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H συγκλονιστική ιστορία της Νόρας 
στην εκποµπή Four Corners
Η

Nόρα εισήλθε στον κόσµο των τρανσέ-
ξουαλ σέρνοντας µαζί της ένα τραυµα-
τικό παρελθόν και µια ζωή που περι-
στρεφόταν γύρω από ναρκωτικά και 

σεξ.  Η ζωή της βγήκε στην επιφάνεια µέσα από 
την εκποµπή του καναλιού ABC, Four Courners. 
Συγκλονιστική η ιστορία της. Σε µια άλλη ζωή η 
Νόρα ήταν Σάββας που σε ηλικία 47 ετών άφη-
σε πίσω, στην Ελλάδα γυναίκα και τρία παιδιά. 
Το κανάλι ABC βρήκε την Νόρα να δουλεύει 
σαν πόρνη σε έναν παράδροµο του Κίνγκς Κρος. 
«∆ύσκολα τα πράγµατα. Υπάρχει ανασφάλεια µε 
αποτέλεσµα να χρεώνω φθηνά και να κρατάω 
τους πελάτες περισσότερες ώρες, εκµυστηρεύ-
θηκε η Νόρα. Όταν ο ρεπόρτερ Caro Meldrum-
Hannar πήγε την επόµενη µέρα στο διαµέρισµα 
που µένει, πέτυχε την Νόρα να καπνίζει ice, µια 
συνήθεια που την απέκτησε για να αντιµετωπίζει 
τις απαιτήσεις της δουλειάς.  ∆εν δείχνει να ζη-
τάει βοήθεια. Έχει επιλέξει το δρόµο της. Αλλά 
η Νόρα αγωνίζεται για την επιβίωση. Θαρραλέο 
πρόσωπο µε χιούµορ που κρύβει την απόγνω-
ση και το φόβο της ζωής που έχει επιλέξει. Σε 
ένα ασφυκτικά γεµάτο διαµέρισµα, οι φωτογρα-
φίες στους τοίχους µαρτυρούν µια άλλη ζωή...Ο 
φακός στέκεται σε µια φωτογραφία τραβηγµένη 
στην Ελλάδα και δείχνει έναν 19χρονο, γεροδε-
µένο. Έτος 1994.  «Εγώ είµαι αυτός. Ο Σάββας. 
Πρώην επαγγελµατίας µπόντιµπίλντερ. ∆εκαεν-
νέα χρόνια πέρασα µέσα στα γυµναστήρια», λέει 
η Νόρα. Άλλη µια φωτογραφία δείχνει το Σάββα 
ντυµένο γυναίκα µε µέικ απ στο σπίτι της γυναί-
κας του. «Με έντυσε γυναίκα και µε έβγαλε φωτο-
γραφία. Η µητέρα µου πήρε την φωτογραφία και 
ήθελε να τη σκίσει. Η αδελφή µου την άρπαξε, 
την είδε ο πατέρας µου και τότε µε πυροβόλησε 
στο πόδι» θυµάται µε πίκρα η Νόρα δείχνοντας 
το σηµάδι από τη σφαίρα που υπάρχει ακόµα... 
Το σηµάδι της σφαίρας είναι ορατό, είναι εκεί 
και θυµίζει µια δύσκολη ζωή. Τα σηµάδια όµως 
από τα ψυχικά τραύµατα εκείνης της εποχής εί-
ναι κρυµµένα βαθειά στη ψυχή αυτού του ανθρώ-
που που έζησε την απόρριψη, την απαξίωση, τον 
πόνο. Οι γονείς του τον έδερναν τακτικά. Ένας 
συγγενής τον κακοποίησε σεξουαλικά σε ηλικία 
8 ετών. Στα 16 βρισκόταν στη φυλακή. Έµεινε 

µέσα έξι µήνες και δεν ήθελε να βγει. Ήταν ευ-
χαριστηµένος. Μάλιστα ρώτησε τους άλλους φυ-
λακισµένους τι µπορούσε να κάνει για να µείνει 
µέσα. «Είχα επιτέλους φίλους. Με αγαπούσαν… 
δεν µε έδερναν. ∆εν µου έσπαγαν το κεφάλι, δεν 
µου έσπαγαν τα κόκκαλα».  Η Νόρα στην πορεία 
έγινε πόρνη, αλλά υπερασπίζεται τη δουλειά της 
µε φιλοσοφικό τρόπο.  «Κάνω ότι κάνω. Είµαι ότι 
είµαι. Οι πελάτες και οι σύντροφοί µου δεν ζουν 
µια κανονική ζωή. Για παράδειγµα, δεν έχουν 
δουλειά. Αλλά εγώ είµαι καλά». Μια πρόσφα-
τη έρευνα του Πανεπιστηµίου Curtin στο οποίο 
συµµετείχαν 1000 άτοµα έδειξε ότι πολύ µεγά-
λος αριθµός τρανσέξουαλ ατόµων στην Αυστρα-
λία πάσχουν από προβλήµατα ψυχικής υγείας. 
∆υστυχώς, τα εκδιδόµενα άτοµα αποτελούν µια 
ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα σε σχέση µε τα σεξουα-
λικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα όχι µόνο εξαιτίας 
της φύσης της εργασίας τους αλλά και λόγω των 
συνθηκών κάτω από τις οποίες προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους (πολλές φορές παράνοµα η εξα-
ναγκαστικά). Οι συνθήκες εργασίας και διαβίω-
σης ο πολλαπλός κοινωνικός στιγµατισµός και 
η εσωτερίκευση του στίγµατος περιορίζουν την 
πρόσβαση των εκδιδοµένων ατόµων σε πληρο-
φορίες σχετικά µε την προαγωγή υγείας αλλά και 
σε υπηρεσίες υγείας, ενώ τα κατατάσσουν στους 
δύσκολα προσεγγίσιµους πληθυσµούς.
Η εκποµπή έκλεισε µε τα αποτελέσµατα εξετάσε-
ων της Νόρα η οποία έδειξε αρνητική στο HIV. 
∆εν είχε κάνει εξέταση τους τελευταίους επτά µή-
νες και τα αποτελέσµατα ήταν πραγµατική ανα-
κούφιση.  «Θα πρέπει να αρχίσω να φροντίζω 
τον εαυτό µου, να ζήσω µια κανονική ζωή είπε, 
υπονοώντας ότι ίσως έφτασε η ώρα να αλλάξει 
τρόπο ζωής. 
Ευχήθηκε στον κάµεραµαν και στους υπαλλήλους 
του καναλιού να προσέχουν. Ακούγεται ειρωνικό 
αλλά αυτή θα έπρεπε να είναι µια συµβουλή προς 
τη Νόρα που σίγουρα τη χρειάζεται για να αντα-
πεξέλθει στην σκληρή πραγµατικότητα. 


