Η βιομηχανία της βίζιτας στην
Ελλάδα και οι επώνυμες του
επαγγέλματος !
Συνήθως η Ελληνική αστυνομία, όταν αποφασίζει να ασχοληθεί
με την πορνεία, κυνηγάει τους traffickers και τους μαφιόζους
μαστροπούς και πολύ λιγότερο της απλές ιερόδουλες και
βίζιτες που απασχολούνται στη βιομηχανία του σεξ.
Να όμως που έκατσε μια στραβή και προχθές συνελήφθη για
πορνεία το γνωστό μοντέλο Ν.Π. εκ Θεσσαλονίκης (επάνω
φωτογραφία) που μάλιστα έχει κάνει και ένα πέρασμα από
πρόσφατο ριάλιτι αγάπης…Το όνομά της δεν θα το πούμε παρότι
το γνωρίζουμε γιατί δεν είμαστε δημοσιογραφικοί κανίβαλοι,
όπως κάποιες εφημερίδες που έβγαλαν και φωτογραφίες της, για
να την διαπομπεύσουμε !
Το γιατί και πως
αποφασίζει μια επώνυμη ή ημιεπώνυμη
μοντέλα, ηθοποιός, παρουσιάστρια, τραγουδίστρια ή οτιδήποτε
άλλο να εκδίδεται σε ακριβές βίζιτες ή μεσαίες είναι μια
μεγάλη ιστορία. Κυνήγι εύκολου πλουτισμού, είσοδος στον
«καλό κόσμο» της showbiz, συμπληρωματικό «χαρτζιλίκι» ή και
απλή ανάγκη αξιοπρεπούς επιβίωσης όταν υπάρχουν ελάχιστες
δουλειές και χρήματα.

Μη κοινωνικά αποδεκτό «χόμπι» η πορνεία κάθε είδους, αλλά

καραμπινάτο κοινωνικό φαινόμενο σε κάθε εποχή και κάθε
κοινωνία, κάτι σαν νομοτέλεια. Οπότε και οποιαδήποτε
προσπάθεια εξαφάνισής της είναι εξ’ορισμού μάταιη και κυνήγι
μαγισσών, σαν να προσπαθείς να σταματήσεις τη βροχή !
Για τον λόγο αυτό πρέπει να σταματήσουν επιτέλους-και στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό- αυτές οι ηλίθιες συλλήψεις και
διαπομπεύσεις απλών ιερόδουλων και call-girls που δεν κάνουν
κακό σε κανέναν με τις πράξεις, παρά μόνο πιθανότατα στον
εαυτό τους, και η αστυνομία να επικεντρώνεται όπου υπάρχουν
υποψίες εξαναγκασμού (trafficking) ή συσχέτιση με το
έγκλημα.
Θα μου πείτε τώρα πως υπάρχει και νόμιμη πορνεία στην Ελλάδα
,αν και υπό αυστηρούς περιορισμού;. Ναι αλλά μόνο για
νόμιμους οίκους ανοχής και ενώ τα call-girls και τα ανάλογα
γραφεία παραμένουν τυπικά και ενίοτε ουσιαστικά παράνομα.
Για ποιον λόγο λοιπόν το κράτος δεν νομιμοποιεί και αυτό το
είδος πορνείας, το στέλνει στην παρανομία και χάνει και
φόρους ; Εξάλλου δεν είναι καμία κοπέλα του χώρου
υποχρεωμένη να μπει σε έναν οίκο ανοχής και να έχει 20 με 30
πελάτες την ημέρα και μάλιστα συχνά αμφιλεγόμενους ή και
εξαθλιωμένους. Βλέπετε οι βίζιτες είναι ένα πιο light και
κυριλέ είδος για αυτές τις κοπέλες ,σε αντίθεση με τα
μπορντέλα…
Στο κάτω, κάτω η ελευθερία του ανθρώπου σταματάει εκεί που
παραβιάζεται η ελευθερία των άλλων και οι ιερόδουλες δεν
κάνουν κάτι τέτοιο, αφού δεν βλάπτουν και δεν ξεγελούν
κανέναν. Το μη κοινωνικά αποδεκτό δεν σημαίνει απαραίτητα
ότι πρέπει να είναι και παράνομο.
Επιπλέον ποιος ορίζει τι είναι ηθικό και τι ανήθικο στην
προσωπική μας ζωή, εφόσον αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό
υποκειμενικό, και όταν δεν βλάπτεις ή δεν ξεγελάς
συνανθρώπους σου ; Κάτι που μπορούμε εμείς να θεωρούμε ηθικό
μπορεί για την αντίληψη και την κοσμοθεωρία κάποιων άλλων

να είναι ανήθικο όπως και το αντίστροφο. Εξάλλου είναι
γνωστό πως το ηθικό και το ανήθικο στα ήθη διαφέρει και από
τόπο σε τόπο και από εποχή σε εποχή.
Ας έρθουμε όμως στο ζουμί της υπόθεσης, λέγοντας ότι η Ν.Π
που συνελήφθη (και είναι ομολογουμένως μια εντυπωσιακή
γυναίκα) είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου της Ελληνικής
βιζιτοβιομηχανίας !
Μέσα στην οικονομική κρίσης τα πρακτορεία call-girls και
escorting ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια (με ένα ψάξιμιο στο
ίντερνετ μπορεί να τα βρει ο καθένας) και οι Ελληνίδες και
ξένες εκδιδόμενες πολλαπλασιάζονται με σταθερό ρυθμό !
Ανώνυμες και επώνυμες βίζιτες αναζητούν το χρηματικό κέρδος
μέσω του σεξ και προφανώς μερικές από αυτές και τη
σεξουαλική ικανοποίηση μέσω του αφροδισιακού αισθήματος της
«αμαρτίας» και ειδικότερα του «αμαρτωλού» αισθήματος της
«κοινής» γυναίκας !
Εξάλλου η μεγάλη ανάπτυξη αυτού του σεξουαλικού «σπορ» σε
έναν τόπο απαιτεί και στοιχειώδη σεξουαλική απελευθέρωση και
χαλάρωση των όποιων αυστηρών ηθών. Είναι λοιπόν συχνό
φαινόμενο η κοινωνική αντίδραση σε μια άσχημη κοινωνική
κατάσταση (εν προκειμένω οικονομική κρίση) ή σε ένα
αυταρχικό καθεστώς μέσω του σεξ και της σεξουαλικής
απελευθέρωσης, οπότε και έτσι ευνοήθηκε περαιτέρω και η
ανάπτυξη της βίζιτας στην Ελλα΄δα !
Κυριολεκτικά λοιπόν με ένα καλό ψάξιμο στο ίντερνετ-όπως
κάναμε εμείς- μπορεί κανείς να διαπιστώσει τις διαστάσεις
που έχει πάρει η βίζιτα στην Ελλάδα και να ανακαλύψεις ακόμα
και ονόματα ! Ας δούμε μερικά..
Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι απασχολούνται-μεταξύ άλλων- σε αυτόν
τον χώρο οι πρώην εστεμμένες Playmates Ε.ΚΥ. και Ν.ΘΑ. και
άλλη μια αγνώστων στοιχείων, το πρώην μοντέλο Α.ΑΝ. που
παλιότερα είχε μπλέξει και σε υπόθεση ναρκωτικών και μερικά
ακόμα μοντέλα.

Βρίσκουμε ακόμα την ελάχιστα επώνυμη τραγουδίστρια Α.ΤΕ., το
μοντέλο χορεύτρια Α.ΓΙ. και ακόμα δύο παρουσιάστριες, τρεις
αθλήτριες (δύο πρώην μια ενεργή) !, μια D.J. και φυσικά
αρκετές πορνοστάρ της sirina, όπως η Ρόζα Λολίτα και η Μ.ΑΛ.
Τέλος πριν λίγα χρόνια είχε…διαπρέψει στο χώρο και το
εκκεντρικό μοντέλο Π.ΚΩ., όπως και το πολύ γνωστό μοντέλο
και τραγουδίστρια Ο.ΦΑ. και πολύ παλιότερα (90’s) η πολύ
γνωστή παρουσιάστρια Π.ΧΑ. που πλέον έχει αποσυρθεί από την
τηλεόραση…
Πληροφοριακά το μεγαλύτερο κεφάλι στην σωματεμπορία της
βίζιτας θεωρείται ο εκκεντρικός ομοφυλόφιλος Σ.ΡΕ., ενώ
υπάρχουν και άλλοι μανατζαραίοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και
κάποιοι ακόμα τοπικοί και ελευθέρας βοσκής.
Αυξάνεστε και πληθύνετε είχε πει ο Χριστός, αλλά δεν νομίζω
να συμπεριλάμβανε και τις βίζιτες στη γνωστή ρήση του !!

