε γιατρό και τέτοια. Αυτά είναι μαλακί-
ες. Όλα αυτά τα κάνουν για να πάρουν το 400άρι από την 
έκδοση της άδειας εκδιδόμενου προσώπου. Και να τα δί-
νεις κάθε μήνα στο κράτος. Το κράτος είναι ο νταβατζής. 
Και θέλουν να γίνουμε όπως στην Ευρώπη, να μην υπάρ-
χει πορνεία στο πεζοδρόμιο. Δηλαδή να είναι όλα κα-
μουφλαρισμένα. Και να είσαι είτε σε οίκους ανοχής, είτε 
σε στούντιο, είτε να είσαι σε κάποιο σπίτι με ανεξάρτη-
τη είσοδο και να είναι 200 μέτρα μακριά από σχολεία, εκ-
κλησίες κλπ, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι 
ότι θέλουν να είσαι μαντρωμένη, να μην είσαι έξω, να μη 
φαίνεσαι δηλαδή. Αυτό τους νοιάζει, όπως κρύβουν τα 
σκουπίδια κάτω από το χαλί, αυτή είναι η λογική τους. 
Στον δρόμο να είναι μόνο οι πρεζούδες, οι άρρωστες, 
οι παράνομες.  Και αν είσαι δηλωμένη να σου παίρνου-
νε και τα λεφτά ως κράτος. Και τώρα με την κρίση αυτό 
τους καίει ακόμη περισσότερο. 

Η Nina Hagen, πανκ και ποπ φροντ 
γούμαν (θυμάστε τους Automobil;) 

και ηθοποιός από το Ανατολικό 
Βερολίνο κατά τις δεκαετίες ‘70 και 

‘80, είχε όντως σούπερ μέικ απ! 



χρι να τον πιάσουν. Εγώ φαντάσου έφυγα καλοκαίρι και 
τον συλλάβανε μετά τα Χριστούγεννα. Είχε σκοτώσει μια 
γυναίκα που έμενε στην λεωφόρο Καβάλας και την ήξε-
ρα. Όταν τον είδα στην τηλεόραση, ήμουνα στο μπαρ 
και δούλευα. Παρόλο που ήταν με τις χειροπέδες μόλις 
είδα το βλέμμα του, νόμιζα ότι με βλέπει, ξέρει που είμαι 
και θα ’ρθει να με βρει! Μου λέγανε απ’ το μαγαζί «τι έπα-
θες;» τους λέω «Αυτός είναι!» 

Μάλιστα… Γίνεται αυτό κι εσύ μετά πώς ξαναμπαί-
νεις στο επάγγελμα;
Εγώ τσακώθηκα με τον φίλο μου κάποια στιγμή. Μετά 
από ένα χρόνο, χωρίσαμε πια οριστικά. Ήμουν ξένη λοι-
πόν σε μια ξένη πόλη, κι επειδή χώρισα μ’ αυτόν, για 
όλους όσους είχα γνωρίσει εκεί, ήμουν η Αθηναία -μια 
ξένη. Γενικά αυτός μετά δεν με άφηνε σε χλωρό κλαρί 
και ξαναγύρισα πίσω στην Αθήνα. Το πολέμησα για κάνα 
μήνα, δεν έβρισκα κάτι άλλο και βρήκα τυχαία μια φίλη 
μου που έψαχνε κι αυτή για σπίτι γιατί είχε χωρίσει. Απο-
φασίσαμε να πιάσουμε μια μονοκατοικία, κοντά στην πι-
άτσα στην Καλλιθέα, για να μείνουμε μαζί. Κι έτσι το ’97 
γύρισα συνειδητοποιημένα, κάπως ότι ήρθα και όλοι οι 
δρόμοι οδηγούν σ’ αυτό. 

Δηλαδή θεωρείς ότι είναι σχεδόν σα μοιραίο να ερ-
γάζεσαι στον τομέα των σεξουαλικών υπηρεσιών 
από την στιγμή που είσαι τρανς;
Είναι δύσκολο να πιάσεις δουλειά κάπου αλλού. Εάν εί-
σαι τρανς σου λέω τώρα. Δηλαδή ή πρέπει να’ χεις λεφτά 
απ’ τον μπαμπά σου και να ανοίξεις ένα δικό σου μαγαζί 
-αλλά και πάλι να βρεις την αντίδραση του κόσμου- ή να’ 
σαι χωμένος κάπου μέσα στην νύχτα. Ε, απ’ το ’97 δού-
λευα συνειδητοποιημένα. Κάποιες στιγμές έκανα κάποια 
διαλείμματα 6μηνου ή χρόνου αλλά μετά πάλι πίσω. Αν 
δεν έχεις τα λεφτά του μπαμπά σου να σου ανοίξει κάνα 
μαγαζάκι, καμιά εταιρεία, κάτι, μοιραία καταλήγεις εκεί. 

��

Γενικά, περιστατικά βίας σου συμβαίνουν συχνά 
στη δουλειά;
Ναι, αλλά προσπαθώ πλέον να τα αποφεύγω. Δηλαδή αν 
είμαι στην πιάτσα και δω καμιά 20αριά μηχανάκια να κα-
τεβαίνουν, κρύβομαι. Ή αν δω κάτι ύποπτο, γιατί τους 
κόβεις και με τα χρόνια, προσπαθώ να το αποφύγω. Αυ-
τοί κοιτάνε πότε θα μείνει κάποια μόνη της ώστε να της 
επιτεθούν και να μην έχει βοήθεια από τις άλλες και τα 
κάνουν μέσα από το αμάξι ή με τα μηχανάκια οδηγώ-
ντας. Αλλά σε μια φίλη μου, κατέβηκε ένας από το αμάξι 
και της έσπασε δόντια, πλευρά...Δεν ξέρω αν ήταν χρυ-
σαυγίτες, αλλά φέτος που είχα βγει Μ. Δευτέρα, μου πε-
τάξανε μια καρτέλα αυγά... Αυτοί που το κάνανε μου εί-
παν «δεν ντρέπεσαι παλιοπουτάνα μέρα που’ ναι...!». Ε, 
μετά είναι και οι αγγελίες. Κάποιοι με παίρνουν τηλέφω-
νο για να με κοροϊδέψουν αλλά ή το γυρνάω στην πλάκα 
ή τους το κλείνω στην μούρη. Αλλά και έξω... Έξω είναι 
χειρότερα. Περνάνε όλα αυτά τα αυτοκίνητα όλη την νύ-
χτα... Μπορεί ξαφνικά να περάσουν τίποτα πιτσιρίκια και 
να αρχίζουν να σου πετάνε νεράτζια. Ή μ’ έχουν πυροβο-
λήσει με paintball… Κωλόπαιδα με το τζιπάκι του μπα-
μπά, δύο φορές έχει γίνει. Βέβαια το χειρότερο σκηνικό 
ήταν με το που βγήκα στο επάγγελμα τον πρώτο μήνα το 
1993, μου έτυχε ένα άσχημο περιστατικό στην δουλειά, 
με κάποιον που σκότωνε πόρνες- τον έπιασαν λίγους μή-
νες μετά από την επίθεση που έκανε σε εμένα.

Τι λες τώρα; Με το που αρχίζεις να δουλεύεις;
Με το που αρχίζω να δουλεύω... Ήμουν 23. 

Ήρθε και σε απείλησε;
Όχι, ήρθε μια ωραία μέρα που ήμουν στην δουλειά. Έχω 
πάρει έναν πελάτη, έχω πάρει έναν δεύτερο και ήρθε αυ-
τός ως τρίτος. Που να πάμε; Μια και ήθελε σε αυτοκινη-
τόδρομο, πάμε στο πάρκινγκ του ιπποδρόμου- τέρμα 
κάτω στην Συγγρού. Βόλευε το βράδυ γι’αυτό το πράγ-

μα, αν ήθελες να πας με το αμάξι. Πάμε εκεί-όλα καλά, 
με πληρώνει κάνουμε σεξ, κι αφού τελειώνει κι αρχίζει 
να ντύνεται, τον πιάνει αμόκ... «Θα σε σκοτώσω μωρή κα-
ριόλα!» Αυτός είχε θέμα γιατί η μάνα του ήταν πουτάνα 
κι είχε σκοτώσει πολλές πόρνες. Εγώ τα΄ χω δει όλα. Έχω 
πάθει σοκ! Μου λέει: «Δώσε μου την τσάντα σου, θα σε 
σκοτώσω!», άρχισε να με βρίζει, εγώ να προσπαθώ να κα-
ταλάβω γιατί μου μιλάει έτσι... Του λέω: «Γιατί; Τι έπαθες; 
Κάτι στράβωσε;» «Όχι, θα σε σκοτώσω...!» Του δίνω την 
τσάντα μου και είμαι ακόμη στην θέση του συνοδηγού 
κι αυτός όρθιος απ’ έξω να μου τα χώνει. Με το ένα χέρι 
του δίνω την τσάντα και με το άλλο του παίρνω το κλειδί 
του αυτοκινήτου, από την μηχανή. Έχω ανοίξει ήδη την 
ασφάλεια του αυτοκινήτου. Παίρνει την τσάντα και δίνω 
μία στην πόρτα και βγαίνω έξω! Τότε η Συγγρού ήτανε 
άνοδος-κάθοδος. Πετάω τα κλειδιά στην άνοδο, «Τώρα 
πέθανες» μου λέει, τρέχω από την άλλη μεριά -πως δεν 
σκοτώθηκα; άγιο είχα γιατί ήταν πολύ αργά το βράδυ- 
και σταματάω ένα ταξί, μπαίνω μέσα. Είμαι κουρέλι. Του 
λέω δεν έχω λεφτά πάνω μου αλλά έχω σπίτι. Με πηγαί-
νει σπίτι, έχω πάθει σοκ! Ε, αυτό ήταν! Την άλλη μέρα τα 
μάζεψα και έφυγα.

Από πού;
Από την Αθήνα! Τέτοιο σοκ είχα πάθει. Είχα σχέση με κά-
ποιον που είχε μπαρ δικό του στην Πάτρα και έφυγα και 
πήγα εκεί. Έκατσα 4 χρόνια. 

Ο τύπος ήταν δολοφόνος; 
Όλες τις σκότωνε! Νομίζω είχε σκοτώσει 7. Και γυναίκες, 
όχι μόνο τρανς. Αρκεί να έκαναν αυτήν την δουλειά. Ήθε-
λε να εκδικηθεί τη μητέρα του.

Έτσι είπαν οι ψυχαναλυτές;
Γενικώς οι άντρες πληρώνουν τα απωθημένα από τις μα-
νάδες τους...! (γέλια) Τελοσπάντων! Περάσανε μήνες μέ-

Τραβεστί από το Μεξικό 
τη δεκαετία του ‘30. 
Φωτό από τον Henri 
Cartier-Bresson.
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Γιατί δεν μπορείς να βρεις αλλού δουλειά. Ξέρω κάποιες 
που ο μπαμπάς τους έχει μαγαζί, κάποιες που είναι φαρ-
μακοποιοί, αεροσυνοδοί, που δουλεύουν στην τράπεζα, 
στο ταχυδρομείο, είναι ξεναγοί. Αλλά είχαν άλλες ευκαι-
ρίες λόγω οικογένειας ή είχαν κονέ. Κάποιες από αυτές 
έχουν κάνει αλλαγή φύλου και κάποιες όχι ή όταν πήγαν 
στη δουλειά ήταν ένα θηλυπρεπές αγόρι που σιγά σιγά 
μεταμορφωνόταν.

Άρα είναι και μία λύση ζωής. Λες «είμαι τρανς», και 
σαν να ξέρεις κιόλας ότι αυτό σημαίνει ότι θα έρ-
θεις αντιμέτωπη με τη δυσκολία του βιοπορισμού.
Στην αρχή λες ότι θα τα καταφέρεις. Λες έχουν αλλάξει 
τα πράγματα. Να, και τώρα ας πούμε πίστευα ότι έχουμε 
πάει πολύ μπροστά σαν κοινωνία. Ενώ τη δεκαετία του 
’80, ας πούμε από τις 100 τρανς, οι 80 ήταν στοιβαγμέ-
νες σε ξενοδοχεία γύρω από την Ομόνοια ενώ οι 20 είχαν 
δικό τους σπίτι το οποίο νοίκιαζαν. Στη δεκαετία του ‘90 
έφτασε να είναι, ξέρω ‘γω, 2 στα ξενοδοχεία στην Ομόνοια 
και αυτό επειδή ήταν χρήστριες, και όλες οι άλλες νοικιά-
ζαμε σπίτια. Τώρα πια που με τους νεοναζί «παρασύρεται» 
και η νεολαία βλέπεις ότι πήγαμε πίσω ένα βήμα. Βλέπου-
με νέα παιδιά που μας λένε «είστε για τον Καιάδα». Προ-
χτές το βράδυ κάναμε βόλτα στην Ακρόπολη, στον περι-
φερειακό. Φάγαμε τα σουβλάκια μας και τις μπύρες μας 
και είναι δύο πιτσιρικάκια και μας είπαν αυτό, «είστε για 
τον Καιάδα». Αυτό μας πάει ένα βήμα πίσω. 

Τώρα με την κρίση πώς έχει αλλάξει η δουλειά σου; 
Βασικά, τώρα με την κρίση δεν έχεις περιθώριο επι-
λογής. Δηλαδή εγώ τώρα παίρνω κάποιους που είχα 
να τους πάρω 10 χρόνια. Είτε γιατί ήταν ψυχοβγάλτες, 
είτε γιατί δεν τελείωναν εύκολα, είτε γιατί μονίμως ήταν 
σουρωμένοι. Τώρα κάνω το σταυρό μου και λέω πήγαι-
νε, και ο θεός βοηθός. Δεν υπάρχουν περιθώρια επιλο-
γής. Έχω επαφή με μια φίλη μου που είναι πολύ όμορ-
φη, και προσέχει τον εαυτό της και τέτοια. Και μέχρι πέ-
ρυσι εάν δε της έκανε κάτι ή εάν έβλεπε τον πελάτη «κά-
πως» του έλεγε, «αχ, βρε αγάπη μου, έλα σε λίγο γιατί έχει 

τα κλειδιά η φίλη μου και περιμένω να μου τα φέρει…», για 
να τον αποφύγει. Τώρα τη βλέπω και μου λέει «όχι μόνο 
δε λέω αυτά, αλλά θα αρχίσω και να τους κυνηγάω!». Κά-
ποιες έχουν φύγει στο εξωτερικό. Άλλες κάνουν τουρ-
νέ από πόλη σε πόλη στην ελλάδα. Ένα μήνα εδώ, ένα 
μήνα εκεί. Για να πας στην επαρχία πρέπει να βρεις την 
άκρη, να βρεις αυτόν που έχει τα στούντιο εκεί, να μπεις 
μέσα. Εγώ ας πούμε σκέφτομαι να κάνω μία τουρνέ στην 
επαρχία. Είναι καλύτερα τα πράγματα στην επαρχία και 
για τις τρανς και για τις γυναίκες. Αν δεν υπήρχε κρίση 
θα΄νοιγα ένα μπαράκι κι ας ήταν μια σταλιά. Αλλά δεν 
μπορώ να το ρισκάρω... Ψάχνω να βρώ κάτι, οτιδήποτε. 
Αν με πάει κάπου, παράδειγμα να πάω στα Χανιά, να κά-
τσω το μήνα.

Γιατί στα Χανιά συγκεκριμένα, έχει πιο πολύ 
δουλειά;
Κοίτα, γενικώς η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί. Έχει του-
ρίστες, έχει φοιτητές, έχει ντόπιους, έχει και στρατό. 
Στρατό, ντόπιους και φοιτητές έχει όλο το χρόνο. Δηλα-
δή μια φίλη μου είπε ότι θα πάει στα Χανιά και εάν δε τη 
σηκώσει, κάνει δηλαδή ένα ή δύο ραντεβού μόνο, τότε 
θα σηκωθεί να φύγει. Αν τη σηκώσει, που σημαίνει ότι 
καταφέρνει να κάνει πάνω από πέντε ραντεβού, μπορεί 
να κάτσει και ένα μήνα. Και μετά παίρνει τους νομούς με 
τη σειρά. Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ιεράπετρα. Μετά έρχεται 
λίγο Αθήνα, φεύγει και πάει Θεσσαλονίκη, από κει πάει 
Λάρισα, Βόλο... Δεν κάθεσαι πάνω από μήνα για να μην 
καείς. Και για να μπορείς μετά να ξανακάνεις την περα-
τζάδα. Αλλά είσαι με μια βαλίτσα στο χέρι. Πλέον με την 
κρίση αυτή νομίζω ότι είναι η λύση. Γιατί τώρα πια μόνο 
5-6 καινούριες δουλεύουν. Για εμάς που είμαστε παλαί-
μαχες, απομένει να παίρνουμε τη βαλίτσα να κάνουμε 
τουρνέ, μέχρι να περάσει η κρίση. Εγώ έχω μεγαλώσει 
κιόλας, δεν το αντέχω το βράδυ. Έχω κουραστεί από την 
νύχτα, από όλο αυτό το σκηνικό. Δεν έχει και δουλειά να 
έχω κίνητρο. Έλεγα παλιά «τι έχω να δώσω; το ενοίκιο 
μου;» ε, θα καθόμουν 2 ώρες παραπάνω, θα το έβγαζα. 
Τώρα δεν είναι σίγουρο. Παίζει ρόλο ότι έχουν βγει και 

καινούργιες. Εγώ μεγάλωσα και μ’ έχουν φάει στην μάπα. 
Μου έλεγε ένας πελάτης «πιο πολλές φορές έχω πάει μαζί 
σου παρά με την γυναίκα μου». Τέλος πάντων…

Γενικά, πώς θα έλεγες ότι  αντιμετωπίζει η ελληνική 
κοινωνία τις τρανς;
Στην πολυκατοικία, ας πούμε, εκεί που μένω, κάποιοι με 
χωνεύουν, κάποιοι όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαί-
νω στα σπίτια τους, πάω για καφέ. Είναι 3-4 διαμερίσμα-
τα που με δέχονται ως τρανς, πηγαίνω στις γιορτές τους. 
Υπάρχουν και οι άλλοι που σου λένε ένα γεια και μετά από 
πίσω σου σε βρίζουνε και άλλοι που τους είσαι αδιάφορη 
και άλλοι που δε σου μιλάνε καθόλου. Γενικά, πολλές από 
εμάς έχουν δεχθεί πολύ ρατσισμό και γι’ αυτό είναι έτοι-
μες ότι ο άλλος θα τους κάνει οπωσδήποτε επίθεση.

Οργανώνεστε γύρω από τη διεκδίκηση εργασια-
κών σας δικαιωμάτων;
Παλιά υπήρχε το Σωματείο Αλληλεγγύης Τραβεστί-
Τρανσέξουαλ Ελλάδας (ΣΑΤΤΕ), αλλά διαλύθηκε. Το 
ΣΑΤΤΕ ιδρύθηκε κάποια στιγμή τότε ας πούμε επί Σημί-
τη, που μας κυνηγούσαν μέρα παρά μέρα και ήταν όλοι 
στο κίνδυνο και τα χρειαστήκαμε. Μετά όταν είχαν πά-
ψει πια να κυνηγάνε καθημερινά, λόγο αδιαφορίας των 
μελών και λαθών του διοικητικού συμβουλίου, αδράνη-
σε. Περισσότερο νομίζω ότι κατά 90% έφταιγε η αδια-
φορία των μελών. Τώρα πολλές από εμάς είναι μέλη του 
Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), που συστά-
θηκε το 2010. Το ΣΥΔ όμως δεν ανακατεύεται με τις πι-
άτσες, προσπαθούμε να διεκδικήσουμε πολιτικά δικαι-
ώματα και να υποστηρίξουμε η μία την άλλη. Θα βοη-
θήσουμε κάποια αν έχει πρόβλημα, όπως γίνεται με το 
συσσίτιο για όσες έχουν πρόβλημα επιβίωσης -τώρα με 
την κρίση που η δουλειά έχει πέσει- ή είναι κοινωνικά 
αδύναμες γιατί είτε είναι μεγάλες είτε γιατί είναι εξαρτη-
μένες είτε γιατί δεν δουλεύουνε. Αλλά αυτό που έχουμε 
βάλει ως σημαντικό είναι η αναγνώριση της ταυτότητας 
φύλου και να παλέψουμε ενάντια στις διακρίσεις λόγω 
ταυτότητας φύλου.




