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Περίληψη 

      Η εμπορία γυναικών με σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλλευση, εμφανίζεται ως 

μείζον κοινωνικό πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα..Αποτελεί αντικείμενο ερευνητικής 

ενασχόλησης όσο και ζήτημα που απασχολεί τον πολιτικό στίβο. Εμπλέκει πολλούς 

κοινωνικούς και επιστημονικούς κλάδους κα πολλές αρμόδιες υπηρεσίες κρατικές ή μη, ενώ, 

έχει αναπαραχθεί ως θεματική ακόμα και στον κινηματογράφο, αλλά παραμένει ένα κατά τα 

άλλα αθέατο φαινόμενο, με την έννοια ότι οι εμπολεκόμενοι σε αυτό καθώς και οι αυτουργοί 

του  εμμένουν στην αφάνεια. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στον τρόπο κατασκευής    

της γυναικείας ταυτότητας  στον κυρίαρχο δημόσιο λόγο, ενώ παράλληλα  σκιαγραφείται το 

προφίλ της γυναίκας «θύματος» που αναπαράγεται από τις σχετικές anti-trafficking 

εκστρατείες. Επιπλέον  στόχος ήταν και  η  ανάδειξη της επίσημης πολιτικής κατεύθυνσης, 

προς χειραγώγηση του συγκαιρινού γυναικείου πληθυσμού που ενώ επιθυμεί να ξεφύγει από 

τα οικονομικά- κοινωνικά δεινά , καταλήγει να παγιδεύεται σε αντιλήψεις και πρακτικές  που 

αντανακλούν  την παραδοσιακή θέση της γυναίκας και των έμφυλων σχέσεων  . Η ανάλυση 

έγινε υπό το πρίσμα  της υποκειμενής αναστοχαστικής οπτικής   και εμπεριέχει 

προσανατολισμούς  και μεθοδολογία από το πεδίο  του κοινωνικού κονστρουξιονισμού και 

του φεμινισμού, ενώ διάχυτη είναι και η φουκωϊκή επίδραση. Εν είδει συμπεράσματος 

προσφέρεται  ένας κριτικός συγκερασμός υποκειμενικών εκτιμήσεων  και θεωρητικών 

συλλογιστικών   πάνω σε αναπαραγώμενα μαζικά «κείμενα» που διατρέχουν τον κυρίαρχο 

λόγο .Αντί επιλόγου,παρατίθεται ένα συλλογιστικό οικοδόμημα σχετικά με τις 

«επιβληθείσες» εξουσιαστικές σχέσεις και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές κατευθύνσεις. 
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1. EIΣΑΓΩΓΗ  

1.1 Πρόλογος  

             Η παρούσα εργασία είναι  μια αναστοχαστική μελέτη που περιλαμβάνει  και μια 

επισκόπηση  της σχετικής βιβλιογραφίας .Αποτελεί μια πρωτόλεια προσπάθεια ανάδειξης 

των κοινωνικών κατασκευών που επικρατούν για το φύλο και για τις έμφυλες σχέσεις στη 

χώρα μας. Το sex trafficking  απασχολεί διεθνώς τα κράτη την τελευταία δεκαετία όλο και 

περισσότερο και εμφανίζεται σαν ένα φαινόμενο που απειλεί κυρίως γυναίκες και παιδιά.Στα 

πλαίσια της αντιμετώπισής του έχουν θεσπιστεί και ανανεωθεί σχετικές νομοθεσίες και 

οργανώνονται εκστρατείες ενάντια στην ανθρώπινη διακίνηση και εκμετάλλευση, τόσο με 

αυτουργία των εκάστοτε κυβερνήσεων όσο και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων  ή και  

με μεταξύ τους συνεργασία. Η ανθρώπινη διακίνηση αποτελεί πλέον ένα φαινόμενο ευρέως 

γνωστό, μιας και αναδεικνύεται και από τα ΜΜΕ, είτε μέσω του ειδησεογραφικού λόγου, 

είτε μέσω της συμβολής του κινηματογράφου, με σχετικές ταινίες-ντοκυμαντέρ. Στις 

διάφορες εκστρατείες παρατηρούμε ακόμα και γυναίκες που έχουν υποστεί  σεξουαλική 

εκμετάλλευση , να εκθέτουν την προσωπική τους μαρτυρία. Παρά την ευρεία κλίμακα 

συνεργασίας των αρμόδιων φορέων σε παγκόσμιο επίπεδο , η Σωματεμπορία για Σεξουαλική 

Εκμετάλλευση(ΣΣΕ
1
) δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπιστεί, και ως μια τρίτη πληγή 

διεθνώς,(γι αυτό και επίσημες αναφορές κάνουν  λόγο για το φαινόμενο της διεθνικής 

σωματεμπορίας) μετά  τα όπλα, και τα ναρκωτικά , χαρακτηρίζεται ως η πιο επικερδής 

παράνομη δρατσηριότητα. Επιπροσθέτως, η ΣΣΕ όταν  υφίσταται, φαίνεται να καταρρακώνει 

τη γυναικεία θέση, ταυτότητα και αξιοπρέπεια μέσω της  εμπορευματοποίησης του 

γυναικείου σώματος και σεξουαλικότητας.Παράλληλα η εικόνα που κατασκευάζεται για τη 

γυναίκα θύμα της ΣΣΕ, ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα στερεότυπα  καθώς και παρωχημένες 

αντιλήψεις . 

                                                             
1 Όρος που επινόησε η γράφουσα. 
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        Τα ζητήματα φύλου ήταν και ακόμα αποτελούν τον άξονα δράσης και αναστοχασμού 

εκπροσώπων του φεμινισμού.Οι φεμινιστικές παρεμβολές φαίνεται πως αποτέλεσαν αιτία για 

την έναρξη ενεργειών σχετικά με την αντιμετώπιση της ΣΣΕ.  Υπό το πρίσμα της 

φεμινιστικής προσέγγισης όμως, η ΣΣΕ, ειδώθηκε με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το 

ευρύτερο ιδεολογικό/θεωρητικό προσανατολισμό σχετικά με  την ποινικοποίηση ή όχι της 

πορνείας.Ως εκ τουτου δημιουργήθηκε διάσταση απόψεων μέσα στο φεμινιστικό κλοιό. 

Ωστόσο παρόλο τις διαφωνίες, η επίσημη φεμινιστική θέση, αφορά τη θέσπιση και την 

κινηματική δράση, για νομική και θεσμική προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών που 

θίγονται μέσω της ΣΣΕ, αλλά και για την αποκατάσταση όσων έχουν εμπλακεί. Στην 

προσπάθεια αυτή ωστόσο, μαλλον παραβλέφθηκε η εικόνα της γυναίκας που δημιουργήθηκε 

και προβλήθηκε, ως απόλυτα θυματοποιημένη. 

         Ανάμεσα στις καμπάνιες ενημέρωσης και πρόληψης που έχουν κατά καιρούς συσταθεί 

σε ευρωπαϊκές και αμερικάνικες χώρες ,κέρδισαν μεγάλυτερο ενδιαφέρον οι εκστρατείες που 

στηρίζονταν πάνω σε προσωπικές μαρτυρίες «θυμάτων». Βάσει αυτών, σχεδιάστηκαν εν 

συνεχεία  προγράμματα αντιμετώπισης και στήριξης  των γυναικών, αλλά και διαμορφώθηκε 

το κυρίαρχο  προφίλ των  γυναικών« θυμάτων» . Μαρτυρίες που ακόμα κι αν είναι απολυτα 

αληθείς,ωστόσο ενέχουν το στοιχείο πρωτίστως, της υποκειμενικότητας και δεν 

αντανακλούν καθολικά τα βιώματα όλων των εμπλεκομένων γυναικών.Οι προσωπικές αυτές 

εμπειρίες  αναπράχθησαν μέσω των ΜΜΕ και έφτασαν να είναι πλέον θεσμοθετημένες 

κοινωνικές αναπαραστάσεις. Οι ανάλογες ερμηνείες  σε συνδυασμό  με τις λίγες και ως επι 

το πλείστον μη έγκυρες πληροφορίες που έχουμε γα τη ΣΣΕ συντελούν στη διαμόρφωση της 

σημερινής εικόνας των γυναικών που εμπλέκονται και μέσω αυτής  στον γενικότερο  

καθορισμό της εικόνας  και των χαρακτηριστικών για τη σύγχρονη γυναίκα. 
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       Η παρούσα μελέτη ενασχολείται κυρίως με τις καμπάνιες που πραγματοποιήθηκαν 

ενάντια στη  ΣΣΕ, στην Ελλάδα , την τελευταία δεκεταία Η έμφαση δίνεται στη προσέγγιση 

της γυναίκας «θύμα»trafficking υπό τη φεμινιστική οπτική, και έχοντας  κονστρουξιονιστικό 

θεωρητικό υπόβαθρο. Μέθοδος εργασίας αποτελεσε η μελέτη των λόγων- προϊοντα των anti-

trafficking εκστρατειών , οι οποίοι και συγκρίθηκαν με άλλους  δημόσιους λόγους στα 

ΜΜΕ, καθώς  και λόγους που διατρέχουν την ελληνική  νομοθεσία, ακολουθώντας 

φουκωικές μεθόδους και με γνώμονα την Κοινωνική Κριτική Αναλυση που πρότεινε ο 

Fairclough.Η συγκεκριμένη εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα μικρό βήμα για την 

ανάδειξη του πως ένα κοινωνικό πρόβλημα , μπορεί να αποτελέσει τη δίοδο για την 

προώθηση  στερεοτυπικών  αντιλήψεων και πρακτικών , και την εδραίωση εξουσιαστικών 

και ιεραρχικών σχέσεων. Η εν λόγω προσπάθεια έχει ως στόχο να εγείρει αμφιβολίες σχετικά 

με την  προβληθείσα «αλήθεια » σχετικά με τη γυναίκα «θύμα» .Ως δευτερεύων στόχος είναι 

να προλειάνει  το έδαφος προς μια κατεύθυνση αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού 

τόσο των έμφυλων ταυτοτήτων και ρόλων όπως μας δίνονται , όσο και το πως αυτές 

χρησιμοποιούνται για να εγκαθιδρυθούν εξουσιαστικά πλαίσια . Τέλος προσδοκάται να 

αναδειχθεί η εικόνα που προβάλλεται και συντελλεί στη διαιώνιση  των αμφισημιών , και 

των ατελέσφορων πρακτικών  σε επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά και κοινωνικής 

μέριμνας.  Φυσικά η αποδέσμευση της γυναίκας από την κοινωνική τατυτότητα και το  ρολο 

που της έχουν αποδοθεί , δεν θα μπορούσε να  επιτευχθεί μόνο μέσω κοινωνικής κριτικής 

ανάλυσης , αλλά ίσως αυτή να  αποτελέσει, την αφετηρία για πιο δραστικές μελλοντικές 

ενέργειες.Για την ομαλή διεξαγωγή της εν συνεχεία εκθέτουσας συλλογιστικής πορείας , 

κρίθηκε σημαντικό να τεθούν ερωτήματα ,για την εκμαίευση των σχετικών εκτιμήσεων:  

Γιατί η εικόνα της γυναίκας επιζήσασας της σεξουαλικής εκμετάλλευσης , συνεχίζει να 

κατασκευάζεται  ως επι το πλειστον, ως θύμα, και σεξουαλικό αντικείμενο ενώ δεν υπάρχουν 

ακριβείς πληροφορίες και έγκυρες γνώσεις για το πραγματικό προφίλ της γυναικάς αυτής? 
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Γιατί δεν υπάρχει ακρίβεια όσον αφορά τον ορισμό της σωματεμπορίας για σεξουαλική 

εκμετάλλευση και το διαχωρισμό της  από τη μετανάστευση? Γιατί η μετανάστρια γυναίκα 

εμφανίζεται να κινδυνεύει να πέσει «θύμα» σεξουαλικής εκμετάλλευσης» ? Γιατί οργανισμοί 

που ασχολούνται με γυναικεία ζητήματα  συνεργάζονται αποκλειστικά με το κρατος και 

συγχρηματοδοτούνται από κρατικά προγράμματα , επαναλαμβάνοντας την ίδια ακριβώς 

λογική του νομικού, και αστυνομικού λόγου στις antitrafficking εκστρατείες τους ? Γιατί δεν 

υπάρχει ανεξάρτητη έρευνα για το θέμα του sex trafficking.? 

         Συνοπτικά η παρούσα μελέτη, περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία, 

τη σημειωτική και την κοινωνική κριτική ανάλυση, και ολοκληρώνεται με το συλλογιστικό 

συμπέρασμα και τις προτάσεις για μελλοντικές κατευθύνσεις. Επιπλέον  ενσωματώνει στα 

κεφάλαιά της στοιχεία τόσο των σχετικών σύγχρονων ξενόγλωσσων ερευνών και 

ανασκοπικών μελετών σχετικά με την κατασκευασμένη γυναικεία ταυτότητα, όσο και 

πληροφορίες για σχετικές έρευνες και ant-itrafficking εκστρατείες στον ελλαδικό χώρο, και 

για τις νομοθεσίες που εφαρμόζονται. 

 

1.2 Το πρόβλημα του ορισμού 

       Ο ορισμός που  δίνεται για τη σωματεμπορία με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, 

τείνει να έχει όμοια χαρακτηριστικά με την παράνομη μετανάστευση, κάτι που γίνεται ακόμα 

περισσότερο αντιληπτό μέσω των πρακτικών που ακολουθούνται κατά τη σύλληψη αλλά και 

στην αντιμετώπιση των ατόμων που διώκονται.Και στις δυο περιπτώσεις έχουμε το κοινό 

στοιχείο  της  παραβίασης των συνόρων,συνήθως με σκοπό την εύρεση εργασίας ενώ και τα 

δυο φαινόμενα οριοθετούνται  από ειδικούς  ως απόρροια της κινητικότητας σε παγκόσμια 

κλίμακα . Άλλοι πάλι, ισχυρίζονται πως αποτελούν και τα δύο χαρακτηριστικά ενός καλά και 

διεθνώς οργανωμένου εγκλήματος (μαφία ). Τέλος υπάρχουν και αυτοί που αναγνωρίζουν 
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την  αυξημένη κινητικότητα λόγω πολιτικο-οικονομικών καταστάσεων.Η παράνομη 

διακίνηση αυξάνεται και οι πρόσφυγες εκτίθονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για πιθανή 

εκμετάλλευσή τους.Αιτίες γι αυτό καταλογίζονται   στην αυστηρότητα στην επιβολή ελέγχου 

στα περισσότερα διεθνή σύνορα σύμφωνα με την εκτίμηση των Içduygu και συν, (2002).Μια 

σημαντική διάσταση όσον αφορά τη ΣΣΕ  είναι αυτή του ορισμού , διαχωρισμού  και 

καθορισμού των χαρακτηριστικών τόσο των θυμάτων όσο και των θυτών. 

       Ξεκινώντας με τον ορισμό της διακίνησης ανθρώπων (human -trafficking), παρατηρείται 

( Laczko, 2005) από τη δεκαετία του ‘90 μέχρι τις μέρες μας, να έχει αναθεωρηθεί αρκετές 

φορές. Ο ορισμός που κατοχύρωσε  ο International Organization of Migration( ΙΟΜ) το 

1994, για το HT ήταν όμοιος με αυτό που το UN όριζε ως παράνομη μετανάστευση , 

χαρακτηρίζοντας το ως εμπορική συναλλαγή,όπου συμμετέχει ένας τουλάχιστο διακινητής, 

και περιλαμβάνει παράνομη και ακούσια διέλευση συνόρων.To 2000 ακολουθήσε ο ορισμός 

των Ηνωμένων Εθνών και υπογράφηκε το αντίστοιχο πρωτόκολο ,UN Protocol,(Protocol to 

Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children ), το 

οποίο  και τέθηκε σε εφαρμογή το 2004  και υπογράφτηκε από 160 κράτη παγκοσμίως.Το εν 

λόγω πρωτόκολο, περιλαμβάνει τον ορισμό της διακίνησης ανθρώπων δίνοντας έμφαση στη 

στρατολόγηση, στο τρόπο αλλά και στο σκοπό της εκμετάλλευσης 
2
, ενώ καθόρίζει και τις 

συνιστώσες  του sex trafficking .Σκοπός του όπως ρητά αναφέρεται , η πρόληψη και 

αντιμετώπιση του φαινομένου, η προστασία και αρωγή των θυμάτων με γνώμονα τα 

                                                             
2 «"Trafficking in persons" shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of 

persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, 

of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to 

achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. 

Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual 

exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of 

organs... The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth [above] shall be 

irrelevant where any of the means set forth [above] have been used.» 
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δικαιώματα τους και η συνεργασία με κράτη που ανθεί το εν λόγω φαινόμενο  και τη 

θέσπιση αναλογων νομοθεσιών και πρακτικών κατα τόπους . 

        Ακόμα και ο πιο πρόσφατος ορισμός που ισχύει παγκοσμίως προκαλεί 

αμφιταλαντεύσεις και δυσκολεύει τους ερευνητές ως προς τα χαρακτηριστικά του 

φαινομένου και των επιζήσαντων καθώς και στη μελέτη αυτών.  Οι μελετητές ασκώντας την 

κριτική τους αποκαλύπτουν κενά και αμφισημίες  στις εν λόγω νομοθεσίες και πρακτικές που 

πηγάζουν από αυτές. Σύμφωνα με τον Krieg(2009),ο  oρισμός και η αντιμετώπιση του  HT 

καθορίστηκε το 2000 στο Παλέρμο με την αντίστοιχη συνθήκη (UN Protocol). Η βασική 

διαμάχη , σχετικά με το εν λόγω πρωτόκολο ,οριοθετήθηκε στο ζήτημα της προσέγγισης του 

φαινομένου  αλλά και στην ακόλουθη αντιμετώπιση των θυμάτων. Κρατικοί εκπρόσωποι 

υποστήριζαν πως ο κύριος προσανατολισμός θα πρέπει να είναι η επιβολή νόμων και η 

ποινικοποίηση όσων εμπλέκονται σε αυτό.Από την άλλη υποστηρικτές των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και εκπρόσωποι ΜΚΟ, επιμένουν στη θέαση της ανθρώπινης εμπορίας ως 

ζήτημα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράδειγμα  αποτελεί  η Μεγάλη 

Βρετανία που  την τελευταία δεκαετία  όλες οι προσπάθειες για νομοθετικές ρυθμίσεις  

αναγάγουν την ανθρωπινή σωματεμπορία σε μετανάστευση σύμφωνα με τον Stepnitz 

(2012).Η υπάρχουσα λοιπόν διεθνή νομοθεσία που έχει θεσπιστεί εδώ και 14 χρόνια , 

αναγνωρίζει τη ΣΣΕ ως μια εγκληματική πράξη και σε πολλά σημεία της υπονοέι ότι 

στηρίζεται από την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου εγκληματικού δικτύου.Στην 

πραγματικότητα στόχος είναι ο  περιορισμός της «παράνομης» μετανάστευσης, και στην 

προσπάθεια αυτή αναδύονται προκαταλήψεις σχετικά με το φύλο και τους μετανάστες, 

ειδικά στην περίπτωση του sex-trafficking .Με εφόδιο την κριτική του διάθεση ο 

Krieg(2009), συμπεραίνει πως η θέαση του φαινομένου ως μια καθαρά εγκληματική πράξη , 

χωρίς διάθεση για ανθρωπιστική προσέγγιση και δράση δεν αφήνει περιθώρια για μια 

ολιστική και πολύπλευρη προσέγγιση του ζητήματος. Με αυτόν τον τρόπο  δεν  
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αντιμετωπίζονται οι σημαντικές επιπτώσεις ούτε και   οι  ρατσιστικές αναπαραστάσεις που 

απορρέουν σχετικά με τις  εμπλεκόμενες γυναίκες . 

          Επιπλέον ο ελλιπής προσδιορισμός  του φαινομένου και ο συνεπακόλουθος μη δόκιμος 

τρόπoς αναγνώρισης δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία διεκδίκησης των 

δικαιωμάτων και του ασύλου(Stepniz, 2012 ).Κάτι που πιο συχνά φαίνεται στην περίπτωση 

των γυναικών επίζησαντων του sex trafficking , μετανάστριες από αναπτυσσόμενες χώρες, 

με αποτέλεσμα, να ενισχύονται και τα ηδη υπάρχοντα στερεότυπα, γεγονός που επιδρά  και 

την αστυνομικά έρευνα αλλά και στη διαδικασία πρόληψης του φαινομένου.Ειδικοί 

πρεσβεύουν πως η ΣΣΕ  (Goodey,2004)οφείλει  να διαφοροποιηθεί από την παράνομη 

μετανάστευση και να ειδωθεί ως ένα φαινόμενο διαφορετικό και έμφυλα 

προσανατολισμένο.Η παραπάνω πρόταση δικαιολογείται στα πλαίσια της έμφυλης διάκρισης 

που δημιουργείται εφόσον περιλαμβάνεται η σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευση 

περιθωριοποιημένων γυναικών. Οι  ευρωπαϊκές χώρες  κατάφεραν ως επι τω πλείστω,  την 

συνένωσή τους όσον αφορά την ανάγκη για ένα παγκόσμιο  ορισμό της σωματεμπορίας  , και 

τη διαφοροποίηση του από την παράνομη μετανάστευση,τουλάχιστον σε επίπεδο 

νομοθεσίας. Ωστόσο η εξακρίβωση και εξιχνίαση μιας σχετικής υπόθεσης, ειδικά κατά την 

αστυνομική έρευνα και ανακριτική διαδικασία ,φαίνεται να είναι ακόμα αρκετά και 

ρεαλιστικά  δύσκολο,  να επιτευχθεί  και ακολούθως δεν  μπορεί να αποχωριστεί πλήρως από 

το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, σύμφωνα με τον Salt , (2000). 

        Τέλος όπως εύστοχα επισημαίνει η Αμπατζή(2008), ο τρόπος που ορίζεται το πρόβλημα 

του trafficking τόσο νομοθετικά όσο και σε επίπεδο εφαρμοσιμότητας , καθορίζει και τη 

λύση που δίνεται.Αν για παράδειγμα ορίζεται με τρόπο που το αναγάγει σε ζήτημα 

παράνομης μετανάστευσης, τότε θα αντιμετωπιστεί με τις εκάστοτε πρακτικές που 

εφαρμόζονται σε πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο, π.χ. απέλαση των συλληφθέντων , 
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απομόνωση των «ξένων» κ.α. Συνεπώς το ζήτημα του ορισμού δεν αποτελεί μόνο θέμα 

θεωρητικής ή ιδεολογικής  υποστηρίξης του φαινομένου αλλά και πρακτικής αντιμετώπισής 

του.Η θέαση της ΣΣΕ,  κινείται πάνω σε πέντε άξονες όπως τονίζει η παραπάνω ερευνήτρια , 

ως ηθικό ζήτημα, ως πρόβλημα εργασίας, ως πρόβλημα παραβίασης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων ,ως οργανωμένο έγκλημα, και ως αλληλένδετη με  τη  μετανάστευση. 

        Κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίστηκε και ένα ακόμα ζήτημα σχετικά  με 

τον ορισμό που αφορά τη συσχέτιση της ΣΣΕ με την  πορνεία ως  εκούσια επιλογή.Οι 

διαφωνίες  για τον καθορισμό της ΣΣΕ πλαισιώνουν και τη διαφοροποιηση της από την 

εθελούσια  πορνεία. Κάποιοι ειδικοί από το χώρο της φεμινιστικής προσέγγισης 

υποστηρίζουν πως η ΣΣΕ  έχει τις ιδιες συνιστώσες με την πορνεία ( Αskola, 2007)  . Άλλοι 

πάλι υποστηρίζουν πως η πορνεία αποτελεί εν γένει εκμετάλλευση της γυναικείας 

σεξουαλικότητας , συνεπώς οι μετανάστριες, θύματα εκμετάλλευσης που εμπλέκονται στην 

πορνεία, είναι στην πραγματικότητα και  θύματα ΣΣΕ. Έτσι παρατηρείται, να μη 

διαφοροποιείται η ιερόδουλη απο το θύμα ΣΣΕ , και να θεωρούνται και τα δυο ως μια μορφή 

εξαναγκαστικής εργασίας και  σεξουαλικής εκμετάλλευσης .Άλλοι υποστηρίζουν πως αυτό 

που διαφοροποιεί ένα θυμα  ΣΣΕ από την ιερόδουλη είναι η χρήση βίας και ο εξαναγκασμός, 

που στη  δεύτερη περίπτωση δεν ισχύουν μιας και η πορνεία αποτελέι εκούσια επίλογή της 

γυναίκας. Ωστόσο  οι ακολουθούμενες πολλές φορές πρακτικές , τόσο σε επίπεδο σύλληψης 

και αστυνομικής έρευνας όσο και σε επίπεδο αρωγής, αποκαλύπτουν πως πολλοί από το 

ανθρώπινο δυναμικό, είναι άνευ κατάλληλης εκπαίδευσης και εμπειρίας, για να  μπορούν να 

κάνουν τον απαραίτητο διαχωρισμό ανάμεσα, στην παράνομη μετανάστευση, στη ΣΣΕ, και 

στην πορνεία κατά βούληση. 

        Στη χώρα μας το φαινόμενο της ΣΣΕ είναι υπαρκτό  την τελευταλαια εικοσαετία και 

ισχύουν οι διατάξεις του ΟΗΕ για την αντιμετώπισή του .Η ελληνική νομοθεσία για την 
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εμπορία ανθρώπων και εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας , παρατίθεται στο  

Ν3064/2002, άρθρο 8,.
3
: «Για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας,της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετησιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών».Σύμφωμα 

με την εν λόγω νονοθεσία , σωματέμπορας θεωρείται αυτός που μεταφέρει με εξαναγκαστικό 

τρόπο, το εν δυνάμει «θύμα», με σκοπό την σεξουαλική του εκμετάλλευση, συνεπώς θύμα 

σεξουαλικής  εκμετάλλευσης  θεωρείται όποιος  με τη χρήση βίας και εξουσίας αναγκάζεται 

σε μεταφορά, κράτηση παρά τη θέλησή του και χρησμοποιείται για παροχή σεξουαλικών 

υπηρεσιών. Το νομοσχέδιο για τη σωματεμπορία, δημοσιεύτηκε το 2001 και τροποποιήθηκε 

ως σχέδιο νόμου πλέον, το 2002. Όσον αφορά την είσοδο, διαμονή  και την ένταξη των 

θυμάτων  , προσαρτήστηκε ο ειδικός νόμος Ν.3386/2005, ενώ το 2006 άρχισε η εφαρμογή 

του προγράμματος του αρμόδιου υπουργείου για την αντιμετώπιση του οργανωμένου 

εγκλήματος της ανθρώπινης σωματεμπορίας(Αμπατζή, 2008). 

1.3 Η ετερογένεια των δημογραφικών στοιχείων 

        Μιας και μιλάμε για ένα φαινόμενο με μεγάλες διεθνικές διαστάσεις , κρίθηκε 

σημαντικό να παρουσιαστούν  τα δημογραφικά στοιχεία, που απορρέουν από σχετικές 

έρευνες ,τα οποία ως φαίνεται συνεισφέρουν κατά πολύ στην διάπλαση του προφίλ των 

γυναικών που μελετάμε . 

       Ως επίσημα στατιστικά δεδομένα  για τα θύματα της διεθνικής σωματεμπορίας  

θεωρούνται και αυτά που δημοσιεύει το US Department  και με τα οποία τροφοδοτούνται 

                                                             

3  
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παγκόσμιοι οργανισμοί όπως ο ΙΟΜ.Για τα εν λόγω  στατιστικής φύσεως στοιχεία,  δεν είναι 

εμφανής ο τρόπος συλλογής τους  και συνεπώς αμφιβολης αξιοπιστίας, σύμφωνα με την 

άποψη των Gozdziak και συν,( 2005)  .Τα τελευταία χρόνια η UNESCO  προσπαθεί να 

διατηρήσει ένα αξιόπιστο αρχείο στατιστικών δεδομένων,  ενώ στο John’s Hopkins 

University, οι ερευνητές προσπαθούν να συνθέσουν ένα παγκόσμιο χάρτης της «πορείας» 

που ακολουθεί το sex trafficking(Salt,2000).Δημογραφικά χαρακτηριστικά για το ΗΤ 

εξάγονται από  τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγονται από επίσημες αρχές και άλλους 

οργανισμούς και ΜΚΟ σε διάφορες χώρες.Tα στατιστικά στοιχεία λοιπόν παρουσιάζουν 

ετερογένεια , μιας και συλλέγονται με διαφορετικούς μεθόδους από κάθε οργανισμό, σε κάθε 

χώρα , βασισμένα ακόμα και σε διαφορετικούς ορισμούς του φαινομένου,ακόμα και μέσα 

στην ίδια χώρα. Αυτό σε συνδυασμό με την ελλιπή βάση δεδομένων που έχει διαμορφωθεί 

παγκοσμίως , καθως και με την απουσία εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων σε κάποιες 

χώρες θέτει υπό αμφισβητηση την αξιοπιστία των αριθμών και τα εξαγόμενα συμπεράσματα. 

        Όσον αφορά την οργάνωση του ΗΤ , (Miller et al , 2007) γίνεται λόγος για έξαρση σε 

Ευρώπη και Ασία , κι αυτό γιατι αποτελεί  μέρος των παράνομων δραστηριοτήτων ενός πολύ 

καλά οργανωμένου διεθνούς κυκλώματος.Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων 

ωστόσο,είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, εφόσον το ΗΤ αποτελεί μια παράνομη δραστηριότητα , 

ή επειδή τα θύματα αρνούνται να αποκαλύψουν την αλήθεια . Συνεπώς μόνο σε υποθέσεις 

μπορούμε να αρκεστούμε  τουλάχιστον προς το παρόν . Στις ΗΠΑ φαίνεται πως το ΗΤ είναι 

οργανωμένο μέσα από μικρές ομάδες- συμμορίες.(Askola (2007).Τέλος συνταιριάζοντας,  

από τα διάφορα ερευνητικά δεδομένα, τα στοιχεία  σύμφωνα με την έκθεση της Europol, 

(1999) όσον αφορά της ΣΣΕ σε κάποιες χώρες οι εμπλεκόμενοι είναι ίδιας εθνικότητας, ενώ 

σε άλλες εμπλέκονται εκτός από ντόπιους συνήθως ξένοι μεσάζοντες.Ενώ τονίζεται το 

γεγονός  ότι η ανθρώπινη διακίνηση απαιτεί  μια «καλή » συνεργασία  με ντόπιους στις 

χώρες προέλευσης των εν δυνάμει θυμάτων, ενώ πιθανολογείται και ολοένα αυξανόμενη 
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συμμετοχή ατόμων διαφορετικών εθνικότητων , καθώς εξαπλώνεται το δίκτυο. Τέλος 

σχετικά με τα ατομικά χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων (Salt, 2000), οι διάφορες 

αναφορές επικεντρώνται στο προφίλ των διακινητών, που  είναι συνήθως νέοι και με 

προηγούμενο ιστορικό εγκληματικής δραστηριότητας , ενώ για τις γυναίκες θύματα 

απομακρύνεται η προσοχή από το εκάστοτε οικονομικό – κοινωνικό επίπεδο διαβίωσης τους 

και δίνεται έμφαση στην ηλικία και την εθνικότητά τους. 

        Περνώντας στα ελληνικά δεδομένα  σύμφωνα με τη σχετική  έκθεση της ελληνικής 

στυνομίας το 2011, η παράνομη διακίνηση μεταναστών αποτέλεσε τη μεγαλύτερη παράνομη 

αγορά στην Ελλάδα, συγκριτικά με τις άλλες οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες, 

ενώ το 2013 σε σχετική έκθεση διαβάζουμε πως από τα 99 ατομα παρανόμως εισερχόμενα 

στη χώρα, ως θυματα σωματεμπορίας, όπου  και έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βαρος τους, 

τα 30 εξαναγκάζονταν σε προσφορά  σεξουαλικών υπηρεσιών. 
4
Μια πιο προσφατη αναφορά 

μας πληροφορεί , ότι το ποσοστό των συλληφθέντων  παράνομων μετανάστών   που 

καταγράφηκε το Α΄ εξάμηνο του 2014 , ήταν αρκετά αυξημένο σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά. Επιπλέον γίνονται αναφορές για σύλληψη  περισσότερων διακινητών 

μη νόμιμων μεταναστών το 2014, σε σχέση με το 2013  , ενώ όπως διαβάζουμε: «...το Α΄ 

εξάμηνο του 2014 εξετάστηκαν 5.997 αιτήματα ασύλου σε πρώτο (α΄) βαθμό και 

υποβλήθηκαν 2.279 προσφυγές σε δεύτερο (β΄) βαθμό, ενώ οι απορρίψεις ήταν 7.965 

συνολικά, για την εξέταση υποθέσεων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης, 

εκδόθηκαν, και στους δύο βαθμούς, 606 αποφάσεις παροχής ασύλου (καθεστώς πρόσφυγα, 

ανθρωπιστικού καθεστώτος και επικουρικής προστασίας...... πραγματοποιήθηκαν 11.531 

επιστροφές μη νόμιμων μεταναστών, έναντι 13.065 το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Από 

                                                             
4 http://www.astynomia.gr/images/stories//2014/statistics14/2013_emporias_thumata_ana_kathgoria.pdf. 

http://www.astynomia.gr/images/stories/2014/statistics14/2013_emporias_thumata_ana_kathgoria.pdf
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αυτές οι 7.778 περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω των προγραμμάτων αναγκαστικής 

επιστροφής και οι 3.753 μέσω των εθελούσιων διαδικασιών επιστροφής.» 
5
 

1.4   Ελληνικοί φορείς-Νομοθεσία-Δράσεις  για το sex trafficking 

        Με τη διεθνική σωματεμπορία , όπως είθεστε να αναφέρεται, ασχολούνται τόσο διεθνώς 

όσο και εγχώρια, εκτός από δημόσιοι φορείς  και τις  σχετικές τους  υπηρεσίες και άλλες  μη 

κυνερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), συνήθως σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες μέσω 

anti-trafficking προγραμμάτων. Στην Ελλάδα όπως πληροφορούμαστε από  σχετική 

ιστοσελίδα, ο επίσημος κυβερνητικός φορέας για ζητήματα έμφυλων σχέσεων είναι η  

Γενική Γραμματεία Ισότητας των δύο Φύλων, η οποία και υπάγεται πλέον στο υπουργείο 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και ισχεί υπό το άρθρο 6 

του Ν.1288/1982, για την νομική εξίσωση των φύλων .Η ΓΓΙΦ έιναι υπέυθυνη για το 

σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και για την πρόληψη και καταπόλεμηση της βίας, 

όπως συμβουλευτικά κέντρα , τηλεφωνικές γραμμές ΣΟΣ, ξενώνες 

φιλοξενίας,ενημέρωση/ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ενώ επίσης συνεργάζεται και με 

άλλες ΜΚΟ οργανώσεις και φορείς.
6
 Μέσα από τη ΓΓΙΦ μαθαίνουμε για τη ΔΙΟΤΙΜΑ, 

κέντρο γυναικείων μελετών και  ερευνών, το οποίο ιδρύθηκε το 1989, από επιστήμονες 

φεμινίστριες,  και είναι μια ΜΚΟ . Σκοπός της, η παροχή κοινωνικής στήριξης , η προώθηση 

της απασχόλησης γυναικών που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και «θυμάτων » sex 

trafficking, καθώς και η διεξαγωγή ανάλογων ερευνών.
7
Το 2012 Το Κέντρο Μέριμνας 

Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) σε συνεργασία με το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων ΚΕΠΑΔ , και τα δυο ανήκουν στο χώρο των ΜΚΟ, συμμετείχαν  στο έργο με 

τίτλο : «Ενημερωτική εκστρατεία με το στόχο την ευαιαθσητοποίηση των νέων και την 

                                                             
5 http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=38019&Itemid=73&lang= 

6
 http://www.isotita.gr/index.php/docs/c2/     

7
 http://diotima.wizcom.com.gr/default.aspx?Index=1&Id=2&LangId=1 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=38019&Itemid=73&lang
http://www.isotita.gr/index.php/docs/c2/
http://diotima.wizcom.com.gr/default.aspx?Index=1&Id=2&LangId=1
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ενημέρωσή τους για την εμπορία ανθρώπων »,  με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς 

(95%)ως επί τω πλέιστω πόρους καθώς και εθνικούς (5%), όπως διαβάζουμε σε σχετικά 

ιστοσελίδα .Στα πλαίσια του έργου αυτού και η  «Stop trafficking »εκστρατεία .
8
Σχετικές 

εκθέσεις, προγραμματα πρόληψης , εκπαίδευσης  και δράσεις έχει αναλάβει και το Κέντρο 

Ερευνών για Θέματα Ισότητας( ΚΕΘΙ), το οποίο  όπως διαβαζουμε σχετικά, στην επίσημη 

ιστοσελίδα του, αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικάιου    και εποπτεύεται απο το 

υπουργείο  εσωτερικών .
9
 

        Θεωρείται σημαντική, μια μικρή μνεία και στο Ελληνικό Εθνικό Παρατηρητήριο(ΕΕΠ) 

, αν και δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως ποιος είναι ο ρόλος του , στην αντιμετώπιση της 

ΣΣΕ.Όπως ανευρίσκεται σε σχετικό ιστότοπο το ΕΕΠ είναι ένας ανεξαρτητος οργανισμός με 

έργο του την παρακολούθηση του αγώνα για τη βία ενάντια των γυναικών και αποτελεί μια 

σύζευξη φορέων , όπως το Δίκτυο για την Καταπολέμηση της Ανδρικής Βίας κατά των 

Γυναικών» (τομέας ΜΚΟ) ,τη Γενική Γραμματεία Ισότητας (Υπουργείο Εσωτερικών)και το 

ΚΕΘΙ (ιδιωτικός οργανισμός υπό κρατική εποπτεία). Σύμφωνα με την 1
η
 επίσημη έκθεσή του 

το 2004,  η πορνεία καθώς και η η ΣΣΕ αποτελούν παραβίαση των γυναικείων δικαιωμάτων . 

Στην εν λόγω έκθεση παρατίθεται μια σειρά μέτρων που προτείνονται να ληφθούν από τους 

αρμόδιους κρατικούς φορείς, ενώ η αποστολή του σκιαγραφείται ως εξής  : «..Να 

παρακολουθεί τις δραστηριότητες της κυβέρνησης σε σχέση με τις δεσμεύσεις τηςκαι την κάθε 

μορφή βίας κατά των γυναικών.Να υπογραμμίζει τα λάθη στις πολιτικές και τις βασικές 

δεσμεύσεις, κυρίωςδείχνοντας πού βρίσκονται τα εμπόδια.Να γνωστοποιεί τα κριτικά και 

επείγοντα σημεία, να αναζητά και να διαμορφώνει τιςσυστάσεις πάνω στις οποίες θα 

δραστηριοποιείται.Να ετοιμάζει, στα πλαίσια του ρόλου του ως ανεξάρτητου συνασπισμού 

                                                             
8  http://www.stoptrafficking.gr./el/ 

9
 http://www.kethi.gr/ 

 

http://www.stoptrafficking.gr./el/
http://www.kethi.gr/
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τωνγυναικείων ΜΚΟ, την εθνική έκθεση για τη βία κατά των γυναικών..»
10

 Επίσης από το 

Φεβρουάριο του 2013, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό 

Πρόγραμμα DAPHNE III της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

με τίτλο: “Γράφοντας μετά τη Σιωπή: Ενισχύοντας τις Δεξιότητες Αυτοβιογραφικής Γραφής 

ως Μέσο Στήριξης Γυναικών που Επέζησαν της Έμφυλης Βίας” (με τη συγχρηματοδότηση 

της Ε.Ε). To Πρόγραμμα συντονίζεται από το Libera Università dell Autobiografia (Ιταλία), 

με εταίρους τους φορείς Provincia di Roma - Istituzione Solidea" (Ιταλία), Coolabora CRL 

(Πορτογαλία) και Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β), που συντονίζει τις δράσεις 

του Προγράμματος στην Ελλάδα. Συμμετέχουν επίσης, ως συνεργαζόμενοι φορείς-εταίροι, 

το University of Beira (Πορτογαλία) και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων 

(Γ.Γ.Ι.Φ.).
11

 

        Τέλος όπως αναφέρεται σχετικά, ο συντονιστής όλων των προσπαθειών για τη δράση 

ενάντια στη σωματεμπορία  γυναικών για σεξουαλική εκμετάλλευση έιναι το ειδικό σώμα 

της ελληνικής αστυνομίας, που ιδρύθηκε αποκλειστικά για την καταπολέμηση της 

ανθρώπινης εμπορίας( Ο.Κ.Ε.Α). και σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3064/2002 , τέθηκαν 

σε ισχύ η λειτουργία  σε κατα τόπους τμημάτα ανά την Ελλάδα, 17 anti-trafficking 

ομάδων
12

.Η ΟΚΕΑ  όπως διαβάζουμε στη σχετική σελίδα της αστυνομίας    «... ενεργοποίησε 

και έδωσε το ερέθισμα στην κοινωνία των πολιτών να αντιδράσει. Η δημιουργία της ώθησε τις 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), που ασχολούνται με την εμπορία ανθρώπων να 

ενώσουν τις δυνάμεις τους. Παράλληλα, η δράση της Ο.Κ.Ε.Α. δραστηριοποίησε και τον 

υπόλοιπο δημόσιο τομέα, καθώς μέλη της συμμετείχαν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, τόσο 

                                                             
10

 

http://www.genderpanteion.gr/gr/didaktiko_pdf/Ekthesi_Paratiritirioy_Gia_Tin_Antimetopisi_Tis_Vias_Kata_Twn_Gynaikwn.pdf  

 

11
 http://www.antiviolence-net.eu/current_projects_gr.htm 

12 (http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1260&Itemid=226&lang 

http://www.genderpanteion.gr/gr/didaktiko_pdf/Ekthesi_Paratiritirioy_Gia_Tin_Antimetopisi_Tis_Vias_Kata_Twn_Gynaikwn.pdf
http://www.antiviolence-net.eu/current_projects_gr.htm
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=1260&Itemid=226&lang
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του Υπουργείου Εξωτερικών όσο και της Γ.Γ.Ι / ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α στο πλαίσιο της άσκησης της 

Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη χώρα μας.»
13

 

2.5 Διεθνείς έρευνες και  κριτική  επισκόπηση 

            Το φαινόμενο της σωματεμπορίας  εκτός από το διεθνη νομοθέτη έχει απασχολήσει και την 

επιστημονική –ερευνητική κοινότητα .Εξετάζοντας τη βιβλιογραφία  κανείς, έρχεται αντιμέτωπος με 

μια πλειάδα ερευνών σχετικά με το θέμα . Έρευνες ακαδημαϊκές, ή στα πλάισια ενός ευρυτερου 

έργου κρατικών και μη φορέων. Οι έρευνες αυτές βρίθουν πολλών αδύναμων στοιχείων και μάλλον 

μας αφήνουν μια γεύση, παρά ρίχνουν φως στο πολυσυζητημένο και ως παρουσιάζεται «σκοτεινό» 

φαινόμενο ,της ανθρώπινης σωματεμπορίας.Οι περισσότερες δίνουν έμφαση σε ποσοτικα 

δεδομένα , και προσπαθούν να κατασκευάσουν το προφιλ δραστών και θυμάτων , καθώς και να 

κατηγοριοποιήσουν κάποιους παράγοντες και αιτίες του φαινομένου. Δεν απουσιάζουν από το 

σκηνικό της έρευνας και οι ποιοτικές προσεγγίσεις , με έμφαση στην συνέντευξη και αφήγηση 

προσωπικών ιστοριών «θυμάτων». Όπως παρατηρείται εκ πρώτης όψεως, η πλειονότητα αυτών 

κατασκευάζουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο που διαρρεέι το βασικό ιδεολογικό άξονα τους ,το μοτίβο 

της γυναίκας- θύματος.Υπάρχουν όμως κι άλλα στοιχεία , όπως θα δούμε παρακάτω, που 

χαρακτηρίζουν το μέχρι τωρα ερευνητικό έργο ως μη αξιόλογο. 

         Σχετικά με τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί για την ΣΣΕ, έχουν κατα καιρούς  παραχθεί 

διαφωνίες ενώ οι ασκούντες κριτική, επικεντρώθηκαν στις βασικές τους αδυναμίες. Όπως 

συμπεραίνει σχετικά ο Laczko,(2005)   έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες για το sex trafficking 

σύμφωνα με την αναφορά του ΙΟΜ και η μεγαλύτερη πρόκληση  για τους εν λόγω ερευνητές 

έγκειται  στο γεγονός ότι οι εν δυνάμει συμμετέχοντες στην eρευνητική διαδικασία 

αποτελούν τον λεγόμενο αφανή πληθυσμό.Η ερευνητική προσέγγιση των περισσότερων 

                                                             
13

 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=223&Itemid=2

22&lang= 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=223&Itemid=222&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=223&Itemid=222&lang
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είναι προσανατολισμένη προς τη δράση  κάτι που είναι ειδωμένο  μεν θετικά ,ωστόσο οι 

διεξαγώμενες έρευνες είναι βραχύβιες εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης.Επίσης 

υπάρχουν λίγες συγκριτικές μελέτες και σχεδόν ανύπαρκτη έρευνα για την αξιολόγηση  του 

κατά πόσο οι επιζήσαντες από τα δίκτυα της σωματεμπορίας κατάφεραν να ανακάμψουν 

σωματικά και ψυχικά και να αυτονομηθούν.Επιπλέον έχουν την τάση να εστιάζουν στους 

παράγοντες  που υποβοηθούν τη ΣΣΕ στις χώρες προέλευσης και όχι στις συνιστώσες  του , 

που συνιστούν τη ζήτηση σε κάποιες άλλες χώρες, ενώ τα ερευνητικά δεδομένα κρίνονται 

μαλλον ως μη αξιόπιστα . Τέλος είναι εμφανής η προσήλωση στη μελέτη των θυμάτων και 

όχι τόσο στους χρήστες των υπηρεσιών , τους διακινητές κτλ. ,Σύμφωνα με την 

Tyldum(2010), η δράση των ακτιβιστών  πυροδότησε  τη μάχη κατά της ΣΣΕ Αρκετές 

έρευνες δίνουν έμφαση στην πρόληψη και δη στα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο να 

εμπλακούν  στη σωματεμπορία  δηλαδή σε αυτούς που συνιστούν τους ευάλωτους 

πληθυσμούς . Η δυσκολία και ο κίνδυνος που διατρέχει αυτό το εγχείρημα , έγκειται στις 

περιορισμένες μας γνώσεις σχετικά με το προφίλ των πραγματικών  «θυμάτων».Συνεπώς οι 

σχετικές έρευνες φαίνεται να βασίζονται σε υπόθεσεις  και ακολούθως σε προκαταλήψεις 

σχετικά με το ποια άτομα μπορούν να αποτελέσουν  θύματα ΣΣΕ , εστιάζοντας φυσικά 

κυρίως  σε γυναίκες – μετανάστριες. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί ανιχνεύοντας θύματα 

χωρίς ωστόσο να προνοούν και για την αναμενόμενη απεμπλοκή τους θα χαρακτηρίζονταν 

μάλλον «ανήθικες».΄Οσον αφορά τις έρευνες με θύματα που έχουν διασωθεί και συλληφθεί ,  

εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος , να αποτελέσουν το δείγμα των ερευνών ,αποκλειστικά  άτομα 

που συνεργάζονται με τις εκάστοτε αστυνομικές και δικαστικές αρχές, μέσα σε ένα πλαίσιο 

ανταλλαγής  και πληροφοριοδότησης θα λεγαμε , παρά συνεργασίας , μιας και οι γυναίκες σε 

αυτή την περίπτωση βρίσκονται σε πιο μειονεκτική  θέση. Η καλύτερη προσέγγιση θα ήταν 

αυτή των θυμάτων που έχουν διασωθεί και επιστρέψει στις χώρες καταγωγής τους , ωστόσο 

η δυσκολία εδώ έγκειται στο γεγονός ότι κάποι δεν αναγνωρίζουν τους εαυτούς ως θύματα , 
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ή δεν θέλουν  ή ντρέπονται να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους .Τελευταία παρατηρείται μια 

τάση για ένταξη στην κατηγορία του sex trafficking και άλλων κατηγοριών ατόμων και  

αναγνώριση τους ως θύματα. Η τάση αυτή δικαιολογείται λόγω των χρηματικών 

επιχορηγήσεων που δίνονται σε ερευνητές και οργανισμούς για την εκτέλεση αντίστοιχων 

ερευνών κάτι που θα μπορούσε να εγείρει και υποψίες για υποκινούμενες έρευνες . Στην 

Αμερική για παράδειγμα σύμφωνα με τους  Gozdziak και συν , (2005),  αλλά και σε άλλες 

χώρες όπως ανιχνεύει στην επισκόπηση της η Kelly(2005.)οι περισσότερες έρευνες είναι 

χρηματοδοτούμενες από την κυβέρνηση ,  και μάλιστα μέσω ενός εξειδικευμένου τμήματος 

αντιμετώπισης της ΣΣΕ.Οι  έρευνες αυτές τελούνται κάτω από στενή συνεργασία με 

διάφορες ΜΚΟ (πχ το CATW) και η έμφαση δίνεται περισσότερο στην αξιόλογηση του 

περιεχομένου των υπηρεσιών που παρέχονται στα θύματα , με μελλοντικό ερευνητικό σκοπό 

να γίνουν ρυθμίσεις και αλλαγές στις πρακτικές και πολιτικές που ακολουθούνται. 

        Εστιάζοντας στο ζήτημα της δειγματοληψίας, όπως αναφέρουν οι Brunovski και συν 

(2010), η έρευνα για τη ΣΣΕ  φέρει  εν γένει το σπέρμα της προκατάληψης ,μιας και οι 

συνετεύξεις γίνονται με άτομα που έχουν αποδεχθεί την παρεχόμενη κρατική βοήθεια , και 

είναι έτσι επίσημα αναγνωρισμένα ως «θύματα».Συνεπώς αφήνεται ένα μεγάλο κενό στην 

έρευνα μιας και δεν γνωρίζουμε τι συνέβη σε άτομα που δεν έχουν αποτανθεί για βοήθεια. 

Αυτό θα μπορούσε ίσως να αντιμετωπιστεί με την ανίχνευση θυμάτων σε διάφορα στάδια 

εμπλοκλης τους στη ΣΣΕ , ενέργεια που ίσως αποδεικνυόταν επικίνδυνη για τους εν δυνάμει 

ερευνητές αλλά και για τα θύματα  , μιας και πλέον κινούνται έξω από προστατευμένα 

πλάισια. Ενα άλλο σημαντικό ζήτημα που αφορά τις γνώσεις  μας σχετικά με την ΣΣΕ έχει 

να κάνει με το γεγονός ότι δεν συνυπολογίζονται οι σημαντικές διαφορές  και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά  που έχει και που απορρεόυν  από το εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικό-

πολιτισμικό πλαίσιο των χωρών προέλευσης .Επίσης δε συνυπολογίζεται γτο εγονός ότι από 

χώρα σε χώρα, υπάρχουν  διαφορετικές προσεγγίσεις ,καθώς και οι  προσανατολισμοί του 
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κάθε ερευνητή είναι φυσικά διαφορετικοί. Όλα τα παραπάνω συντελούν σε μια ετερογένεια 

όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της ΣΣΕ αλλά και σε ένα συνοθύλευμα εκτιμήσεων.Στην 

πραγματικότητα πολύ λίγα θα μπορούμε να γνωρίζουμε  για τη ΣΣΕ  και το πως λειτουργεί 

το δίκτυο εφόσον κάνουμε λόγο για εγκληματικές ενέργειες που τελούνται (σχεδόν) υπό το 

πρίσμα της αφάνειας. 

       Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα όπως αναφέρεται στην Kelly(2005) σχετικά με την  έρευνα 

για το sex trafficking  είναι αυτό  της μεθοδολογίας αλλά και ηθικά διλήμματα και  

προκλήσεις, που προκύπτουν .Στην πλειονότητα τους οι διεξαγόμενες έρευνες δεν παρέχουν  

λεπτομερή πληροφόρηση για την ακριβή μέθοδο  συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων 

τους.Επίσης είναι συνήθως μικρής διάρκειας και δεν ασκείται μέσω αυτής κριτική απέναντι 

στις επίσημες πολιτικές πρακτικές που ακολουθούνται, ενώ η εμπλοκή των κοινωνικών 

επιστημόνων  είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Μια άλλη σημαντική παρατήρηση του 

Brennan(2005) είναι πως στις εν λόγω καμπανιες γαι τη ΣΣΕ σπάνια παρατηρούμε 

διασωθέντα «θύματα» να έχουν ένα  πιο ενεργό ρόλο . Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

θυμάτων που καλούνται δημοσίως να αφηγηθούν την εμπειρία τους ή να συμμετάσχουν σε 

έρευνες.Δεν θα πρέπει να υποκρύπτεται εδώ η παράμετρος της καθοδηγητικής συμπεριφοράς 

του ερευνητή , δημοσιογράφου κτλ., που καταστρατηγούν  έτσι την ανάδυση στην 

επιφάνειας της πραγματικής βιωμένης εμπειρίας του ατόμου , ενώ συνεισφέρουν επιτυχώς 

στην ομολογουμένη και ευρέως αποδεκτή θυματοποίηση της γυναικας (Gozdziak και συν, 

2005)Τέλος όσον αφορά τις αξιοποιήσιμες πηγές  για τους ερευνητές, αυτές είναι κατα βάση 

δημοσιογραφικό υλικό, πληροφορίες και συνεντεύξεις από αστυνομικούς , δικηγόρους , 

κοινωνικούς  λειτουργούς κ.α., μιας και η πρόσβαση σε πρωτογενείς πηγές έιναι μαλλον 

ανέφικτη , ανήθικη ακόμα , επικίνδυνη και ίσως μη- αξιόπιστη. 

1.6 Αιτίες που σχετίζονται με την άνοδο του sex trafficking 
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       Ως αιτίες σχετικά με την άνθηση της ΣΣΕ στις μέρες μας , οι ερευνητές υφαίνουν ένα 

πολύπλευρο πλέγμα παραγόντων .Όσον αφορά γενικά την κινητικότητα και μετανάστευση , 

επικρατεί σύμφωνα με τον Salt( 2000) ετερογένεια , στους λόγους που παρακινούν άτομα 

διεθνώς. Οι λόγοι μπορεί να είναι προσωπικοί, πολιτικοί, οικονομικοί, να σχετίζονται με την 

εθνικότητα , την οικονομιά ή και τη γεωγραφία της χώρας προέλευσης  κα.. 

        Ανάμεσα στους  λόγους που η ΣΣΕ και δη η αγοροπωλησία  γυναικών , φαίνεται να έχει 

τόση μεγάλη έξαρση σύμφωνα με τους ερευνητές και σχολιαστές του φαινομένου , 

αναφέρονται ο σεξοτουρισμός , οι σεξιστικές διακρίσεις , οι οικονομικές δυσκολίες και η 

κρατική διαφθορά. Οι δυσμενείς οικονομικές κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που 

επικρατούν παγκοσμίως και κυρίως έξω από τα σύνορα της Αμερικής και της Ευρώπης , 

αποτελούν το εφαλτήριο για την άνοδο του sex trafficking  όπως αναφέρεται στους 

Risley(2010) ,& Long, 92004) . Σε αυτά προστίθενται και η μορφή οργάνωσης της 

πλειονότητας των κοινωνιών που δεν έχουν ακόμα απολέσει τα πατριαρχικά τους κατάλοιπα  

με αποτέλεσμα οι γυναίκες ακόμα να παραμένουν στο κοινωνικό περιθώριο  και να 

υφίσταντο διακρίσεις .Θα προσθέταμε εδώ ότι απόρροια των παρωχημένων αυτών 

κοινωνικών στάσεων , είναι και το γεγονός ότι πολλές γυναίκες χωρίς μόρφωση  και  

επαγγελματική ειδίκευση  αναμένοντας τη λεγόμενη κοινωνική τους αποκατάσταση, και στα  

πλάισια αυτά με την υπόσχεση δηλαδή ενός γάμου, εμπλέκονται στη ΣΣΕ χωρίς να το 

συνειδητοποιούν.Τέλος αυτό που πολύ έντονα χαρακτηρίζει χώρες της Λατινικής Αμερικής 

(και κυρίως το Μεξικό) αλλά και της Ασίας , είναι η χαλαρότητα στην τήρηση των νόμων 

και τα αντίστοιχα κενά που αποτελούν,ερείσματα για τους διακινητές ώστε να δρουν με 

λιγότερους κινδύνους. 

          Επίσης δεν θα μπορούσαμε να μην λάβουμε υπόψη, πως η ΣΣΕ λειτουργεί με τους 

κανόνες της αγοράς και φυσικά όσο υπάρχει η ανάλογη ζήτηση σε αυτό και σε εργασία στη 
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βιομηχανία του  sex, γνωρίσματα των συγκαιρινών κοινωνιών , θα συνεχίζει να αποτελεί μια 

κερδοφόρο δραστηριότητα για τους εμπλεκόμενους φυσικά και όχι για τους ζημιωμένους 

.Mια γενικότερη κινητικότητα επίσης, παρατηρείται κυρίως τις τελευταίες δύο δεκαετίες σε 

χώρες της Μέσης Ανατολής σύμφωνα με τους Içduygu και συν, 2002).Το σκηνικό 

περιλαμβάνει οικονομικές ανισότητες, πολέμους και εμφύλιες διαμάχες καθώς και συνεχή 

παραβίαση δικαιωμάτων , με αποτέλεσμα χώρες όπως  η Τουρκία να παίζει ένα σημαντικό 

ρόλο κλειδί ως χώρα πέρασμα παράνομων μεταναστών και ζητούντων άσυλο . Έρευνες 

κάνουν λόγο για υψηλότερα ποσοστά θυμάτων ΣΣΕ σε χώρες  με οινονομικές δυσχέρειες , 

υψηλή ανεργία και  οικονομική ανισότητα, ενώ όπου επικρατούν δημοκρατικοί θεσμοί και 

καθεστώς έμφυλης ισότητας σε κάθε επίπεδο τα ποσοστά  φαίνονται να είναι χαμηλότερα 

Kucharski(2012)  . 

        Συνεχίζοντας με την αναζήτηση  πιθανών  παραγάντων  στην επισκοπική εργασία τους 

οι Hodge και συν (2013) , δίνουν έμφαση στο ρόλο που έχουν τα ΜΜΕ  και στην προβολή 

μιας καλύτερης,γεμάτης ευκαιρίες για εργασία και επίπεδο ζωής στα βιομηχανικά κράτη 

.Αυτό σε συνδυασμό με τις αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες κάποιων χωρών , 

βοηθάει τα καλά οργανωμένα  δίκτυα να στρατολογούν  γυναίκες , που αναζητούν ένα 

εργασιακό μέλλον και οδηγούμαστε έτσι  στη σημερινή παγκοσμιοποίηση του φαινομένου. 

       Τα δεδομένα μελετών πάνω στις συνισταμένες της ΣΣΕ , μας οδηγούν στο συμπέρασμα  

σύμφωνα με τον (Salt, 2000)πως η επιβολή αυστηρών μέτρων και μέσων ελέγχου της 

παράνομης μετανάστευσης , καθώς και η μη  πληρης εφαρμογή της antitrafficking  

νομοθεσίας , έχουν ως απόρροια  την εκμετάλλευση μεταναστών.Το μεγάλο μεταναστευτικό 

κύμα,συντελεί και τροφοδοτεί την άνοδο της ΣΣΕ. Η ανθρώπινη σωματεμπορία  τελείται και 

με όρους  οικονομίας μιας και ανθεί πλάι ή μέσα στη βιομηχανία του σεξ με τα άτομα που 

εμπλέκονται σε αυτό να αποτελούν θύματα εργασιακής ή και σεξουαλικής 



25 
 

εκμετάλλευσης.Μέσω του καλά οργανωμένου και διεθνικού  δικτύου , πολλοί οργανισμοί, 

εταιρίες  και μεμονωμένα άτομα που εμπλέκονται στην διαδικασία επιβιώνουν και 

κερδοσκοπούν λόγω της βούλησης (ως επί το πλέιστον ) του ατόμου για κινητικότητα και 

μετακίνηση σε χώρα του εξωτερικου για εύρεση εργασίας. 

          Στην Ελλάδα σύμφωνα με το Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακων 

Πληροφοριών της ελληνικης αστυνομίας (ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π.) , και την επίσημη αναφορά του για 

το οργανωμένο έγκλημα (2011), το χαμηλό βιότικό επίπεδο των χωρών προέλευσης, και η 

εξαπάτηση των θυμάτων  από  επιδέξια μέλη εγκληματικών ομάδων , αποτελούν παράγοντες  

που αυξάνουν τα ποσοστά  των  γυναικών θυμάτων εμπορίας και σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης.(βλ Παραρτημα....) 

        Ενώ ως σημαντικούς παράγοντες για την άνοδο της ΣΣΕ σύμφωνα με αυτά που 

αναγράφονται σε φυλλάδιο της ΔΙΟΤΙΜΑ(2008), για το έργο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ» είναι  οι οικονομικοί παράγοντες , οι πολιτικές και πρακτικές που 

ακολουθούνται, και οι πολεμικές συρράξεις ή πολιτικο-κοινωνικές διαταραχές. Ενώ όσο θα 

επικρατούν ανεργία και μη θέσπιση των ανθρωπίνων και γυναικείων δικαιωμάτων , οι 

έμφυλες διακρίσεις , η ζήτηση για σεξουαλικές υπηρεσίες , οι μη λειτπουργικές νομοθεσίες 

κα. θα συνεχίζει να τροφοδοτείται με ανθρώπινο δυναμικό η ΣΣΕ σε διεθνές επίπεδο.(βλ 

Παράρτημα. A). 

       Ανιχνεύοντας του λόγους που οδήγησαν στην έξαρση του φαινομένου είναι  εξίσου 

σημαντικό να σταθούμε  και στα ιδιαίτερα στοιχεία μια επιχείρησης όπως αυτής  της  

αγοραπωλησίας και εκπόρνευσης  γυναικών που την  κάνουν εν τέλει  επικερδή. Όπως  

συμπεραίνουν και οι Hodge και συν (2013) η επιχείρηση αυτή είναι στην ουσία χωρίς μεγάλο 

ρίσκο για τους διακινητές , εφόσον η ανάλογη νομοθεσία φαίνεται στις περισσότερες των 

περιπτώσεων  να μην εφαρμόζεται , ενώ  οι εμπλακόμενοι υπάλληλοι ευκόλως 
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εξαγοράζονται και   η ποινική δίωξη βαραίνει  τη γυναίκα κυρίως  και  όχι τον  εκπορνευτή 

της . Επίσης συνεισφέρουν σε αυτό, η χειρωγώγηση και ελέγχος των γυναικών μέσω της βίας 

, οι οποίες και κερδίζουν ελάχιστα ή καθόλου, ενώ τέλος η γυναίκα  μπορεί να  μεταπουληθεί 

πολλές φορές και να φέρει πολλά κέρδη στους διακινητές της . 

1.7 Στρατηγικές – μέθοδοι στρατολόγησης – μεταφορά – εκδούλευση 

       Οι διάφορες έρευνες καθώς και επίσημες αναφορές κάνουν λόγο για συγκεκριμένους 

τρόπους που λειτουργούν ως στρατηγικές και  φαίνεται να χρησιμοποούνται από διακινητές 

και μεσολαβητές στα δίκτυα της ΣΣΕγια «στρατολόγηση » εν δυνάμει θυμάτων. Ωστόσο 

αυτό που συνήθως υποκρύπτεται  είναι οι περιπτώσεις γυναίκων που έχουν απολυτη 

συνείδηση και γνώση για την επιλογή τους να μεταναστεύσουν με σκοπό την εργασία στην 

αγορά του σεξ. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουν είναι οτι η εργασία τους  μπορεί να τελε’ι υπό 

όρους μη – αμοιβής ή οχι δίκαιης αμοιβής(εκμετάλλευση). 

       Σύμφωνα με την επισκοπική εργασία των Hodge και συν (2013, ),  οι γυναικές 

προσεταιρίζονται με ποικοίλους τρόπους  ένας εκ των οποίων , είναι και οι νόμιμοι 

οργανισμοί/ εταιρίες  εύρεσης εργασίας  που αποκρύπτουν ωστόσο τις πραγματικές συνθήκες  

εργασίας που υπόσχονται στο εξωτερικό. Διαφημίζονται λοιπόν εργασίες  με υψηλές 

απολάβές, όπως πχ μόντελινγκ, φύλαξη παιδιών , οικιακή βοηθός κα. Επιπλέον γυναίκες που 

εργάζονται ήδη ως ιερόδουλές ή χορεύτριες προσεγγίζονται από μέλη του κυκλώματος 

προσφέροντάς τους μια καλύτερη αμοιβόμενη δουλειά στο εξωτερικό ώστε εκείνες να 

ακολουθήσουν και μάλιστα χωρίς  χρήση βίας. Μια άλλη λιγότερο αναφερόμενη  μέθοδος 

,είναι η απαγωγή των γυναικών καθώς και η αγορά τους από τις πατρογονικές τους εστίες 

έχοντας τη συγκατάθεση των γονιών, συνήθως σε υποβαθμισμένες και φτωχές περιοχές 

ασιατικών και άλλων χωρών . Τέλος υπάρχει και η μερίδα των γυναικών εκείνων που λόγω 

σωματικών και  άλλων αναπηριών γίνονται  εύκολα «εκμεταλλέυσιμες».  Όσον αφορά τη 
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μεταφορά τους σύμφωνα με τους  παραπάνω συγγραφείς, η συνήθης εξαγορά των 

υπαλληλών  στα ανάλογα πόστα φαίνεται να πρωτοκαθεδρεύει .Αναφέρεται επίσης και  η 

τακτική του χρέους , δηλαδή η ενέξοδη για τα θύματα μεταφορά τους σε άλλη χώρα , 

συμπεριλαμβανομένου τα έξοδα μετακίνησης και τα ανάλογα επίσημα έγγραφα όταν αυτά 

δεν υπάρχουν, είναι αυτή που στο τέλος  φυλακίζει τα άτομα  και αναγκάζονται να 

δουλεύουν για τους διακινητές τους .Τέλος αυτο που συντελεί στην εκδούλευση τους όπως 

σχετικά αναφέρεται σε ερευνες  και άρθρα είναι το γεγονός πως  τα περισσότερα κορίτσια 

είναι χωρίς εκπαίδευση και αδαή όσον αφορά τη ζωή σε μια μεγάλη πολή ,  χωρίς να 

γνωρίζουν τη γλώσσα και την κουλτούρα της καινούργιας χώρας,  με αποτέλεσμα να είναι 

απόλυτα εξαρτώμενες από τους διακινητές τους .  Επίσης η άσκηση συνεχούς βίας  ακόμα 

και η απειλή για τη ζωή τους ή για τις οικογένειές τους , ο εκφοβισμός για παράδοση στις 

αστυνομικές αρχές και η περιοριορισμένη ελευθερία κινήσεων τους μίας και ζουν 

εσώκλειστες σε οίκους ανοχής, συντελούν στην περαιτέρω  εκδούλωσή τους . 

       Στην όλη διαδικασία της παράνομης μετανάστευσης  -διακίνησης- εκμετάλλευσης, 

συμμετέχουν πολλά άτομα, από τον αρχικό οργανωτή της διακίνησης, το μεσάζοντα, τον 

διακινητη, το διεφθαρμένο κρατικό υπάλληλο, τον οδηγό κτλ. Κάποιοι ερευνητές τονίζουν 

πως η σωματεμπορία δεν αποτελεί τόσο ένα καλά οργανωμένο δίκτυο και δεν είναι αυτός ο 

λόγος που στις μέρες μας   έχει πάρει τόσο ,μεγάλες διαστάσεις  . Στην πραγματικότητα η 

ανοχή αλλά και η συμμετοχή των ντόπιων κατοίκων στην όλη διαδικάσία, η διαφθορά  

καθώς και η ολοένα αυξανόμενη χρήση της σύγχρονων μέσων επικοινωνίας  βοηθούν  στην 

επιτυχημένη διεκπαιρέωση της όλης διαδικασίας  (Içduygu και συν, 2002). Σύμφωμα με τους 

Salt& Stein( 1997), το sex trafficking  αποτελεί μια καλά οργανωμένη εγκληματική 

δραστηριότητα , που περιλαμβάνει μια ιεραρχική οργάνωση και εμπλέκει πολλούς, ντόπιους 

και μη. Οι ίδιοι μελετώντας ανάλογα περιστατικά κατέληξαν  σε τρία στάδια που συνιστούν 

τη διαδικασία της ΣΣΕ Ξεκινώντας από τη στρατολόγηση ατόμων ορμώμενα από τη 
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βούληση τους ,για πολλούς και διαφορετικούς λόγους για κινητικότητα, περνούν στη φάση 

της μετακίνησης σε μια άλλη χώρα για να καταλήξουν στη «διανομή» των θυμάτων με στόχο 

την εκμετάλλευσή τους (εργασιακή ή και σεξουαλική), στο καινούργιο κράτος. 

1.8  Οι επιπτώσεις του  Sex trafficking και Αρωγή των θυμάτων 

       Σύμφωνα με τους   Hodge και συν (2013), & Goodey (2004) Το sex trafficking είναι 

δύσκολο να  αντιμετωπιστεί πλήρως γι αυτό και έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στις μέρες 

μας. Καταρχήν είναι σχεδόν ανέφικτος ο εντοπισμός των θυμάτων εφόσον εργάζονται 

παράνομα, αλλά  και οι γυνάικες –θύματα δεν αποκαλύπτουν με ευκολία το καθεστώς 

εργασίας τους , φοβούμενες τις επιπτώσεις και νομικές κυρώσεις που θα έχουν . Στις 

δυσκολίες αντυιμετώπισής του, έρχονται να προστεθούν  και ο φόβος για  αντίποινα ,  και η 

μη αποκάλυψη λόγω ντροπής  ή κοινωνικής αίγλης. Goodey, 2004, Επίσης η αντιμετώπισή 

του δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο από τη μη ενημέρωση των αρχείων από τις αρχές.Η 

ελλιπής εκπάιδευση του προσωπικού για την κατάλληλη αντιμετώπιση των  θυμάτων , η 

γλώσσα που χρησιμοποιείται και η συνήθης ανάκριση σε ένα μη φιλικό περιβάλλον από 

άνδρες , συνιστούν άλλο ένα τροχοπέδη στην αντιμετώπιση του 

φαινομένου(Kucharski,2012).‘Οσον αφορά το ζήτημα της πρόληψης πολλοί ερευνητές 

κάνουν λόγο για την αλλαγή στον τρόπο ελέγχου των συνόρων , της επιβολής των 

αντίστοιχων νόμων  και μεθόδων που χρησιμοποιούνται  ,ώστε να αντιμετωπιστεί τόσο η 

διαφθορά όσο και η συμμετοχή συμμοριών κ.α.  στη διακίνηση μεταναστών .Ο μόνος τρόπος 

να αντιμετωπιστεί το sex trafficking  σύμφωνα με τους Andrijasevic, και συν (2009) είναι η 

απαλλαγή από την καθιερωμένη προσέγγιση των σχετικών  εκστρατειών , την αντιμετώπιση 

δηλαδή των γυναικών αυτών ως «θύματα». Κατ’ επέκταση θα ήταν δόκιμη η συλλογική και 

οργανωμένη δράση καθώς και η απομάκρυσνση της απειλής της απέλασης. 
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       Οι Hodge και συν (2013).κάνοντας αναφορά στο σουηδικό και γερμανικό μοντέλο και 

τις αντίστοιχες διαδικασίες ποινικοποίησης της πορνείας ,στα πλάισια θέασης της ως 

σεξουαλική βία , και δίωξης των πορνοπελατών ,  υποστηρίζουν ότι με αυτό τον τρόπο θα 

μειωθεί η πορνεία και κατ’επέκταση το sex trafficking  .Πιο συγκεκριμένα η μη 

νομιμοποίηση της πορνείας οι εκστρατείες ενημέρωσης σε κοινοτικό επίπεδο ,  η αποκάλυψη 

της αλήθειας για τη βιομηχανία του σεξ , και η αδεια παρανομής των θυμάτων στη χώρα , 

μπορούν να αποτελέσουν υποστηρικτικές  ενεργειες στην προσπάθεια καταπολέμησης του . 

         Περνώντας  στο ζήτημα της αρωγής των θυμάτων, σύμφωνα με την Goodey(2004, σε 

κάθε ευρωπαική χώρα συμβεβλημένη με τις σύγχρονες διατάξεις για αντιμετώπιση του sex 

trafficking  , η αναγνώριση και η αρωγ’η στο θύμα διαφέρει ανάλογα με την προθυμία των 

αρχών να αντιδράσουν αλλά και από τις μεθόδους που εφαρμόζουν τόσο σε θεωρητικό όσο 

και σε πρακτικό επίπεδο. (Stepnitz, 2012) Από τη στιγμη που μια γυναίκα συλλαμβάνεται 

μέσα σε μια περίοδο 45 ημερών,μπορεί να της παρασχεί στήριξη μόνο υπό καθεστώς 

συνεργασίας  με τις αρχές .Μπορεί να παραμείνει στη χώρα για μια περίοδο 45 ημερών , 

δικαίωμα κατοχυρωμένο με το Council of Europe Convention on Action against Trafficking 

in Human Beings ,2008,  μέσα στο διάστημα αυτό , οι αρμόδιοι κρίνουν εάν η συλληφθείσα 

είναι θύμα sex trafficking  ή όχι. Η αρωγή που προσφέρεται περιλαμβάνει την κοινωνική και 

τη νομική βοήθεια. Η βραχύχρονη παραμονή, εκπαίδευση , υγεία , στέγαση  και εργασία  

συνιστούν την κοινωνική στήριξη .Ηενημερωση σχετικά με την υπόθεση, η συμβουλευτική 

και η ένταξη σε προγραμμα προστασίας μαρτύρων συνιστούν την νομική στήριξη.Εκτός από 

την Ιταλία που  προσφέρει αρωγή «χωρίς αντάλλαγμα», σε όλες τις άλλες χώρες το θύμα θα 

πρέπει να συνεργαστεί με τις αρχές για να μπορέσει να του παρασχεί σύμφωνα με τις 

νομοθετικές διατάξεις, βοήθεια. Ωστόσο ,ειδικά διαρρυθμισμένες διατάξεις για  τα θύματα- 

μάρτυρες δεν υπάρχουν, παρά μόνο τίθενται σε ισχύ τα προγράμματα προστασίας μαρτύρων 

που γενικά ισχύουν.Ο κίνδυνος όμως που διατρέχει μια γυναίκα -θύμα είναι πολυ 
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μεγαλύτερος ακόμα κι όταν είναι σε ενα προγραμμα προστασίας , ειδικά όταν αυτά δεν είναι 

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των γυναικών αυτών. Τέλος ίσως θα έπρεπε να μας 

απασχολήσει περισσότερο το γεγονός της γυναικας –«θύμα»-πληροφοριοδότη, μιας και οι 

ιδιάζουσες συνθήκες του φαινομένου δεν επιτρέπει και τη γνώση του τι ακριβώς γίνεται και 

ποιοι εμπλέκονται.Εφόσον η γυναίκα σε αυτή την περίπτωση είναι το «αγαθό προς πώληση», 

συνεπώς μάλλον δεν θα  ήταν και πολύ χρήσιμη η συνεργασία της με τις αρχές , όπως 

εύστοχα παρατηρεί η Goodey(2004.) 

        Μια άλλη σημαντική παράμετρος, που ωστόσο δεν λαμβάνεται υπόψιν, όσον αφορά την 

απέλαση των συλληφθέντων γυναικών,είναι τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία που της 

χαρακτηρίζουν και που «επανακτούν» όταν επιστρέφουν στις γενέτειρές τους Kelly (2005)  . 

Χαρακτηριστικά και κοινωνικές και πολιτικές πορακτικές που φανερώνουν διακρίσεις 

ενάντια στο φύλο. Για παράδειγμα σε κάποιες ισλαμικές χώρες η γυναίκα , επιζήσασα του  

sex trafficking αντιμετωπίζει την κατηγορία της μοιχείας, ενώ  σε άλλες δεν έχει το δικαίωμα 

να καταγγείλει σεξουαλική εκμετάλλευση εις βάρος της. 

        Κρίνεται ως μείζονος σημασίας να γίνει αναφορά και στα ζητήματα φυσικής και 

ψυχικής υγείας που έχουν στατιστικά  καταγραφεί. Σύμφωνα με του Hodge και συν (2013) 

τα θύματα εμφανίζουν σε μεγάλο ποσοστό  ζητήματα εξάρτησης καθώς και ψυχολογικές 

δυσκολίες. Ενώ αιτίες για την κακή φυσική τους  κατάσταση είναι τόσο ο εξαναγκαστικός 

και επισφαλής  τρόπος ζωής τους , όσο ο αποκλεισμός τους  από κάθε μορφής υγειονομικής 

περίθαλψης.( Μiller et al, 2007, Cohan, 2005, Cwikel, 2003)Πιο,  συγκεκριμένα ο 

εξαναγκασμός, η βία, η οικονομική εκμετάλλευση  η κατάσταση του χρέους , η κοινωνική 

απομόνωση, η οικονομική εκμετάλλευση, η νομική αβεβαιότητα κ.α. φαίνεται να είναι τα 

ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του sex trafficking και έχουν επιζήμιο απόηχο στην υγεία των 

θυμάτων.Η σωματική τους υγεία πλήττεται από καταστάσεις χρόνιου πόνου, απώλειας 



31 
 

βάρους, προβλήματα στοματικής κοιλότητας, γαστρεντερικές ενοχλήσεις. Ενώ το 

μετατραυματικό στρες, η κατάθλιψη ,ο αυτοκτονικός ιδεασμός και οι απόπειρες αυτοκτονίες 

φαίνεται να είναι το ψυχολογικό τίμημα που πληρώνουν τα  θύματα σύμφωνα με σχετικές 

αναφορές .Όπως φαίνεται σε πολλές γυναίκες πλήττεται σοβαρά και η αναπαραγωγική τους 

υγεία , με τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες ,HIV, κολπικούς πόνους , και εκτρώσεις  

να επικρατούν σε μεγάλο ποσοστό.Τα αναφερόμενα προβλήματα υγείας φαίνεται να 

ταλαιπωρούν τα θύματα σε μεγάλο βαθμό ακόμα και μετά τη λήξη της περιπέτειας τους  και 

να γίνονται ακόμα και χρόνια. Από την άλλη, οι επαγγελματίες υγείας ως μη εξοικειωμένοι 

και με ελλιπή κατάρτιση στα συγκεκριμένα ζητήματα υγείας που αντιμετωπίζουν τα θύματα 

ΣΣΕ καθώς και και το πλαίσιο και οι συνθήκες ζωής τους, συνηγορούν στα αντίστοιχα 

προβλήματα. Γενικότερα η κατάσταση βρίθει δυσκολίων κι αυτό γιατί ίσως υπολείπεται μιας 

καλής συνεργασίας  μεταξύ ειδικών σε θέματα υγείας και κοινωνικών και ψυχολογικών 

υπηρεσιών , ώστε να προσφέρεται ένα καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών για τα θύματα   Μiller et 

al, 2007. 

        Περνώντας στην εγχώρια καταστάση ανιχνεύουμε το άρθρο 46-52 του Νόμου 

3386/2005,με τίττλο: «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην 

ελληνική επικράτεια» .Σύμφωνα με το παραπάνω, ορίζεται, ότι «σε υπήκοο τρίτης χώρας που 

έχει χαρακτηρισθεί θύμα εμπορίας με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα χορηγείται άδεια 

διαμονής διάρκειας δώδεκα μηνών εφόσον συνεργάζεται στην καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων, η οποία ανανεώνεται κάθε φορά για ισόχρονο διάστημα προς διευκόλυνση της 

διενεργούμενης έρευνας ή της ποινικής διαδικασίας. Η άδεια παραμονής διασφαλίζει 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πριν τη χορήγηση άδειας 

διαμονής, παρέχεται από την αρμόδια εισαγγελική αρχή στα θύμα εμπορίας ανθρώπων 

προθεσμία περίσκεψης μέχρι ένα μήνα (μπορεί να παραταθεί για τα ανήλικα θύματα) ώστε να 

συνέλθουν και να είναι σε θέση να διαφύγουν από την επιρροή των δραστών των σχετικών 

http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
http://www.isotita.gr/var/uploads/NOMOTHESIA/N_3386_2005.pdf
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αδικημάτων για να μπορούν να λάβουν ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά με τη συνεργασία τους 

με τις διωκτικές αρχές.»
14

 . Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω με αρμοδιότητα του σχετικού 

κρατικού φορέα και άλλων οργανώσεων έχουν κατα καιρούς συσταθεί συμβουλευτικά 

κέντρα για γυναίκες θύματα βίας, αλλά και πιο εκειδικευμένες υπηρεσίες σε θυματα sex 

trafficking.Οι γυναίκες μετανάστριες και εμπλεκόμενες σε ΣΣΕ , στη χώρα μας τουλάχιστον, 

από τη στιγμή που παύουν να  είναι χρήσιμες ως πληροφοριοδότες στις διωκτικές αρχές , 

αποτελούν μια στιγματισμένη  ,και περιθωριοποιημένη ομάδα και  έτσι  κατασκευάζεται η 

εικόνα τους στα ΜΜΕ κυρίως, σαν αδίστακτες και επικίνδυνες για τον ηθικό παρασυρμό και 

για τη δημόσια υγεία, όπως εκθέτει και η Αμπατζή, (2008). 

1.9  Οι anti trafficking εκστρατείες 

         Σύμφωνα με την Andrijasevic (2007) Οι περισσότερες καμπάνιες ενάντια στο sex 

trafficking  έχουν πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του ΙΟΜ και τις συνεργασίες του με 

διάφορες ΜΚΟ. Η καμπάνια ενάντια στο sex trafficking  ξεκίνησε με πρωτεργάτες τις 

abolitionist feminists , και μέσω το έργο των ΜΚΟ εξαπλώθηκαν οι λεγόμενες  moral 

crusades στις ΗΠΑ αλλά και αλλoύ. Σκοπός αυτών τόσο η θεσμοποίηση των γυναικείων  

δικαιωμάτων όσο και η αρωγή των θυμάτων (Weitzer ,2007. Βασικό όπλο των εκστρατειών 

αυτών η πρόκληση του κοινου ενδιαφέροντος που  επιτυγχάνοταν κατά κώρον με  αληθινές  

και  δραματικές δημόσιες αφηγήσεις «θυμάτων», και  αποστολές διάσωσης από  

δημοσιογράφους. Οι ισχυρισμοι των εν λόγω εκστρατειών συνοψίζονται ως εξής : η πορνεία 

και κατ’ επέκταση η ΣΣΕ (που έχουν κοινό το στοιχείο της βίας) αποτελούν  αιτία 

διακρίσεων και δεινών για τη σύγχρονη γυναίκα και πρέπει να καταπολεμηθούν.Η πορνεία 

δεν αποτελεί  εκούσα επιλογή  και θα πρέπει  να ποινικοποιηθεί, ενώ η ακούσια πορνεία  έχει 

πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα πανδημικό 

                                                             
14 (ΦΕΚ 212/Α/23-8-2005) 
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φαινόμενο.Επιπροσθέτως οι εν λόγω εκστρατείες είναι επιτόπιες , εστιάζουν δηλαδή κατά 

βάσιν στην ανίχνευση των θυμάτων σε οίκους ανοχής ,στο δρόμο , στα σύνορα 

(Karisson,2013). Επιπλέον έργο τους είναι και η οργανωμένη πρόληψη ,που πιο εστιασμέναα  

προσανατολίζεται στη νομική προστασία των γυναικών – θυμάτων (παρόλο που οι διαφωνίες 

επικρατούν σχετικά με την ποινικοποίηση ή όχι )  καθώς και η ενημέρωση γυναικών , 

τουριστών , προσφύγων σχετικά με το ζήτημα . Η ολοκληρωμένη προσπάθεια αρωγής των 

θυμάτων περιλαμβάνει και την προσπάθεια προστασίας  του ατόμου αλλά και να αποφυγή 

του κινδύνου επαναθυματοποιησης. Οι παρεμβάσεις (crisis management) που σχεδιάζονται 

και εκτελούνται από πολλές ΜΚΟ αφορούν στην εξασφάλιση της εκούσιας συνεργασίας του 

θύματος και την απομάκρυνση του από τη βιομηχανία του σεξ. Επιπλέον  πυλώνας της 

παρέμβασης περιλαμβάνει και τη διαδικασία αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων υγείας 

σωματικής και ψυχικής  των θυμάτων και η κάλυψη των βασικών αναγκών τους.Τέλος η 

ολοκληρωση των ανάλογων προσπαθειων , γίνεται με την παροχή κοινωνικής στήριξης 

(στέγαση, εργασία , εκπαίδευση), νομικής βοήθειας, με την παροχή αδειών παραμονής και 

τον επαναπατρισμό των θυματών. Σύμφωνα με τους Andrijasevic και συν(2009) η πρόληψη 

που εφαρμόζεται, στοχεύει  κατά βάση στην ενημέρωση των επαγγελματιών (αστυνομία, 

κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί, γιατροί κτλ) αλλά και στην ενημέρωση του ευρύ κοινού.Η 

ενημέρωση βασίζεται στην ανάρτηση σχετικών αφισών σε δημόσιους χώρους, βίντεο, 

αφηγήσεις ιστοριών  και στοχεύει στη δημιουργίας μια συγκεκριμένης εικόνας των θυμάτων, 

με σκοπό να εγείρουν  το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια του κόσμου. 

         Παρόλο την ευρέως αποδεκτή αύξηση των θυμάτων, το εν λόγω φαινόμενο δεν 

λαμβάνεται υπόψη ως ένα ζήτημα σεξουαλικών διακρίσεων , αλλά αντιθέτως όπως φάινεται 

και από τις αντίστοιχες antitrafficking  προσεγγίσεις , κατονομάζεται ως απόρροια του 

οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης .Αυτό δικαιολογεί και την 

αντίστοιχη πολιτική που ακολουθείται με μέτρα μικρής διάρκειας για την αντιμετώπισή του, 
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σύμφωνα με την  Αskola (2007). Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με στόχο τις εν λόγω 

εκστρατείες  και τις δραστηριότητες  τους, στην Αμερική , δίνουν έμφαση στο πως 

κατασκευάζεται η εικόνα της γυνάικας στα διάφορα κοινωνικά ζητήματα , μέσω των 

εκστρατειών αυτών και όχι τόσο στον αντίκτυπο που έχουν αυτές στη διαμόρφωση της 

κοινής γνώμης  και στη θεσμοποίηση και την  παγίωση συγκεκριμένων  κυρίαρχων 

πολιτικών πρακτικών (Weitzer, 2007). 

       Οι ελληνικές antitrafficking εκτρατείες αποτελούν όπως θα δούμε, ζήτημα κρατικό, 

σχεδόν κατ’αποκλειστικότητα.Εξετάζοντας τι γίνεται γενικά στον ελλαδικό χώρο μια μικρή 

διαδικτυακή έρευνα μας αποκάλυψε σχετικές  επίσημες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν 

λιγό μετά την έναρξη εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας του 2002.Ανευρίσκουμε 

πληροφορίες για την καμπάνια του  2006 από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων η 

οποία συμμετέχοντας στην Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας 

Ανθρώπων  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υλοποίησε  ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδότησε τη δημιουργία ενός 

σποτ, το οποίο προβλήθηκε  στα τηλεοπτικά κανάλια ,καθώς και εκδόθηκε και 

διαμοιράστηκε έντυπο υλικό. Κατά τη διάρκεια 2006-2008, το ΚΕΘΙ , πραγματοποιησηε ένα 

έργο με τίτλο: Δράσεις Πρόληψης και Υποστήριξης Θυμάτων Παράνομης Διακίνησης και 

Εμπορίας Γυναικών» στο πλαίσιο προγράμματος της HELLENIC AID, της Υπηρεσίας 

Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.Σκοπός του εν λόγω 

προγραμματος , η άμεση υποστηριξη , αρωγή και προστασία των «θυμάτων».Το 2008 

 

πραγματοποιήθηκε το έργο «Αλληλεγγύη Γυναικών»,  το οποίο περιλάμβανε και εκστρατεία 

για το sex trafficking. Επίσης  η  ΓΓΙΦ συμμετείχε με μια πλειάδα ενεργειών  και 

δράσεων.Όπως με την ίδρυση  συμβουλευτικών κέντρων για τη βία κατά των γυναικών 
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παρέχοντας ψυχοκοινωνικήστήριξη και νομική συμβουλευτική στα θύματα εμπορίας 

ανθρώπων .Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης παρήγαγε 

σχετικό τηλεοπτικό σποτ και εξέδοσε ενημερωτικά έντυπα, σε πέντε γλώσσες . Στα πλαίσια 

σχετικού προγράμματος  του οποίου δικαιούχοςήταν  η Γ.Γ.Ι., στην κατηγορία των 

ωφελούμενων ανέργων γυναικών περιλαμβάνονται για πρώτη φορά και γυναίκες που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας (trafficking). Τα άτομα αυτά 

αποκτούν άμεσα άδεια παραμονής που είναι ταυτόχρονα και άδεια εργασίας, γεγονός που 

εξασφαλίστηκε με διάταξη που προώθησε το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (Ν. 3274/2004, αρ. 34. παρ. 7 

και Ν. 3386/2005 αρ.50.).
15

 

         Από Το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΔΙΟΤΙΜΑ)ως πιστοποιημένος 

Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, 

 

σε συνεργασία με το Υπουργέιο Απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας και 

χρηματοδοτούμενο από εθνικούς και ευρωπαικούς πόρους, το διάστημα 2010-2013 

πραγματοποιούνται προγράμματα πρόληψης και καταπολέμησης της βίας κατά των 

γυναικών.Τέλος ανευρίσκουμε πληροφορίες και για το τελευταίο προγραμμα(2014) που 

ακόμα εκτελείται  από Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), και το 

Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΠΑΔ).Τα παραπάνω κέντρα  

οργανώνουν ενημερωτική εκστρατεία πανελλήνιας εμβέλειας με στόχο την ευαισθητοποίηση 

των νέων και την ενημέρωσή τους για το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης και εμπορίας 

ανθρώπων (Trafficking in Human Beings). Η ενημερωτική εκστρατεία πραγματοποιείται 

μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 

Εσωτερικών, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

                                                             
15

 http://www.isotita.gr/index.php/docs/c61/ 

http://www.isotita.gr/index.php/docs/c61/
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Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης καμπάνιας  ενάντια στο 

trafficking.  
16

. 

 

1.10 ΜΜΕ – anti-trafficking εκστρατείες και κοινωνική κατασκευή του φύλου 

       Το υποκεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην κοινωνική κατασκευή του φυλου μέσα από 

τις σχετικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης που με τη βοήθεια των επικοινωνιακών μέσων 

συντελούν αν όχι αυτουργούν στην κατασκευή κατηγοριών «ευάλωτων » πληθυσμών και  

του προφίλ της γυναίκας «θύματοςΤον τελευταίο καιρό προβάλονται δημοσιογραφικές 

εκστρατείες και τα επακόλουθα ντοκυμαντέρ , στα οποία αναζητούνται γυναίκες θύματα  ανα 

τον κόσμο (Andrijasevic και συν 2009). Η δημοσιογραφική  αυτή δουλειά  χαίρει μεγάλης 

εκτίμησης και συντελεί στη δημιουργία και αναπαραγωγή συγκεκριμένων κοινωνικών 

αναπαραστάσεων για τα δύο φύλα . Συνεπώς αυτό που απορρέει  είναι η εικόνα της γυναίκας 

ως «εργάτρια του σεξ» και «φτωχή μετανάστρια», ως σεξουαλικά ευάλωτη και αποδέκτης 

της σεξουαλικής βίας , εν αντιθέσει με τον άνδρα (δημοσιογράφο) που είναι ο «ήρωας», ο 

«προστάτης»(πατριάρχης) που προσπαθεί να βοηθήσει τη γυναίκα (θύμα).Ο 

δημοσιογραφικός αυτός λόγος και η εκπορευόμενη κατασκευασμένη αλήθεια του , 

ενσωματώνεται στην ευρύτερη πολιτική και ανθρωπιστική προσέγγιση του  φαινομένου 

παγκοσμίως , συμβάλλοντας  έτσι στον έλεγχο της γυναικείας κινητικότητας και 

σεξουαλικότητας. Wolken (2006 ). 

                                                             
16 www.stoptrafficking.gr 
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        Τέλος σύμφωνα με την Doezema (2008)το  έργο των antitrafficking εκστρατειών (σε 

συνεργασία με το κινημα των abolitionists feminist) ήταν η καταπολέμηση της εισόδου της 

γυναίκας στην πορνεία παρά τη θέλησή της (εμπόριο λευκής σαρκός).O προσπάθειές τους  

συνετέλεσαν θα λέγαμε στην συγκαιρινή εικόνα, που παρουσιάζει τις εν λόγω γυναίκες ως 

αθώα θύματα, και με παθητικές διαθέσεις.Το αναφερόμενο ως «εμπόριο λευκής σαρκός»  

εμφανίζεται και παίρνει μεγάλες διαστάσειςς γύρω στα 1839 και οδηγεί σε μια σειρά 

μεταρρυθμίσεων  σε Ευρώπη και ΗΠΑ , με πρόσχημα  την προστασία  των «αδύναμων » 

γυναικών από την ακούσια πορνεία . Τη θέση του white slavery στις μέρες μας παίρνει η 

ΣΣΕ, αλλά όπως ομοίως συνέβαινε και τότε έτσι και σήμερα η εικόνα της γυναίκας που 

προβάλλεται είναι η ίδια.Σκοπός είναι  να προκληθεί η δημόσια συμπάθεια,γι αυτό και 

παρουσιάζεται η εικόνα   του νέου, αγνού, αθώου θύματος που λόγω της απόγνωσης και της 

φτώχειας του , ούσα αδαής και ευκολόπιστη,«πέφτει » στα κυκλώματα και 

εκδουλεύεται..Τότε λοιπόν, εν τω μέσω κοινωνικών και πολιτικών αναταράξεων, ένα μεγάλο 

κύμα μετανάστευσης γυναικών  μαινόταν στην Ευρώπη και ακολούθως επικράτησε ένα 

γενικευμένος πανικός για την επισφαλή αυτή  ευρωπαική τάση των γυναικών .Παρομοία 

γεγονότα ακολούθησαν και στη δεκαετία του ΄80 τόσο στην Ευρώπη όσο και γενικότερα 

στον κόσμο , με την έξαρση της βιομαχανίας του σεξ  και την επίδραση που αυτή είχε στήν 

άνοδο της ΣΣΕ Και στις δύο περιπτώσεις ο φόβος που ξέσπασε και γενικεύτηκε , μάλλον 

υποκρύπτει μια άλλη ανησυχία που πυροδότησε μια ξαφνική αλλάγή στο ρόλο και τη 

συμπεριφορά των γυναικών . Η  απάθεια και η περιθωριοποίηση τους από το πολιτικό και 

οικονομικο-κοινωνικό σκηνικό , που φαινόταν να της χαρακτηρίζει έδωσε τη θέση της στην 

ενεργητική και δυναμική έξοδο της γυναίκας από τα στενά όρια του οίκου στον 

επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο και μάλιστα σε επίπεδο εξωτερικής μετανάστευσης . 

Αυτό που δείχνει η πράξη τους αυτή είναι κατ ΄ουσίαν η  προσπάθεια της γυναίκας για 

αυτονομία και ανεξαρτησία  κατι που αυτομάτως σημαίνει τη διάλυση των πατριαρχικών 
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δεσμών.Ο φόβος απέναντι στην αλλαγή αυτή ίσως να δικαιολογεί και την όλη παρουσιάση 

των φαινομένων αυτων σαν κατι πολύ επισφαλές  και αντίστοιχα των γυναικών ως 

υποκείμενα σε κίνδυνο. 

       Προτού περάσουμε στο επόμενο μεθοδολογικό τμήμα της μελέτης , θεωρείται 

σημαντικό να εστιάσουμε και να αφουγκραστούμε το γεγονός ότι   οι εκπονουμενες μέχρι 

τώρα έρευνες και οι αντίστοιχες δραστικές ενέργειες , άφησαν ένα σημαντικό αντίκτυπο 

στην κατασκευή της θηλυκής ταυτότητας.Όπως έχουν καταδείξει και οι παραπάνω ερευνητές 

ο πιο διαδεμένος χαρακτηρισμός της γυναίκας που εμπλέκεται «ακουσίως»  στο sex 

trafficking  είναι αυτός του «θύματος» . Και μάλιστα υποστηρίζεται ακόμα περισσότερο 

αφου αναμεταδίδεται συνεχώς ένα πανομοιότυπο μοτίβο από τις εκάστοτε δράσεις . 

Χαρακτηρισμό στον οποίο συνετέλεσαν όπως είδαμε οι antitrafficking εκστρατείες  και έχει 

διπλή επίπτωση, στη γυναίκα που της αποδίδεται , αλλά και στο γυναικείο φύλο γενικα. 

Καταρχήν η επισημοποιήση της ως «θύμα» την ακολουθεί ακόμα και μετά την απεμπλοκή 

της . Πολλές από τις γυναίκες αυτές μεταναστεύουν από μια χώρα που γίνονται διακρίσεις  

οικονομικές – κοινωνικές εις βάρος τους για να γυρίσουν παλί  πίσω σε αυτήν μετά την 

απέλαση τους, διπλά στιγματισμένες και ακολούθως περιθωριοποιημένες.  Επιπλέον η  

επακόλουθη των τελευταίων χρόνων λόγω του μεγάλου μεταναστευτικού κύματος , επιβολή 

αυστηρότερων νόμων και ελέγχων στα σύνορα , τις κάνει ακόμα πιο ευάλωτες και ο 

χαρακτηρισμός «θύμα» φαίνεται και πάλι να δικαιολογείται.Όταν οι γυναίκες 

συλλαμβάνονται , είτε θα απελαθούν με αποτέλεσμα να είναι υψηλός ο κίνδυνος για να 

ξαναμπεί στο ρόλο του «θύματος» , είτε θα αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις 

εκάστοτε αστυνομικές αρχές, για συλλογή πληροφοριών . Παρατηρούμε λοιπόν πως η 

παθητική στάση της γυναίκας , όχι μόνο υποστηρίζεται και κατευθύνεται από τις νομοθετικές 

αρχές , αλλά και η παραγωγή λόγου με την αναφορά σε εκείνες ως θύματα, είτε από όλες τις 
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επίσημες γραπτές και προφορικές  αναφορές , είτε μέσω και του ακαδημαικού λόγου 

αναπαράγει , το στερεότυπο της θυματοποιημένης. 

 

3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ 

 

2.1 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

        Σε αυτό το σημείο θωρηθηκε σημαντικό να γίνει αναφορά στις θεωρητικές καταβολές 

από τις οποίες πηγάζει και η επακόλουθη ανάλυση και  κοινωνική κριτική . Σε όλη την 

εργασία ο αναγνώστης θα συναντήσεις έννοιες όπως «κοινωνική κατασκευή και  κοινωνικά 

κατασκευασμένη πραγματικότητα », «Λόγος/οι» «γλώσσα», «σχέσεις εξουσιάς», κτλ. Στον 

πυρήνα της θεωρητικής απαρχής λοιπόν είναι η θεωρία του Κοινωνικού 

Κονστρουξιονισμου.Ο ΚΚ ως φιλοσοφικό ρεύμα δεν αποδέχεται την ύπαρξη της απόλυτης 

και μοναδικής αλήθειας και θεωρεί ότι αυτή κατασκευάζεται στο εκάστοτε πλαίσιο με βαση 

τις κοινωνικές συμβάσεις και τα  συστήματα νοήματος. Σύμφωνα με τους (Αυδή και συν., 

2010) οι κατασκευές αυτές που αντανακλούν την πραγματικότητα , διαρρέουν μέσω των  

Λόγων και το γλωσσικό κανάλι. Η γλώσσα λοιπόν  είναι η οδός παραγωγής και 

αναπαραγωγής της κατασκευασμένης πραγματικότητας. 

         Η ανάλυση λόγου ως ποιοτικό εργαλέιο έρευνας αντλεί από τη θεωρία του ΚΚ ΄(όπως 

κι από άλλα θεωρητικά και επιστημολογικά πεδία). Δαφέρμος (2010) Η γλώσσα 

κατασκευάζει την πραγματικότητα και τα διάφορα φαινόμενα , τουτέστιν δεν υπάρχει κάτι 

απόλυτα αληθές και πραγματικό. Συνεπώς ο ΚΚ αποτελεί μια κριτική προσέγγιση προς την 

κυρίαρχη και διαδεμονη γνώση , η οποία συγκροτείται μέσω κοινωνικών διαδικασιών . Η 
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πραγματικότητα όπως τη βιώνουμε  παρασκευάζεται μέσω των λόγων , και προβάλλει 

συγκεκριμένες αναπαραστάσεις υποκειμένων , τα οποία αναπαράγουν αλλά και 

ανακατασκευάζουν τους λόγους. Ο λόγος αποτελεί ένα σύστημα – σύνολο προτάσεων  που 

κατασκευάζουν με  σεγκεκριμένο τρόπο ένα αντικείμενο (πχ ιατρικός λόγος, χριστιανικός 

λόγος ) Στα πλαίσια της κονστρουξιονιστικής θεωρίας , η πραγματικότητα είναι 

κατασκευασμένη και δεν υπάρχουν πραγματικές αλήθειες, παραμόνο κοινωνικές κατασκευές 

. Οι κοινωνικές αυτές αναπαραστάσεις  κυριαρχούν μέσω του λόγου , και η αναλυση λόγου 

που πιο συχνά χρησιμοποιείται στις κοινωνικές και ανθρωπολογικές επιστήμες , στοχεύει στο 

να αποκαλύψει το πως είναι κατασκευασμένη η πραγματικότητα. Οι λόγοι αποσκοπούν στην 

διατήρηση ή απόκτηση ιεραρχίας και εξουσίας από τον εκφέροντα ή και ιθύνοντα νου , 

απέναντι στο/α αντικέιμενο/α  της  κυριαρχίας και καταπίεσης . Ακόμα πιο συγκεκριμένα,  ο 

ρατσιστικός λόγος   που είναι και το θεμα της  παρούσας εργασίας (και δη ο σεξιστικός 

λόγος)  αποτελούν  ένα ισχυρό δέιγμα κοινωνικής κατασκευής του άλλου   με τρόπο που  

φαινομενικά δικαιολογείται ο υποβιβασμός του. Τα κατασκευασμένα αυτά κοινωνικά 

ρεπερτόρια , είναι και ατομικά με την έννοια , ότι καθένας μας τα παράγει και ανα παράγει 

και συντελλεί στη  διαιώνισή τους .Η ανάλυση λόγου επικεντρώνεται  στην αποκάλυψη των 

μηχανισμών  που συντελούν στην διατήρηση της εξουσίας (Potter et al, 1987). Απώτερος 

στόχος κυρίως των ενασχολούντων με κοινωνικά ζητήματα , όπως αυτό του σεξισμού , είναι 

η παρεμπόδιση σε  ατομικό και συλλογικό επίπεδο της εξάπλωσης του κυρίαρχου λόγου, 

καθώς και η απαλλαγή  από τις κατεστημένες κυρίαρχες λογικές και κυρίως η πίστη σε αυτές 

και η αναπραγωγή τους.  Το φύλο  και τα επακόλουθα χαρακτηριστικά και μοτίβα 

συμπεριφοράς αποτελούν επίσης μια κοινωνική κατασκευή , με βάση τους κυρίαρχους 

κοινωνικούς ρόλους που το εκάστοτε πλαίσιο επιβάλλει. Οι κατηγορίες αυτές φυσικά είναι 

περιοριστικές και κυρίως  για τις γυναίκες  και πολύ περισσότερο σε ζητήματα 

σεξουαλικότητας. 
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         Η ανάλυση λόγου συμφερτή με την κονστρουξιονιστική προσέγγιση ως  ερευνητική 

μέθοδος αλλά και ως  ένας πιο κριτικός ερευνητικός τρόπος θέασης των κοινωνικών 

φαινομένων και όχι μόνο, εμφανίστηκε στη δεκαετία του ’70, στον αντίποδα του ρεύματος 

του  θετικισμού. Αν και υπάρχουν αρκετά ρεύματα και διαφωνιες μεταξύ των ερευνητών , η 

ΑΛ ωστόσο πλεονεκτεί έναντι αντίθετων  μεθόδων , κυρίως επειδή προωθεί την 

ανακατασκευή πιο εναλλακτικών κοινωνικών υποκειμενικοτήτων , στοχεύοντας στην 

ενδυνάμωση έτσι των περιθωριοποιημένων ομάδων  και ατόμων ( Morgan, 20100  . Επίσης 

προωθεί την κριτική προσέγγιση και την αναστοχαστικότητα , και είναι πρακτικά 

εφαρμόσιμη σε πολλά πεδία , και κατα βάσιν στις κοινωνικές επιστήμες.Στους κόλπους της 

έχουν αναπτυχθεί διάφορα ρεύματα που εφορμούν από διαφορετικά επιστημολογικά πλάισια. 

Η ανάλυση συνομιλίας για παράδειγμα δίνει έμφαση στο πως η γλώσσα η οποία αναπαριστά 

την κοινωνική πραγματικότητα, κατασκευάζει τα φαινόμενα .  Η φουκωϊκή ανάλυση δίνει 

έμφαση στους μηχανισμούς με τους οποίους κατασκευάζεται η γνώση, μέσω του λόγου που 

αποτελεί, ένα σύστημα δηλώσεων/αντικειμένων/ γεγονότων τα οποία και κατασκευάζουν μια 

συγκεκριμένη «αλήθεια» για την εξυπηρέτηση συγκεκριμέων σκοπιμοτήτων καθε φορά.Η 

κοινωνιογλωσσολογία δίνει έμφαση στις ερμηνείες της γλώσσας από τις οποίες προκύπτουν 

τρόποι  διαιώνισης της εξουσίας.Η κριτική ψυχολογία η οποία συνενώνει και άλλα 

επιστημολογικά ρεύματα , και εστιάζει στα ψυχολογικά φαινόμενα  και πως αυτά 

δημιουργούνται  μέσω της γλώσσας. Η  ΚΑΛ  περιλαμβάνει τη γλωσσολογία, τη σημειωτική 

και την ανάλυση λόγου  και ερευνά τις κοινωνικές διαδικασίες  με μια πιο πολιτική ματιά και 

επικεντρώνεται  ιδιαίτερα σε  ζητήματα κοινωνικών διακρίσεων . Η έμφαση εδώ δίνεται στην 

αναπαραγωγή του κυρίαρχου λόγου από εκφραστές  της εξουσίας στο εκάστοτε 

κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο.Σύμφωνα με τον Parker (1992)ο λόγος πραγματοποιείται σε 

κείμενα και αφορά  αντικείμενα, εμπεριέχει θέσεις υποκειμένων, είναι ιστορικά 
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χρωματισμένος, υποστηρίζει συγκεκριμένους θεσμούς, έχει ιδεολογική επίδραση και 

αναπαράγει και ακολούθως εξυπηρετεί σχέσεις εξουσίας. 

         Ειδικά για τα έμφυλα ζητήματα έχουν αναπτυχθεί πιο εξειδικευμενες και σύγχρονες  

θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις ,όπως αυτή του φεμινισμού, που επηρεάστηκε 

φυσικά και συνδέεται άμεσα τόσο με τον προσανατολισμό του κοινωικού 

κονστρουξιονισμού όσο και με τη φουκωϊκή προσέγγιση. 

2.1.1 Οι φεμινιστικές θεωρίες 

       Η  φεμινιστική θεωρία έχει συνεισφέρει πολλά τόσο σε επίπεδο απόκτησης πολιτικών 

δικαιωμάτων και ένταξης της γυναίκας στον κοινωνικο και επαγγελματικό στίβο , όσο και σε 

ακαδημαικό επίπεδο και  τη μεγάλη συνεισφορά της στην έρευνα με την ποιοτική 

προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήμες.Σύμφωνα με την επιστημονικη φεμινιστική έρευνα 

που προασπίζεται τη μη υπαρξη αντικειμενικής γνώσης στις κοινωνικές επιστήμες,  η 

γενίκευση της ανθρώπινης συμπεριφοράς δεν είναι δόκιμη μιας και δεν λαμβάνει υπόψη τις 

ατομικές ιδιαιτερότητες  (Sarantakos, 2004). Το βασικό πρόταγμα της φεμινιστικής έρευνας 

είναι η αλλαγή του καθιερωμένου κοινωνικού γίγνεσθαι και η απαλλαγή της έρευνας από 

σεξιστικές πρακτικές . (Παπαγεωργίου,2010,ππ76-110)Ο πολιτικός στόχος του φεμινισμού 

μέσω του θεωρητικού και ερευνητικού  έργου είναι η ισονομία των γυναικών . Βασική αρχή 

της εν λόγω προσέγγισης ο αναστοχασμός, ο οποίος στοχεύει στην εδραίωση της συλλογικής 

συνείδησης, και επιτρέπει τόσο την εμβάθυνση όσο  και την κριτική εξέταση κοινωνικών  

ζητημάτων και δη των έμφυλων σχέσεων. Το θεωρητικό υπόβαθρο του φεμινισμού 

αποτελείται από διάφορες προσεγγίσεις και ρεύματα  καθένα από το οποία προβάλλει 

διαφορετικές θέσεις  και διαθέτει διαφορετικά μεθοδολογικά οπλοστάσια. (Peplau & Conrad, 

1989
.
). 
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        Παρ’όλο που οι φεμινιστικές επιστημολογίες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και 

χρησιμοποιούν διαφορετικά μεθοδολικά εργαλεία , η κοινή αφετηρία και στόχος  ειναι η 

διεξαγωγή  μη-σεξιστικών ερευνών Παπαγεωργίου (2010)Για παράδειγμα ο Φιλελεύθερος 

Φεμινισμός , επηρεασμένος από τη φιλοσοφία του Locke, υποστηρίζει την αλλαγή των 

κατεστημένων ανδροκεντρικών , κοινωνικών και πολιτικών θεσμων . Η βασικότερη θέση του 

εν λόγω  ρεύματος είναι οτι κοινωνικές  διαφοροποιήσεις που γίνονται στο όνομα των 

βιολογικών διαφορών δεν είναι δικαιολογημένες , ενώ καθήκον κάθε κοινωνίας να 

διαφυλάξει τις άναγκες και την πρόοδο του κάθε ανθρώπου χωρίς να γίνονται διακρίσεις 

κυρίως λόγω φύλου.Ο Φεμινιστικός Εμπειρισμός δίνει έμφαση στα μεθοδολογικά εργαλεία 

των κοινωνικών επιστημών και επισημαίνει τη σεξιστική διάθεση της επιστημονικής 

μεθόδου που ακολουθείται. Η παραγόμενη ως τώρα γνώση είναι συμφερτή με το κυρίαρχο 

εξουσιαστικό σχήμα, και φυσικά άγεται από το στοιχείο του υποκειμενισμού. Σκοπός και  

ηθική τους ευθύνη είναι να προσπαθούν για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των γυναικών 

και να παράγουν έργο που θέτει σε αμφισβήτησση τις καθιερωμένες πεποιθήσεις (Ο’Connell 

& Russo, 1991). Βασική οντολογική θέση της επιστημολογίας αυτής είναι ότι υπάρχει μια 

αντικειμενική πραγματικότητα, επομένως, έργο του  ερευνητή η απαλλαγή της ερευνητικής 

διαδικασίας από στερεότυπα φύλου .(Παπαγεωργίου ,2010)Ο Ριζοσπαστικός Φεμινισμός ο 

οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση  στην ανάπτυξη συλλογικής συνείδησης και προσπάθειας των 

γυναικών με στόχο την αποδυνάμωση και εξαφάνιση του κυριαρχου πατριαρχικού  μοντέλου 

και οργάνωσης της κοινωνίας., το οποίο στηρίζει την  απόλυτη κυριαρχία του αρσενικού σε 

κάθε επίπεδο της πολιτικής – κοινωνικής κ οικονομικής ζωής .Στα ίδια πλαίσια και ο  

Σοσιαλιστικός Φεμινισμός. Ο Μαρξιστικός Φεμινισμός που πλαισιώνει το ζήτημα των  

έμφυλων διαφοροποιήσεων ως αποτέλεσμα της οικονομικής ανισότητας και δη του 

καπιταλιστικού συστήματος .( Παπαγεωργίου,2010) Σύμφωνα με τη Standpoint theory 

,επηρεασμένη από τη μαρξιστική προσέγγιση , όσον αφορά τις έμφυλες σχέσεις , οι  
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εκφραστές του καπιταλιστικού κεφαλαίου είναι οι άνδρες  και προλετάριοι εδώ είναι οι 

γυναίκες.Μεγάλη  έμφαση επίσης δίνεται και στην φεμινιστική έρευνα που θεωρείται πως 

είναι πολύ πιο αξιόπιστη και έγκυρη από την επικρατούσα που πρεσβεύει μια πιο 

ανδροκερτική αντίληψη σε σχέση με ζητήματα φύλου μιας και εξετάζει σε βάθος τα εν λόγω 

ζητήματα  μέσα από τη ζώσα εμπειρία των γυναικών . (Rutherford & Granek, 

2010).Επιπλέον υποστηρίζεται πως ουσιαστική γνώση σχετικά με τη γυναικεία ταυτότητα 

μπορεί να αναπαραχθεί  μόνο από τις ίδιες τις γυναίκες και τις εμπειρίες  τους. Συνεπώς η 

παραγόμενη γνώση βασίζεται αμιγώς σε υποκειμενικά κριτήρια . 

        Σημαντική μνεία θα ήταν χρήσιμο να κάνουμε  στη Μεταμοντέρνα  Φεμινιστική  

Ερευνα .Συμφωνα με  το μεταμοντερνισμό δεν  μπορούμε να περιγρψουμε αντικειμενικά την 

πραγματικότητα , και η μόνη κατανόηση γίνεται μέσω του λόγου    σύμφωνα με την   

Παπαγεωργίου (2010) . Η γλώσσα σύμφωμα με την εν λόγω θεωρία είναι κοινωνικά 

κατασκευασμένη και αποτελεί τη βάση των κατηγοριοποιήσεων και ρατσιστικών διαθέσεων 

που χρησιμοποιούνται από αυτούς που θέλουν να εξουσιάζουν συγκεκριμένες κοινωνικές 

ομάδες (πχ γυναίκες ).Η γνώση λοιπόν δεν έιναι αντικειμενική αλήθεια αλλά  ικανοποιεί 

συγκεκριμένα συμφέροντα εις βαρος κάποιων άλλων , ενώ η παραγωγή της γίνεται μέσα από 

τα εκάστοστε ρεπερτόρια λόγου. Μέσω του κατασκευασμένου λόγου προσπαθεί η εν λόγω 

προσέγγιση να να κατανοήσει τον κοινωνικό κόσμο. (Campell & Wasco, 2000) Οι ερευνητές 

της εν λόγω προσέγγισης δίνουν έμφαση στη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να 

περιγράψουν τις προσωπικές τους εμπειρίες  και προσπαθούν να την αποδομήσουν . Η 

σύγχρονη φεμινιστική θεωρία έχει επικεντρώσει την προσοχή της στην ανάλυση των 

κοινωνικών σχέσεων και είναι βαθιά επηρεασμένη από τη μενταμοντέρνα φιλοσοφία του 

Φουκώ καθώς και από τη μεθοδολογία του. 

        Αυτό που καθίσταται σαφές σχετικά με το προφίλ της γυναίκας,είναι , ότι τη συνοδέυει 

παντού το φύλο της , με την έννοια ότι ο κοινωνικός ρόλος του φύλου καθορίζει κάθε πτυχή 
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της ζωής ενός ατόμου. Το βιολογικό φύλο, υπαγορεύει, τον τρόπο ζωής μας , τις 

διαπροσωπικές  μας σχέσεις  και τη σεξουαλικότητά μας με έναν τρόπο σχεδόν ακούσιο. Οι 

απόψεις αυτες αντανακλούν μια πιο ριζοσπαστική συγκαιρινή θεωρία αυτή της  

μεταδομιστικής θεώρησης του φύλου, με κύρια εκφραστή την Butler(2008),  η οποία περνάει 

από το ζήτημα της κοινωνικής κατασκευής του φύλου  στην υλικότητα του έμφυλου 

σώματος και  ορίζει το φύλο ως μια «επιτελεστική εκφορά».Οπως η ίδια ορίζει,(1993)  «Το 

φύλο είναι επιτελεστικό στο βαθμό που συνιστά την επίδραση (effect) ενός ρυθμιστικού 

καθεστώτος των διαφορών του φύλου, στο οποίο (καθεστώς) τα φύλα διαιρούνται και 

ιεραρχούνται υπό περιορισμό…η επιτελεστικότητα είναι η επανάληψη
17

 των νορμών μέσα από 

τις οποίες ο καθένας έχει «θεσμοθετηθεί»/ δημιουργηθεί.» (σελ.21)Το σώμα λοιπόν σύμφωνα 

με την Βutler δεν έχει υπόσταση έξω από το εκάστοτε πλάισιο στο οποίο υπάρχει. Το φύλο 

ετεροκαθορίζεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο  και εγκαθιδρύεται από τις 

στάσεις του σώματος που προβάλλονται ως πρότυπα.Το άτομο δεν επιλέγει το φύλο του , 

ουτε και μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στις αναπαραστάσεις του φύλου που προβάλλονται, 

αλλά ακούσια εμπλέκεται στην επαναληπτική τάση του κοινωνικού νοήματος . Οι 

κοινωνικές νόρμες  στην ουσία είναι απόρροια της διαχρονικής επανάληψης 

χαρακτηριστικών του φύλου. Οι νόρμες, οι οποιες και στην ουσία συνιστούν κάποια πρότυπα 

συμπεριφοράς σχετικά με το φύλο ,λειτουργούν επιτελεστικά  ώστε να συστοιχούν έτσι την 

υλικότητα των σωμάτων  και η επιτελεστικότητα  τροφοδοτείται μέσω της επανάληψης της 

κανονικότηταας, άλλωστε «..οι επιτελεστικές πράξεις πρέπει να επαναλαμβάνονται για να 

είναι αποτελεσματικές..»(216) Συνεπώς η επιτελεστικότητα , αποτελεί μια πρακτική της 

επανάληψης και παράθεσης, μέσω της οποίας  ο λόγος μπορεί και έχει την επιφαινόμενη 

ισχύ. Η Butler και η  θεωρία της της επιτελεστικότητας, εν ολίγοις διαχωρίζει το βιολογικό 

φύλο από το κοινωνικό φύλο και την σεξουαλικότητα. 
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2.1.2 Η φεμινιστική οπτική στο  sex trafficking και την πορνεία 

       Σύμφωνα με τον   Weitzer, (2007)οι διάφοροι οργανισμοί και κινήματα  υπό το πρίσμα 

της φεμινιστικής προσέγγισης , έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με διάφορα ζητήματα 

φύλου.Η συμφωνία ωστόσο, επέρχεται στο ζήτημα των διακρίσεων και την καταπολέμηση 

αυτών σε κάθε πτυχή της ζωής της γυναίκας.Ένα βασικό θέμα που ωστόσο οι θεωρητικοί του 

φεμινιστικού προσανατολισμού δεν έχουν κατεφέρει είναι η ομόφωνη τάση απέναντι στην 

πορνεία, και κατ’επέκταση στο sex trafficking.Υπάρχουν αρκετά θεωρητικά οπλοστάσια 

υπέρ αλλά και κατά της αποποινικοποίησης ή νομιμοποίησης της πορνείας. 

        Σύμφωνα με τη φεμινιστική οπτική, η εικόνα που έχει κατασκευαστεί αντικατοπτρύζει 

τοσο φυλετικά όσο και στερεότυπα φύλου  Lobasz(2009)  . Επιπλέον οι φεμινίστριες 

αντιμάχονται τις κυρίαρχες πολιτικές που ασκούνται στο ζήτημα της γυναικείας ΣΣΕ, 

παγκοσμίως, ασκώντας κριτική στις  κυρίαρχες πολιτικές που ακολουθούνται Toνίζεται δε, η 

μεγάλη έμφαση που δίνεται από τις αρχές  στο  ζητήμα της κρατικής αφάλειας και όχι τόσο  

στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων . Επίσης η φεμινιστική συμβολή είναι εμφανής 

και στη δράση τους και τη στενή συνεργασία με πολλές ΜΚΟ ανα τον κόσμο, για την αρωγή 

των θυμάτων .Εκεί που ο φεμινιστικός προσανατολισμός εκφράζεται ομόφωνα από τα μέλη 

του , είναι στο ζήτημα της αρωγής των θυμάτων. Η διαφωνία τους έγκειται στην αναγνώριση 

του  θύματος  και στα σχετικά δικαιώματά τους  . Όσον αφορά την εικόνα της γυναίκας 

θύματος  και το πως αυτη κατασκευάζεται , η φεμινιστική συμβολή κρίνεται στους  εμβριθείς 

αναστοχασμούς της σχετικά με τα στερεότυπα του φύλου,που αναπαραγάγονται και στην 

περίπτωση της ΣΣΕ.Ενώ δεν απουσιάζουν οι προτάσεις τους για για άρση αυτών , ώστε να 

σταματήσει η  εκμετάλλευση και η περιθωριοποίηση των γυναικών . 
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       Οι πιο ριζοσπαστικοόι εκφραστές καταδικάζουν  την ηθελημένη  πορνεία και τη 

θεωρούν πως υποβιβάζει τη γυναίκα σε σεξουαλικό αντικείμενο  ενώ όσον αφορά την 

εξαναγκασμένη πορνεία καταδικάζει τους στυλοβάτες αυτής, αθωώνοντας τα θύματα. 

Υποστηριζόμενοι από χριστιανικά μορφώματα , κάνουν λόγο για την ποινικοποίηση και 

κατάργηση της πορνείας Mε την στήριξη του UN , ιδρύεται  το CATW , με σκοπό την 

καταπολέμηση τους σεξουαλικού εμπορίου γενικά , το οποίο θεωρούν πως υποβιβάζει τη 

γυναικεία ταυτότητα και αναδεικνεύει την ανδρική υπεροχή και επικράτηση.  

(Lobasz,2009,Lozano,2011, ) . Τις τελευταίες δεκαετίες στην Αμερική το έργο των 

abolitionist feminists στηρίζεται  και από τα κυβερνώντα κόμματα  , τα οποία και εμπράκτως 

βοηθούν στο έργο τους στις antitrafficking  moral crusades Weitzer, (2007). Στις εκστρατείες 

αυτές η πορνεία που προφανώς καταδικάζεται , εξομοιώνεται ή συνδέεται με τη ΣΣΕ με 

βάση τον εξής συλλογισμό: στην πορνεία η γυναίκα εξαναγκάζεται στην εκτέλεση 

απαξιωτικών και βίαιων πράξεων , ομοίως και το sex trafficking  περιλαμβάνει βιά και 

εξαναγκασμό στην εν γένει διαδικασία του. 

        Στον αντίποδα είναι οι εκφραστές της άποψης πως η πορνεία χρειάζεται να 

νομιμοποιηθεί  και ότι η όλη έμφαση στην αρωγη των επιζήσαντων από τη ΣΣΕ , στην ουσία 

θυματοποιεί  τις γυνάικες ενώ δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα.         

(Lobasz,2009,Lozano,2011). Υποστηρίζουν επίσης το δικαίωμα της γυναίκας για 

αυτοδιάθεση και ότι χρειάζεται να κινηθούν προς τη διαφύλαξη και ισχυροποίηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων  και έτσι δικαιολογείται και η ίδρυση της ΜΚΟ, The Global 

Alliance Against Traffic in Women (GAATW).Weitzer, (2007) Όσον αφορά την εξομοίωση 

της ΣΣΕ με την πορνεία στο θέμα της βίας , θεωρητικοί , κάνουν λόγο για υποθέσεις που δεν 

στηρίζονται σε αληθή και ακριβή στατιστικά δεδομένα , άλλωστε οι ερευνες ειναι τόσο λίγες, 

η δειγματοληψία ενέχοντας μεροληπτικές αποχρώσες και οι γενικεύσεις  που απορρέουν 

είναι πολλές. 
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2.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ 

2.2.1 Μέθοδος: Ανάλυση λογου 

       Το μεθοδολικό εργαλείο της παρούσας εργασίας , όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι η 

αναλυση λόγου που αντλεί από διάφορα  φιλοσοφικά ρεύματα (Burman et al,  1993)   και πιο 

συγκεκριμένα η Κριτική Ανάλυση Λόγου υπό τη φεμινιστική σκοπιά μιας και το θέμα 

επαφίεται ζητημάτων φύλου, ενώ χρησιμοποιούνται και  οι φουκωϊκοί  μέθοδοι  . Η ανάλυση 

λόγου άλλωστε επιτρέπει το συνδυασμό εργαλειών και μεθόδων , όχι τόσο για την 

πληρέστερη εικόνα του κοινωνικού γίγνεσθαι, αφου αυτή δύσκολα τεκμηριώνεται μιας και 

υπερισχύει η υποκειμενική ανάγνωση και εκτίμηση. Αυτό που επιτυφχάνεται είναι  μια πιο 

ευρεία και σε μεγαλύτερο βάθος  προσέγγιση του θέματος   που μας απασχολεί. Στην 

ανάλυση λόγου δεν υπάρχουν καποιες συγκεκριμένες αρχές όσο αφορά τη σειρά , οργάνωση 

και παρουσίασης της μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε.Τα βήματα που ακολουθήθηκαν σε 

αυτή την εργασία, ωστόσο  ειναι αυτά που προτεινε ο Fairclough και θα  αναπτυχθούν στο 

χωρίο της ανάλυσης .Η βασική αναζήτηση καθόλη  τη διάρκεια ανάγνωσης του βασικού και 

άλλων κειμένων , είναι η εξακρίβωση για την ύπαρξη μεταβλητότητας ή συνέπειας στους 

υπό εξεταση λόγους . 

        Σύμφωνα με τον Foucault (1987), «..οι λόγοι έιναι πρακτικές που διαμορφωνουν, 

πλάθουν τα αντικέιμενα για τα οποία μιλούν .. και .... οι λόγοι δεν είναι απλά σύνολα σημείων 

αλλά πρακτικές που σχηματίζουν συστηματικά τα αντικείμενα για τα οποία μιλούν... ».Οι 

μέθοδοι που εισαγάγει ο Foucault στην ανάλυση λόγου είναι η αρχαιολογία και η γενεαλογία 

και συνιστούν περιγραφικές μεθόδους στην έρευνα  των λόγων.Η αρχαιολογία  αναζητά το 

πως έχουν εξελιχθεί και συσταθεί οι λόγοι στο πέρασμα του χρόνου, ενώ η γενεαλογία δίνει 

εμφαση στους τρόπους που αναδύονται λογικές , και συσχετίζονται οι  λόγοι μεταξύ τους 

στο παρόν, με απώτερο σκοπό να αποκαλύψουν το πλέγμα των εξουσιαστικών σχέσεων και 
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κοινωνικού ελέγχου. Η εξουσία διατηρείται μέσω της γνώσης και ασκείται από αυτούς που 

την κατέχουν,  η οποία και εδραιώνεται με το λόγο. Τα υποκείμενα και οι θέσεις 

υποκειμένων που παράγονται μέσω του λόγου , δημιουργούν καταστάσεις από τις οποίες 

προκύπτει η γνώση . Η γνώση είναι κατασκευασμένη , και η απόλυτη αληθεια δεν υπάρχει, 

και συνεπώς η παραγόμενη κοινωνική επιστημονική γνώση  ενέχει το σπέρμα της κοινωνικής 

κατασκευής. Η φουκωϊκή ανάλυση μέσων των μεθοδολογικών της εργαλειών 

επικεντρώνεται στο ρόλο που παίζει ο λόγος  στην παραγωγή υποκειμενικοτήτων και στη 

ρύθμιση των σχέσεων εξουσίας. 

         Η ΚΑΛ δεν βασίζεται σε συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο και στην ουσία η έρευνα 

αυτή αποτελεί μια μορφή «ακαδημαϊκής» θα λέγαμε, αντίστασης ενάντια στις κοινωνικές 

διακρίσεις.Δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους διάφορους τύπους εξουσίας – δύναμης που έχουν 

κάποιες ομάδες ανθρώπων έναντι κάποιων άλλων. Οι έχοντες εξουσία και συνακολούθως 

τον έλεγχο,  έχουν και περισσότερα προνόμια μεσα σε ένα κοινωνικό πλάισιο.Η δύναμη των 

(Dijk, 2001). 

       Σύμφωνα με Fairclough, (1995a), η ΚΑΛ εξετάζει τις σχέσεις  που ανακύπτουν ανάμεσα 

στους λόγους και τις διάφορες κοινωνικές , πολιτισμικές πρακτικές που ακολουθουνται στο 

εκάστοτε πλάισιο.Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις μέσα στο κίνημα της ΚΑΛ που 

μοιράζονται ωστόσο κάποια κοινά χαρακτηριστικά , σύμφωνα με τους Fairclough& 

Wodak(1997). Σκοπός της ΚΑΛ να δώσει έμφαση στη γλωσσική πτυχή των κοινωνικών 

φαινομένων, μιας και ο λόγοι είναι στην ουσία «κείμενα» λεκτικά ή μη λεκτικα, που 

παράγονται και αποτελούν στοιχεία κοινωνικών πρακτικών και σχέσεων. Ο λόγος στην 

ουσία θεσμοθετείται αλλά και θεσμοθετεί την κοινωνική πραγματικότητα , η γλώσσα 

αποτελεί ένα τρόπο οργανωσης της κοινωνίας και έχει ιδεολογική χροιά , και πολιτική 

σκοπιμότητα, μιας και συνεισφέρει στην παραγωγή και διαιώνιση  διακρίσεων και 
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κοινωνικών ανισοτήτων  μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλάισιο. (Fairclough, 1989, σ. 

85)Το πολιτικό και ιδεολογικό φορτίο του λόγου δεν γίνεται εύκολα εμφανές , και σε αυτό 

συνεισφέρει η ΚΑΛ.Ο εκφραστής του λόγου αναπαράγει πραγματικότητες με ένα 

συγκεκριμένο τρόπο και με τον ίδιο τρόπο γίνεται η ερμηνεία από τον δέκτη του λόγου.Με 

αυτόν τον τρόπο  δημιουργούνται κατηγορίες ανθρώπων , στους οποιοιυς υποτίθεται ότι 

απευθύνονται οι συγκεκριμένοι λόγοι που παράγονται.Η  ΚΑΛ αποτελεί μια κριτική γιατί 

προσπαθεί να  αποδείξει το ρόλο  που έχουν οι λόγοι που παράγονται στη διατηρήση της 

καθεστηκυίας τάξης πραγμάτων.Η ΚΑΛ είναι πολιτικά προσανατολισμένη προς στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων και στην προώθηση κοινωνικών αλλαγών. Το 

μοντέλο ΚΑΛ  που προτείνεται  περιλαμβάνει τη θέαση του «λόγου » με τρεις τρόπους: η 

γλώσσα ως κοινωνική πρακτική, λόγος συγκεκριμένης «θεματολογίας» πχ πολιτικός λόγος, 

και λόγος που αντικατοπτρίζει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, πχ. Ο φεμινιστικός λόγος.Οι 

λόγοι δημιουργούν, κοινωνικές ταυτότητες, κοινωνικές σχέσεις και συστήματα γνώσης και 

σημασίας.Επίσης ο Fairclough  κάνει λόγο για τη χρήση της διακειμενικής ανάλυσης λόγου, 

δηλαδή, την ανάλυση του κειμένου με βάση το πως (με ποιον τρόπο )συνδυάζονται οι λόγοι 

μεταξύ τους μέσα σε ένα κείμενο.Η ΚΑΛ  ωστόσο  δεν είναι επαρκής χρειάζεται ένα 

θεωρητικό κοινωνικό οικοδόμημα για να μπορέσει να σταθεί . 

        Βλέπουμε λοιπόν ότι οι ιδεολογίες περιέχονται στον λόγο όχι ως προφανή στοιχεία του 

κειμένου, αλλά ως οι βαθύτερες υποθέσεις, που από τη μια μεριά οδηγούν τον παραγωγό του 

κειμένου στο να “κειμενοποιεί” τον κόσμο με έναν συγκεκριμένο τρόπο, και από την άλλη 

οδηγεί τον ερμηνευτή στο να ερμηνεύσει το κείμενο με έναν συγκεκριμένο τρόπο 

(Fairclough, 1989, σ. 85). Μία ακόμη λειτουργία της ιδεολογίας είναι ότι πλαισιοθετεί τους 

ανθρώπους ως μέλη μιας κατηγορίας έτσι ώστε να νιώθουν πράγματι ότι το όποιο κάλεσμα 

απευθύνεται σε αυτούς. Συνεπώς, δημιουργούνται “θέσεις υποκειμένων”, από τις οποίες 
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μπορούν να μιλήσουν. Εν συγκρίσει με τη φουκωϊκή η ΚΑΛ επικεντρώνεται  στην 

αναπαραγωγή των λόγων και στο πως μπορούμε να απαλλαχτούμε από κυρίαρχες λογικές. 

        Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο των Fairclouhg and  Wodak,η ΚΑΛ έχει κάποια 

συγκεκριμένα γνωρίσματα. Οι διάφορες κοινωνικές και πολιτισμικές διαδικασίες και 

πρακτικές ενέχουν και το  γλωσσικό κομμάτι στο οποίο δίνει έμφαση η ΚΑΛ    (Jorgensen et 

al, 2002 ,pp 61 -67). Επίσης ο λόγος αντανακλά και θεσμοθετεί τον κοινωνικό κόσμο αλλά 

και θεσμοθετείται και παγιώνεται μέσω των κυρίαρχων  κοινωνικών πρακτικών. Ο λόγος 

σύμφωνα με τους προαναφερθέντες αποτελεί μια μορφή δράσης με σκοπό την προώθηση της 

κοινωνικής αλλαγής , αλλά είναι και μια μορφή αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό 

γίγνεσθαι.Συνεπώς η γλώσσα(λόγος) μπορεί να αναλυθεί εμπειρικά με βάση το κοινωνικό 

της περιεχόμενο.. Η κριτική στην ΚΑΛ σημαίνει , πως η εν λόγω έρευνα εστιαζει   στις 

πρακτικές του λόγου που έχουν ιδεολογική επίδραση  την οποία και θέλει να αποκαλύψει.. 

Τέλος η ΚΑΛ έχει συγκεκριμένη πολιτική ματιά απέναντι στα κοινωνικά φαινόμενα , 

στηρίζοντας τις κοινωνικές ομάδες που δέχονται μεγαλύτερη καταπίεση. 

ΚΑΛ- Λόγος- Εξουσία 

         Οι λόγοι που όλοι μας παράγουμε δεν αντανακλούν εξ’ολοκληρου τη δική μας λογική 

ούτε και είναι απόλυτα δικά μας «προϊόντα», με την έννοια όπως επισημάινει ο Dijk (2008), 

ότι ελέγχονται  από τους έχοντες εξουσία.. Ο έλεγχος τoυ λόγου οδηγεί στον έλεγχο της 

νόησης  αλλά και της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι έχοντες την εξουσία είναι όλοι αυτοί 

που σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο(πχ μέσω ενός οργανισμού), έχουν πρόσβαση είτε σε 

κεφάλαιο, είτε σε γνώσεις ή δύναμη κα (πολιτικό πρόσωπο, βιομηχανικές εταιρείες, ΜΜΕ 

κα.).Η δυναμική τους απορρέει μέσω του ελέγχου του Δημόσιου Λόγου,  κυριαρχούν κατ’ 

αυτό τον τρόπο πάνω στην ανθρώπινη νόηση και δράση , και στοχεύουν στη μαζική 

χειραγώγηση (γυναικών στην περίπτωση μας).Οι λόγοι και τα ιδεολογικά μηνύματα που 
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φέρουν, λόγω του τρόπου που προβάλλονται  κυρίως μεσω των ΜΜΕ, δεν είναι εύκολα 

αντιληπτά με μια πρώτη ανάγνωση/θέαση/ακρόαση.Η Κοινωνική Κριτική ανάλυση Λόγου , 

μιας και χρησιμοποιεί το «λόγο» ως ερευνητικό δείγμα , κρίνεται απαραίτητη ως 

μεθοδολογική προσέγγιση  για την εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο  εξουσία  και 

συγκεκριμένες ιδεολογικές κατευθύνσεις ασκούνται πάνω στο λόγο.Αναλύοντας και 

αναστοχαζόμενοι πάνω σε  κέιμενα,σύμφωνα με την Íñiguez (1997) σκοπός μας είναι να  

δείξουμε τις κοινωνικές ταυτότητες, τις σχέσεις και πρακτικές που αναπαράγονται μέσα από 

αυτές , κάτι που θα μας φανερώσει το συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό οικοδόμημα  που 

έχει διαμορφωθεί σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή . 

        Τέλος η φεμινιστική κριτική ανάλυση λόγου (ΦΚΑΛ) συνενώνει τη μεθοδολογία της 

κριτικής ανάλυσης λόγου με τις φεμινιστικές σπουδές, χρησιμοποιεί μια πολιτική ματιά  για 

ζητήματα διακρίσεων λόγω φύλου και προσπαθεί να φανερώσει τη συσχέτιση του φύλου με 

την εξουσία και την ιδεολογία. Οι διακρίσεις απέναντι στο φύλο σύμφωνα με τη ΦΚΑΛ 

σταθεροποιούνται μέσα από το λόγο, σε πολλούς τομείς όπως  εκπαίδευση, διαφήμιση, 

ΜΜΕ, εργασία κα.Αυτό που επιτρέπει στο εκάστοτε εξουσιαστικό σχήμα να διατηρεί τον 

κοινωνικό ελέγχο στις μοντέρνες κοινωνίες , είναι ότι βασίζεται σε ήδη υπαρχουσε νόρμες 

και αντιλήψεις ,όπου μέσω των λόγων είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά στην καθημερινότητά 

μας, αλλά και αδαείς για τις έμμεσες επιδράσεις τους. Lazar, (2005) 

 

2.2.2  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΔΕΙΓΜΑ 

         Η επιλογή  του υλικού  ήταν εκ προοιμίου αρκετά περιορισμένη , κυρίως λόγω της 

φύσης της εργασίας που αποτελεί μια ατομική  πτυχιακή μελέτη, αλλά και επείδη δεν 
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βρέθηκε επιπλέον υλικό στην αναζήτηση που εκπονήθηκε μέσω ενός δημόσιου 

επικοινωνιακού καναλιού, του διαδικτύου.Το δείγμα μας δεν προέρχεται από πρωτογενες 

υλικό , ουτε και είναι δείγμα ατόμων. Απαρτίζεται από κέιμενα , κέιμενα αναπαραστατικά 

(βίντεο, φωτογραφία) αλλά και γραπτά .Όσον αφορά τα μέσα απεικόνισης η ανάλυση 

περιλαμβάνει την αναγνωριση των λόγων μέσα από την τεχνοτροπία, το στυλ ,το χρώμα, το 

φωτισμό , τη  μουσική, τη διαρρύθμιση των αντικειμένων , την πόζα των υποκειμένων κα. 

Τα κέιμενα που επιλέχτηκαν  είναι ένα τηλεπτικό σποτ , δημόσια έγγραφα  και αφίσες με 

σχετικό για την έρευνα μας υλικό, όπως αναφέρεται και πιο πάνω. 

         Για την ανάλυση που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκε ως βασικό δέιγμα ένα βίντεο, που 

έχει αναρτηθεί στο youtube(19 Ιουνίου, 2008) στο  σύνδεσμο 

https://www.youtube.com/watch?v=KJEUUlUNQxU,στην κατηγορία film & animation.Στην 

παρούσα ιστοσελίδα δεν ανιχνεύονται άλλες πληροφορίες εκτός του ότι είναι ένα ελληνικό 

σποτ της τηλεόρασης για τη σωματεμπορία.Μόνο στο τέλος του βίντεο  μαθαίνουμε πως 

αυτουργός είναι η ΓΓΙΦ και το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης.Όπως ενημερωθήκαμε από την Προϊσταμένη Τμήματος Αντιμετώπισης της 

Βίας λόγω φύλου, το σποτ  δημιουργήθηκε το 2006 από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των 

Φύλων.Η ΓΓΙΦ  η οποία συμμετέχοντας στην Ειδική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της 

Εμπορίας Ανθρώπων  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υλοποίησε  καμπάνια ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για το θέμα της εμπορίας ανθρώπων. Στο πλαίσιο αυτό 

χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία του σποτ, το οποίο προβλήθηκε  στα τηλεοπτικά κανάλια ως 

κοινωνικό μήνυμα για το τρίμηνο Φεβρουάριος, Μάρτιος και  Απρίλιος 

2006.Επαναπροβλήθηκε και κατά το χρονικό διάστημα  1-11-2008 ως 31-12-2008. 

        Χρησιμοποιήθηκε επίσης υλικό από αφίσες σχετικών εκστρατείων οι οποίες και 

παρατίθενται στο Παράρτημα ( σελ ).Άλλα δημόσια-επίσημα έγγραφα(πχ. Νομοθεσίες, 

https://www.youtube.com/watch?v=KJEUUlUNQxU
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αστυνομικές αναφορές ) που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία, αντλήθηκαν από 

κατα τόπους ιστοσελίδες  , των αντίστοιχων φορέων ,υπηρεσίων ,και στα ΦΕΚ και 

παρατίθενται στα σχετικά χωρία οι αναλογοι σύνδεσμοι και ιστότοποι. 

 

3.  ΑΝΑΛΥΣΗ -ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

3.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

       Στην παρούσα εργασία θα εργαστούμε στο κομμάτι της μεθοδολογίας ακολουθώντας τα 

βήματα στο μοντέλο έρευνας που προτείνει ο Fairclough, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

έργο των  Jorgensen et al (2002. Η έρευνα ασχολείται με την κοινωνική κατασκευή του 

φύλου  μέσα από την περίπτωση της γυναίκας επμλεκόμενης σε ΣΣΕ.Η επιλογή βασίστηκε 

σε προσωπικό θεωρητικό, ερευνητικό  ενδιαφέρον της γράφουσας για ζητήματα φύλου  και 

κυρίως για το χώρο της θυματοποιησης. Ως επιπλέον συνιστώσες στην επιλογή του 

ερευνητικού θέματος  , ήταν οι αντιθέσεις που εντοπίζονται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία , 

όσον αφορά την οροσημία και την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου  

σε διεθνές επίπεδο. 

        Επίσης στην Ελλάδα αν και γίνονται αναφορές  για τη στερεοτυπική παρουσίαση του  

φύλου και τις αναλογες ρατσιστικές  πρακτικές  που ακολοθούνται, σε ανασκοπικές 

εργασίες, δεν έχει εκπονηθεί  σύμφωνα με την διερεύνηση της γράφουσας, ανάλογη 

ανεξάρτητη μελέτη κριτικής ανάλυσης πάνω σε παραγόμενο  επικοινωνιακό 

υλικό(τηλεοπτικό σποτ), σχετικα με την κοινωνική κατασκευή του φύλου στην περίπτωση 

της ΣΣΕ. Σύμφωνα με την παραπάνω συλλογιστική , τις πολλαπλές αναγνώσεις σχετικών 

λόγων  και τη σχετική εντόπιση της βιβλιογραφίας,τα ερευνητικά ερωτήμα που προέκυψαν 

ήταν τα εξής: 
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Πώς κατασκευάζονται η γυναικεία ταυτότητα και οι έμφυλες  σχέσεις  μέσα από τις 

antitrafficking εκστρατειες στην Ελλάδα ? 

3.2 Λογικές που αναδύονται 

         Το επόμενο βήμα  κατά Fairclouhg που αποτελεί και μέρος της Ανάλυσης, είναι η 

παρουσιάση των λόγων που αναδύονται από τα κείμενα και που επιθυμούμε να 

αναστοχαστούμε πάνω σε αυτούς, εν συγκρίσει με άλλους σχετικών ξενόγλωσσων ερευνών . 

Σε αυτό το σημείο παρεμβάλλεται   μια περίληψη της ιστορίας που διαδραματίζεται στο σποτ 

, ακολούθως παρατίθεται ,η κοινωνική σημειωτική ανάλυση εικονικών μέσων  και το πρώτο 

μερος της ανάλυσης ολοκληρώνεται  με την παρουσίαση των λόγων . 

Περίληψη 

         Στο βίντεο που αποτελεί και το δείγμα της μελέτης, έχουμε την αφήγηση της ιστορίας 

μιας νέας γυναίκας, λευκής, με λεπτές αναλογίες και ανοιχτόχρωμη που όπως 

αντιλαμβανόμαστε κατάγεται  από κάποια ευρωπαική χώρα( μιας και το σποτάκι 

δημιουργήθηκε από την ελληνική antitrafficking εκστρατεία , και προφανώς στο ελληνικό 

κοινό αναφέρεται .)Παρακολουθούμε λοιπόν εν συντομία την ιστορία μιας κοπέλας από την 

ηλικία  4-5 χρονων περιπου. Εν συνεχεία  είμαστε μάρτυρες της  ακαδημαϊκής της πορείας , 

όταν εκείνη πηγαίνει στο σχολείο και μετά στο πανεπιστήμιο.Στα μέσα της αφήγησης τη 

βλέπουμε να παίρνει την απόφαση να φύγειΜπαίνοντας μέσα σε ένα αυτοκίνητο , οδηγείται 

σε ένα δώμάτιο(μαλλον ξενοδοχείου). Ένας άνδρας της δίνει τα ρόυχα που απαιτεί από 

εκείνη να  φορέσει κι εκείνη να εργάζεται ως χορεύτρια σε club(pole dancing).  Η συνέχεια 

της ιστορίας περιλαμβάνει την βίαιη επίθεση από τον άντρα , πιθανόν και βιασμό ή ακούσια 

εκπόρνευση.Οι εικόνες δείχνουν τη γυναίκα σε ένα κρεβάτι ξαπλωμένη χωρίς να φαίνεται το 

προσωπό της και με τα  πόδια μαζεμένα  προς την κοιλιά τη.Είναι  ημίγυμνη και ο   άνδρας 

που είναι στο δωμάτιο μαζί της ντύνεται βιαστικά. Τέλος παρουσιάζεται  η ηρωίδα 
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απομονωμένη , και προφανώς σε μια κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να αποδεσμευτεί. 

Το σποτάκι ολοκληρώνεται με το χαρουμενο παιδικό πρόσωπό που  εμφανίστηκε  στην αρχή  

και την επιγραφή με κεφαλάια γράμματα  «ΒΟΗΘΕΙΑ», και φυσικά την αναφορά στον 

υπεύθυνο δημιουργίας του  βίντεο, δηλαδή τη ΓΓΙΦ. 

Κοινωνική σημειωτική ανάλυση 

        Προτού ξεκινησουμε με την ανάλυση λόγου θα ασχοληθούμε με την ανάλυση του 

βίντεο μέσω της κοινωνικής σημειωτικής ανάλυσης. Γενικότερα η σημειωτική, σημαντικός 

εκφραστή ς της οποίας, ηταν ο Ferdinand de Saussure, όπως αναφέρεται στους  Potter,et al, 

(2009), συνδέεται αμεσα με την ανάλυση λόγου. Αφορά την επιστήμη εκείνη που ασχολείται 

με τη σημασία που έχουν τα συμβολικά  συστήματα που χρησιμοποιούνται ως γλώσσα, 

δηλαδή μέσω επικοινωνίας.Οτιδήποτε είναι παρόν μέσα σε ένα κέιμενο(κείμενο οτιδηποτε 

μπορεί να αποδίδει νοήματα και σημασίες όπως μουσική, κινηματογράφος, εικόνα, κα. ) 

είναι σημαντικό για τα μηνύματα που εκφράζει. (Ιedema, 2001 ,pp 183-207).Η κοινωνική 

σημειωτική ανάλυση εικόνας εστιάζει στα σημειωτικά στοιχεία, ενός οπτικού κειμένου, όπως 

είναι το συγκεκριμένο βίντεο που αναλύουμε , τα οποία κατά Barthes δεν είναι εμφανώς  

«αναγνώσιμα », με την έννοια ότι υποκρύπτουν κοινωνικές διαδικασίες και πρακτικές , μέσω 

της αναπαράστασης της πραγματικότας , που προβάλλει το φιλμ.Η  σημειωτική ανάλυση 

κρίνεται ως σημαντική φάση και υποστηρικτική της περεταίρω κριτικής ανάλυσης που θα 

επιχειρήσουμε εν συνεχεία .Κατά την ΣΑ μέσω της έμφασης  στην πόζα των υποκειμένων 

και τη διαρύθμιση  των αντικειμένων ,  δίνονται οι σημασίες και τα νοήματα  που 

απεικονίζονται καθε φορά .Θα ασχοληθούμε με 6 επίπεδα ανάλυσης του σποτ , τα οποία και 

εξυπηρετούν συγκεκριμένες λειτουργίες  σύμφωνα φυσικά με την προσωπική ανάγνωση και 

εκτίμηση των νοημάτων .Οι λειτουργίες αυτές είναι η αναπαράσταση, ο προσανατολισμός 

και η οργάνωση, και αναλύονται στο κεφάλαιο  του συμπεράσματος. 
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Επίπεδα ανάλυσης οπτικού υλικού 

Πλαίσιο 

    Παρατηρούμε πως το πλαίσιο αλλάζει ανάλογα με τη σκηνή ,και μάλιστα είναι 

απόλυτα αντιπροσωπευτικό της σκηνής, αλλά και καθορίζει την ταυτότητα του 

υποκειμένου .Πιο συγκεκριμένα  όταν η ηρωίδα είναι μικρή την βλέπουμε σε ενα παιδικό 

σταθμο, να την φωνάζει η δασκάλα της, να κρατάει ενα αρκουδάκι , και να παίζει με 

άλλα παιδιά. Αργότερα το κορίτσι είναι στο σχολείο και αυτό είναι εμφανές εφόσον την 

βλέπουμε να κρατάει τετράδια. Εν συνεχεία είναι στο Παν/μιο και κρατάει ενα καβαλέτο. 

Ως άνεργη  κρατάει ένα επίσημο έγγραφο , ενώ πιο πριν περιμένει στην ουρά μέχρι να 

εξυπηρετηθεί από τον υπάλληλο. Την βλέπουμε με μιαν βαλίτσα , και να μπαίνει μέσα σε 

ένα αυτοκίνητο  που σημαίνει πως μετακινείται.Μετά  σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και έναν 

άνδρα να της δίνει ένα ρούχο που πρέπει να φορέσει. Εν συνεχεία βρίσκεται σε ένα sex 

club, να χορεύει . Βλέπουμε την ίδια ηρωίδα να δέχεται σωματική βία , ενώ αμέσως μετά 

σε ένα άλλο σκοτεινό δωμάτιο , με ενα κρεβάτι , ένας άνδρας τη βιάζει ή είναι πελάτης 

της (εμφανίζεται να ντυνεται βιαστικά),  κι εκείνη να μένει  ημίγυμνη και ξαπλωμένη. Σε 

ενα άλλο δωμάτιο ,  εκείνη είναι μόνη ακουμπισμένη στον τοίχο και καθισμένη στο 

πάτωμα . Έχει τα γόνατά της  λυγισμένα, και αναμεσα τους κρύβει το κεφάλι της 

,ημίγυμνη, της προσφέρεται ένας δίσκος με φαγητό, με το άνοιγμα της πόρτας. Και τέλος  

εμφανίζεται το ίδιο παιδικό πρόσωπο της αρχής και το λεκτικό μύνημα «βοήθεια» , 

καθώς και το σήμα της ΓΓΙΦ. 

   Η αλλαγή του πλαισίου συνοδέυεται και σηματοδοτεί  τις αλλαγές που συμβαίνουν στη 

ζωή της ηρωίδας , και όπως παρατηρούμε  διαφορετικά αντικείμενα καθε φορά 

πλαισιώνουν την αλλαγή αυτή, τα οποία είναι με τη σειρά : αρκουδάκι, τετράδια, 

καβαλάτο,ένα έγγραφο, βαλίτσα, babydoll, μπάρα, ανέγγιχτο φαγητό. 
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Σκηνή & λήψη  

         Όπως είδαμε και στο πλαίσιο υπάρχουν συνολικά 10σκηνές.Κάθε σκηνή παραμένει 

σταθερή στο χώρο και στο χρόνο  και μπορεί να αποτελείται από πολλές λήψεις, ενώ η 

αλλαγή στη λήψη καθορίζεται από την αλλαγή στη θέση της κάμερας. Η κάμερα εκτός από 

την 1
η
 και 10

η
 σκηνή που εμφανίζεται το παιδί, στις υπόλοιπες είναι σαν να ακολουθεί την 

ηρωίδα από πίσω .Η εικόνα μας δείχνει κυρίως τα πόδια της γυναίκας που κινείται, από πίσω 

ή σε πλάγια θέση , που χορεύει , που είναι ξαπλωμένη, που έχει τα γόνατα λυγισμένα . Ο 

φακός, στην αλλαγή της λήψης ,  εστιάζει  στο σώμα μόνο και κυρίως  στα πόδια της 

γυναίκας .Ενώ στη συνέχεια στην 7
η
, 8

η
, και 9

η
 σκηνή ο φακός εστιάζει  στο γυμνό σωμα και 

δη στα γυναικεία πόδια,  γλουτούς  και στήθος.Οι σκηνές κόβονται, δίνοντας μόνο καποια 

στιγμιότυπα από τη ζωή της ηρωίδας. Κάθε μια σκηνή έχει τη δική της θεματική και 

ενδεικτικά θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε ως εξής: το κορίτσι που παίζει, η μαθήτρια , η 

φοιτήτρια , η άνεργη , η μετανάστρια, η αισθησιακή χορεύτρια,η γυναίκα θύμα βιασμού/ 

βίας, η απομόνωση, κατάσταση υποδούλωσης . Γενικά εκτός από την 1
η
 και 10

η
 σκηνή 

παρατηρούμε πως οι λήψεις απομονώνουν το προσωπο της γυναίκας αλλά και του άνδρα, ή 

δεν φαίνονται ξεκάθαρα τα χαρακτηριστικά του προσώπου.Με αυτον τον τρόπο έχουμε την 

απόσβεση της ατομικότητας, και τη γενίκευση αλλά και πιθανή ταύτιση έτσι οποιασδήποτε 

γυναίκας με την ηρωίδα. 

Χρώμα 

      Καθ’όλη τη διάρκεια του σποτ τα χρώματα και ειδικά αυτά των ρούχων της κοπέλας 

εμφανίζονται μαλλον ουδέτερα θα λέγαμε , σε αποχρώσεις του καφέ , του μπεζ και του 

λευκού. Γενικά το ντύσιμο είναι καθημερινό , κάτι που συμβαδίζει θα λέγαμε με την εικόνα 

της καθημερινής νέας γυναίκας. Με αυτόν τον τρόπο εμπλέκεται περισσότερο αλλά και 

ταυτίζεται εν δυνάμει οποιαδήποτε νεα γυνάικα , με τα ίδια χαρακτηριστικά που βρίσκει 
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στην ηρωίδα.Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μεταφορά (φαντασιακή) του θεατή στον 

κόσμο που περιγράφεται στο σποτ και η ταύτιση του γυναικείου κοινού Το μόνο πιο έντονο 

χρώμα που εμφανίζεται είναι σε αποχρώσεις του ροζ και πιο συγκεκριμένα στο ρούχο που  ο 

άνδρας δίνει στην κοπέλα να φορέσει.Εκείνη το  φοράει όταν  εργάζεται ως χορεύτρια, ενώ 

όταν κείτεται ημίγυμνη  και με μαζεμενο το σώμα της στο κρεβατι ,το ίδιο ροζ ρούχο ειναι 

αφημένο δίπλα της στο κρεβατι. Η εστίαση του φακού  στο ρούχο και το χρώμα που αυτό 

έχει , θα μπορούσε να αποτελεί  αναφορά στην πορνεία . Άλλωστε παραδοσιακά το κόκκινο 

χρώμα και οι αποχρώσεις του , συνδέονται με την πορνεία, ως κατεξοχήν σύμβολισμος 

της(πχ.σπίτια με κόκκινο φωτάκι).Άρα θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως η ηρωίδα της 

ιστορίας κατέληξε να είναι (ακούσια) ιερόδουλη. 

Ακολουθία σκηνών 

       Οι σκηνές ακολουθούν η μία την άλλη , δίνοντας έτσι τη χρονική εξέλιξη της ιστορίας, 

αφήνοντας να επικρατεί μια λογική συνέχεια και ακολουθία .Η κάθε σκηνή καθορίζεται από 

συγκεκριμένο  χωροχρόνο και η διάρκεια καθεμίας είναι η ίδια.Η σημαντική αλλαγή στην 

εξελιξη της ιστορίας , σηματοδοτείται με την αλλοίωση του μουσικού κομματιού που 

ακούγεται και την παρείσφρυση και άλλων ήχων που είναι αντιπροσωπευτικοί της 

καινούργιας εξέλιξης στη καθημερινή ζωή της ηρωίδας.Ήχοι οι οποίοι μας αποσπούν από 

την ευχάριστη μελωδία και εντείνουν ίσως την προσοχή μας. 

Μουσική  

         Καθ’όλη τη διάρκεια ακούγεται μια παιδική σαν νανούρισμα μουσική  όταν 

απεικονίζεται η παιδική και νεανική ζωή  της κοπελας , όταν επικρατεί ενα ευχάριστο  κλίμα, 

ενώ η μουσική διακόπτεται στην πορεία από τη στιγμή που η κοπέλα αποφασίζει να 

μετακινηθεί/ταξιδέψει. Ένας κεραυνός ταράζει το ήσυχο τοπίο και την ατμόσφαιρα που είχε 

δημιουργηθεί μέχρι τώρα , και σηματοδοτεί μια  αλλαγή  . Από εκεί και έπειτα ο ήχος του 
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νανουρίσματος διακόπτεται συνεχώς  από θορύβους,  όπως το κλείσιμο μιας πόρτας 

αυτοκινήτου , καρδιοχτύπι,  δίσκος  φαγητού που σέρνεται , βήματα , πόρτα που κλείνει με 

θόρυβο. Η ευχαρίστη μουσική ηχεί και πάλι προς το τέλος του σποτ, όταν εμφανίζεται το 

παιδικό πρόσωπο στο προσκήνιο . Η αλλαγή που σηματοδοτεί  είναι ότι η ηρωίδα από εδώ 

και στο εξής θα είναι αναγκασμένη να προβεί σε πράξεις  που δεν θέλει και η ζωή της δεν 

έιναι ευχαριστη μιας και βλέπουμε να επικρατεί βία , και απομόνωση .Η αλλαγή προφανώς  

πολύ μεγάλη και «επικίνδυνη» και ο ήχος με τον οποίο είναι ντυμένο το υπόλοιπο σποτάκι το 

επισημαίνει αυτό αρκετά. 

Tεχνοτροπία/είδος   

        Το βίντεο αποτελεί μία αναπαράσταση της πραγματικότητας γι αυτό και ακολουθεί μια 

ρεαλιστική τεχνποτροπία. Για λόγους προφανώς οικονομίας χρόνου, χρησιμοποιούνται 

αρκετοί συμβολισμοί και τεχνάσματα όπως με την κατάλληλη χρήση της  μουσικής , του 

χρώματος κα. για την αναμετάδοση των επιθυμητών μηνυμάτων που δεν μπορούν να 

ειπωθούν λεκτικά. 

Είδος φιλμ  

       Το  βίντεο  θα λέγαμε ότι ανήκει στο είδος της αφήγησης. Αποτελεί ένα τηλεοπτικό 

σποτ, που αναπαριστά την πραγματικότητα , και συνεπώς είναι ρεαλιστικό. Τα στάδια του 

έιναι ο προσανατολισμός, η κορύφωση, η λύση.Το φιλμ λοιπόν αφηγείται την ιστορία μιας 

γυναίκας καθώς την βλέπουμε να περνάει από τα διάφορα ηλικιακά στάδια. Το κυρίως θέμα 

αλλά και η περίπλοκη έκβαση της ιστορίας, έρχεται και σηματοδοτείται με την αλλαγή στη 

μουσική, όταν η γυναίκα φεύγει, και αναγκάζεται μεσω βίας να χορεύει ημίγυμνη. Εν 

συνεχεία μάλλον βιάζεται και την βλεπουμε φυλακισμένη και απομονωμένη σε ένα 

δωματιο.Η αφήγηση λοιπόν αφορά μια γυνάικα και πως εμπλέκεται ακούσια στη βιομηχανία 

του σεξ.Η λύση /συμπερασμα έρχεται με το τελευταίο μήνυμα ,  ότι η γυναίκα της ιστορίας 
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χρειάζεται βοήθεια (βοήθειας που η ΓΓΙΦ  μπορέι να προσφέρει , ή τη δική μας βοήθεια 

παρέχοντας ίσως χρήσιμες αν γνωρίζουμε πληροφορίες για εν δυνάμει «θύματα», μιας και 

τωρα τα αναγνωρίζουμε).Το μήνυμα λοιπόν ειναι : ότι οι γυναικες που εμπλέκονται ακούσια 

στη βιομηχανία του σεξ δεν μπορούν να αποδεσμευτούν  μονες τους (είναι βιασμένες, 

κακοποιημένες, απομονωμενες, αδύναμες να δράσουν), χρειάζονται βοήθεια από εξωτερικό 

παραγοντα. 

Η συνολική εικόνα  

        Η συνολική αναπαραστάση που επιδιώκεται με βάση την προσωπική γνωμάτευση της 

γράφουσας, σχετίζεται με το προφίλ που κατασκευάζεται μέσω των λόγων και θα αναλυθεί 

περαιτέρω σε επόμενο χωρίο που περιέχει  την κατασκευή ατομικών χαρακτηριστικών (βλ 

προφίλ γυναίκας). 

 

Παρουσίαση λόγων 

        Μετά από πολλές αναγνώσεις , αναδείχθηκαν και επιλέχθησαν μερικοί από τους λόγους 

πάνω  στους οποίους  βασίζεται η επικείμενη ανάλυση: 

1)Η γυναίκα σε καθεστώς ακινησίας 

        Η προβολή και συνεπώς η θέαση της γυναίκας ως σεξουαλικό αντικείμενο έιναι 

καταφανής στο σποτ. Το γυναικείο σώμα παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί 

το ανδρικό ηδονοβλεπτικό κοινό.Είναι δηλαδή ημίγυμνο, με σέξυ εμφάνιση , να χορεύει στη 

μπάρα , να βιάζεται.Ένα μέσο με το οποίο επιτυγχάνεται και  είναι έκδηλη η ερωτικοποίηση 

αυτή του γυναικείου σώματος είναι η κίνηση. 
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Παρατηρούμε πως από τη στιγμή που το γυναικείο σώμα εγκλωβίζεται  και παθητικοποιείται 

, η μόνη κίνηση που είναι υπαρκτή  σχετίζεται με το pole dancing. H γυναίκα κινείται / 

χορεύει για να προκαλέσει το ερωτικό ενδιαφέρον των ανδρών. Επίσης η γυναίκα της 

ιστορίας παρουσιάζεται χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό της και συγκεκριμένα , το κεφάλι της 

δεν παρουσιάζεται καθόλου , παραμόνο στο  1
ο
 και τελευταίο πλάνο του σποτ , που 

εμφανίζεται το παιδικό  πρόσωπο.  Στη συνέχεια και για όλο το βίντεο εμφανίζεται μόνο το 

σώμα της, που κατά τη διάρκεια της πορείας της ως χορεύτρια , δηλαδή στο μίσο σποτάκι, 

απεικονίζεται ημίγυμνο . Εμφαση δίνεται  και σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες όταν  ο φακός 

σε αρκετά σημεία εστιάζει στο γυμνό γυναικείο σώμα . Όπως για παράδειγμα μετα το 

βιασμό(ή σεξουαλική πράξη) η κάμερα εστιάζει στα πόδια και τους γλουτούς της που είναι 

γυμνά . Εστιασμός γίνεται και στον χορό της κοπέλας καθώς είναι ημίγυμνη και γενικά 

παρατηρούμε το γυναικείο ημίγυμνο κορμί να πρωτοστατεί . 

        Το γυναικείο σώμα εμφανίζεται να επιτελεί διαφορετικές λειτουργίες κατά την πορεία 

του . Ως παιδί τρέχει και κινείται. Ως ‘εφηβη  και φοιτήτρια το ίδιο , το σώμα κινείται και 

τρέχει/ ανεβαίνει προς τα μπροστά , ή ψηλά (σκάλες). Το  βήμα είναι γοργό και φανερώνει 

ενεργητικότητα. Από τη στιγμή που παίρνει ένα χάρτι(που υπόδηλώνει μια δυσάρεστη 

κατάσταση, μάλλον ανεργίας, ή μετανάστευσης) το σώμα αποκτάει πιο αργό βηματισμό. Εν 

συνεχεία μπαίνει σε  ένα αυτοκίνητο στο οποίο κάθεται με τρόπο ώστε να κοιτάζει προς τα 

πίσω ενώ το αυτοκίνητο κινείται. Εν συνεχεία το σώμα χορεύει . Στη συνέχεια βιάζεται και 

δέχεται βία . Το σώμα είναι ξαπλωμένο πλάγια με τα πόδια μαζεμένα προς το μέρος της 

κοιλιάς , ή καθισμένο στο πατωμα στην ίδια στάση , πάντα ημίγυμνο και σε στάση 

ακινησίας.Το κεφάλι δεν απεικονίζεται  εμφανώς αλλά μέσα σε σκιώδη φόντο, ωστόσο 

φαίνεται να είναι γερμένο προς τα κάτω ή ανάμεσα στα χέρια της κοπέλας.Το σώμα γεινικά 

έχει απολέσει την πρότερη ενεργητικότητα του και φαίνεται πιο παθητικό.Στην ουσία η μόνη 

μορφή κίνησης , που ανιχνεύεται μετά το πέρας της φοιτητικής της ζωής είναι όταν φευγει με 
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μια βαλίτσα κι όταν χορεύει.Όταν δηλαδή είναι ήδη «θύμα» εκμετάλλευσης .Η κίνηση της 

υπάρχει όταν υπαγορεύται από τον άνδρα και μάλιστα κίνηση που την ερωτικοποιεί και την 

εμπορευματοποιεί μιας και εμφανίζεται ως χορεύτρια σε στριπ κλαμπ. Γενικότερα η ηρωίδα 

της ιστορίας, εμφανίζεται με τρόπο που ικανοποιεί θα λέγαμε την ανδρική ηδονοβλεπτική 

διάθεση . 

2)Η γυναίκα θύμα βίας, και αντικείμενο εμπορευματοποίησης 

        Καθ’όλη τη διάρκεια του βίντεο και ιδιαίτερα στα μισά αυτού, βλέπουμε καταρχήν μια 

φθίνουσα πορεία όσον αφορά την κίνηση της γυναίκας. Ξεκινώντας να είναι σε κίνηση και 

δραστήρια η γυναίκα χάνει σιγά σιγά την ενεργή της παρουσία και καταλήγει να βρίσκεται 

σε καθεστώς ακινησίας, απομονωσης , δέσμευσης  και μη ελεύθερης  βούλησης όσον αφορά 

την διάθεση του σώματός της. Φοραει ρόυχα που δεν  θέλει , βιάζεται , γίνεται αντικείμενο 

ηδονής και  σωματικής και ψυχολογικής βίας. Στις εικόνες αυτές δεν υπάρχει καμία νύξη 

κίνησης ή ενεργειας από το γυναικέιο σώμα, που φαίνεται  να έιναι πληρες υποταγμένο. Η 

γυναίκα εμφανίζεται ως θύμα  μια κατάστασης που φαίνεται να μην ελέγχει καθόλου. Θα 

μπορούσαμε να πούμε πως γενικά δεν  μπορεί να ελέγχει τίποτα . Ακολούθησε ένα πλάνο 

ζωής , για να καταλήξει εξ αρχής θύμα ενός συστήματος που δεν φροντίζει   για την 

επαγγελματικής της καταξίωση και εν τέλει θύμας σεξουαλικής εκμετάλλευσης . Η γυναίκα 

στην πρώτη περίπτωση ενεργεί και  αποφασίζει να φύγει, ενώ στη 2
η
 θυματοποίησή της , τα 

πραγματα είναι πιο δύσκολα για εκείνη. Εδώ γίνεται εμφανές πως θύτης είναι ο άνδρας – 

διακινητής της , και ο άνδρας ως πελάτης της, που την κρατούν σε καθεστώς απόλυτης 

χειραγώγησης και μεταχείρισης. Αυτοί κρατάνε δέσμιο το σώμα της , κι αυτό της αποδίδει 

αυτομάτως το ρόλο του απόλυτου θύματος χωρίς καμία ελπίδα για αποδέσμευη αυτού του 

ρόλου της. Άλλωστε και η ίδια η γυναίκα δέχεται το ρόλο της , ζητάει βοήθεια, μιας και δεν 

μπορεί να αντιδράσει η ίδια. Η απόλυτη καθήλωσή της ως θύμα , ισχυροποιείται και από το 
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γεγονός ότι βιάζεται , τη χτυπάνε , και μένει μόνη , κλειδώμενη, ημίγυμνη , αδύναμη να 

αποδράσει. 

Αντικείμενα  

       Τη γυναίκα της ιστορίας καθ’ όλη τη διάρκεια της μέχρι τώρα ζωής της συνοδεύουν 

κάποια αντικείμενα. Ως παιδί στην αρχή (και στο τελος )του βίντεο κουβαλάει ένα 

αρκουδάκι, στην συνέχεια μαθητικά τετραδια, και λίγο αργότερα ένα καβαλέτο (πιθανόν 

καλλιτεχνικές ικανότητες ), ενώ στο τέλος τη βλέπουμε να κρατάει ένα επίσημο έγγραφο, μια 

βαλίτσα , και ένα babydoll. Τα αντικείμενα που ακολουθούν την ηρωίδα έιναι αντικείμενα 

που μας είναι οικεία μιας και είναι συμβατά με την ηλικία και την πιθανή εξέλιξη ενός 

ανθρώπου (και δη γυναίκα ).Καθώς το παιδί μεγαλώνει και εξελίσσεται , αλλάζουν και τα 

αντικείμενα (όπως και τα ρούχα) που φέρει η ηρωίδα μαζί της .Δείγμα πως καθώς η κοπέλα 

μεγαλώνει της ταιριάζουν και διαφορετικά αντικείμενα.Στην αρχή παιχνίδια, μετά βιβλια, 

καβαλέτο , χαρτί ,βαλίτσα και babydoll. Θα σταθούμε σε δυο αντικέιμενα , μιας και 

παρουσιάζουν κάτι το διαφορετικό. Όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα βλέπουμε την ηρωίδα να 

τα κραταέι μαλλον εκουσίως, μιας και δεν παρουσιάζεται πως βρέθηκαν στα χέρια και υπό 

ποιες συνθήκες, τα δυο τελευταία όμως κάποιος της τα δίνει. Το χαρτί ένας υπάλληλος, και 

το ρούχο ένα άνδρας(πιθανών ο διακινητής). Και στις δύο περιπτώσεις άνδρας , και στις δύο 

περιπτώσεις μετά από αυτες τις εικόνες , βλέπουμε την ηρωίδα να βρίκεται σε ένα καθεστώς 

μάλλον ακούσιας δράσης και λιγότερο ενεργητικής , εν αντιθέσει με άλλες περιπτώσεις . Ο 

άνδρας φαίνεται να είναι υπάιτιος ή τουλάχιστον το δρων υποκείμενο  στις περιπτώσεις 

αυτές , ενώ η γυναίκα φαίνεται μάλλον «φυλακισμένη» σε καταστάσεις  που δεν θέλησε.Μια 

άλλη λογική που αναδύεται λοιπόν είναι πως ο άνδρας είναι υπεύθυνος, για την 

παθητικότητα της  γυναίκας 
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        Η πορεία /εξέλιξη της ηρωίδας και η φυσικολογιοποιηση της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης   : Η ηρωίδα εμφανίζεται να είναι παιδί, μαθήτρια , φοιτήτρια, μετανάστρια, 

pole dancer,και τέλος ίσως   ιερόδουλη.Αυτές είναι οι ιδιότητες, θέσεις και ρόλοι για τη 

γυναίκα στο σποτάκι.  Ανάλογα ,με τη θεση της έχει και ανάλογο αντικείμενο.Εμφανίζεται η 

όλη διαδικασία σαν κάτι το φυσιολογικό, και έτσι στο τέλος παρουσιάζονται επίσης και οι 

δυο τελευταίες της θέσεις ως φυσιολογικές . Αν εμβαθύνουμε  λίγο περισσότερο σε αυτή την 

εικόνα, μπορούμε να αναστοχαστούμε αρκετά πάνω στα μηνύματα που θα μπορούσε να 

αναπαράγει. Η κατάληξη της γυναίκας να κάνει κάτι  που δεν θλελει, να είναι θύμα δηλαδή, 

εφόσον ζητάει βοήθεια ,  εμφανίζεται ως απόρροια μιας φυσιολογικής διαδικάσιας. Το 

πλάισιο δεν αλλάζει και πολύ. Υπάρχει η ηρωίδα, ένα αντικειμενο , και μια κατάσταση-  

ρόλος που εξελίσσεται χρονικά , και φυσιολογικα. Μέσα σε αυτό το πλάισιο εξέλιξης 

(προόδου) και φυσιολογικότητας , χωράνε και οι δυο τελευταίες καταστάσεις, οι οποίες 

φαίνεται κατά κάποιον τρόπο να «δικαιολογούνται» Οι ρόλοι της γυναίκας εκτελούνται 

μαλλον  «καταναγκαστικα», άλλωστε υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο που φαίνεται να 

εξαναγκάζει την ηρωίδα στους τελευταιους ρόλους της.Άρα η γυναίκα καταλήγει να έιναι 

θύμα εκμετάλλευσης και ο άνδρας ο αυτουργός(θυματοποίηση θυληκότητας) Επίσης οι δυο 

τελευταίες θέσεις της ηρωίδας ως υποκειμένου , εστιάζουν στη σεξουαλική της πλευρά. Οι 

ασχολίες μέχρι τωρα της ηρωίδας ηταν με τη σειρα: παιχνίδι, διάβασμα, μετακίνηση, χορός, 

σεξ. Η εξέλιξη και πορεία της γυναίκας καταλήγει στο να είναι σεξουαλικό αντικείμενο 

εκτός από θύμα . Η ηρωίδα αν και ακολούθησε μια «φυσιολογική πορεία » αυτής των 

σύγχρονων γυναικών , δεν μπορεί να βρεί εργασία  βάσει των σπουδών της και καταλήγει  

στο μοναδικό μερος που μπορεί να κερδίσει τα προς τα ζην της , δηλαδή στη  βιομηχανία του 

σεξ. 

3.3 Άλλοι αναστοχασμοί: 
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Α) Άνδρας ο βίαιος εκμεταλλευτής 

         Υπευθυνότητα για την κατάληξη της ηρωίδας δεν μπορεί  απόλυτα να αποδοθεί μιας 

και εκλείπουν οι απαραιτητες πληροφορίες για το πως κατέληξε θύμα σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης Γνωρίζουμε όμως πως ένας άνδρας , είναι αυτός που της  στερεί την 

αποδέσμευσή της από αυτή την κατάσταση. Η παρουσία του άνδρα  σε όλο το βίντεο καθώς 

και οι ρόλοι του κατασκευάζουν το προφίλ του «οδηγού», της γυναίκας αφού κυριολεκτικά 

τον βλέπουμε ως οδηγό με εκείνη να κάθεται στα πίσω καθίσματα  και μαλιστα χωρίς να 

βλέπει τον προορισμό, αφημένη απόλυτα στη διάθεση του ανδρός. Αλλά και  σε ένα πιο 

συμβολικό επίπεδο θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως   την οδηγεί στον ιστό της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης , χωρίς εκείνη να γνωρίζει και τι θα συμβεί. Όταν εκείνη 

αντιδράει ο άνδρας παρουσιάζεται βίαιος απεναντί της , τη βιάζει , και γίνεται ο ισόβιος 

δεσμώτης της .Ο άνδρας λοιπόν εμφανίζεται ως οδηγός, διακινητής, εκμεταλλευτής, βιαστής, 

βίαιος και δεσμώτης  της γυναίκας. 

Β) Το κορίτσι μέσα της(παραλληρισμός) 

         Παρατηρούμε στο τέλος του σπότ όταν εμφανίζεται το μήνυμα για βοήθεια , να μην 

παρουσιάζεται  η γυναίκα αλλά το κορίτσάκι της πρώτης σκηνής , και είναι σαν εκείνο να 

ζητάει βοήθεια. Ένα παιδικό πρόσωπο σίγουρα είναι πιο συμπαθητικό και εγείρει 

περισσότερα θετικά συναισθήματα . Προφανώς η καμπάνια στοχεύει στο να προκαλέσει το 

ενδιαφέρον του κοινού, γι αυτό και χρησιμοποιεί την επίκληση στο συναίσθημα. Ένα παιδί , 

όντας αθώο , αποτελεί ένα πιο συγκινησιακό θέαμα  από ότι μια ενήλικη γυναίκα . Ωστόσο 

θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως παιδιά και γυναίκες μάλλον μπαίνουν  στην ίδια 

κατηγορία, με ότι κι αν συνεπαγεται αυτό για τη μεταχείρισή τους τόσο σε κοινωνικό όσο 

και σε νομοθετικο επίπεδο.  . Κ αν αναστοχαστούμε περαιτέρω πάνω σε αυτό ,παρατηρούμε  

πως η γυναίκα με αυτό τον τρόπο, εμφανίζεται να  απομακρύνεται από την τυπική ενήλικη 
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συμπεριφορά, εφόσον ως είδαμε,  οι επιλογές της την έχουν θέσει σε μεγάλο κίνδυνο. Σε  

κινδύνους μεγάλους μπορεί να βρεθεί και ένα παιδι(επειδή δεν γνωρίζει), γι αυτό και 

χρειάζεται καποιος να το προσέχει. Ίσως το ίδιο να υπονοείται και για τη γυναίκα. Γυναίκα 

και παιδί, χαρακτηρίζονται από την ίδια ευαλωτότητα   και εύκολα κινδυνεύουν και 

θυματοποιούνται γι αυτό και χρειάζονται προστασία. 

Γ) Οι μετανάστριες είναι  και θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

       Αναστοχαζόμενοι  σχετικά με το «κείμενο » στην ολότητα του, δεν θα μπορούσαμε να 

αποφύγουμε το συμπερασματικό συλλογισμό, πως η γυναίκα που αποφασίζει να 

μεταναστεύσει , καταλήγει να εργάζεται ακούσια στη βιομηχανία του σεξ . Η στιγμή που 

αποφάσισε η ηρωίδα, να φύγει είναι καθοριστικής σημασίας, άλλωστε η μουσική και η 

αλλοίωση της το κάνουν εμμέσως εμφανές. Εκείνη τη στιγμή η ηρωίδα παραθέτει τον εαυτό 

της στον κίνδυνο. Η απόφασή της, να μεταναστεύσει,  ήταν μάλλον ριψοκίνδυνη μιας και την 

οδήγησε στην σεξουαλική εκμετάλλευση της. Ο συγκεκριμένος λόγος συνδέει  τη γυναικεία 

μετανάστευση με τη σεξουαλική διακίνηση , αποκλείοντας με αυτόν τρόπο άλλους συνθήκες 

και παράγοντες που μπορεί να εμπλέκονται . 

Το μήνυμα : «Βοήθεια».  

       Αυτό που απορρέει από την ιστορία έιναι ότι η γυναίκα μαλλον δεν βρίσκεται εκεί  λόγω 

επιλογής της αλλά την έχουν αναγκάσει , συνεπώς πρόκειται για θύμα και γι αυτό ζητάει 

βοήθεια . Ας δούμε τους λόγους που αναγάγουν τη γυναικα σε θύμα, σε αντίστοιχες 

σκηνές.Ο εξαναγκασμός έιναι διάχυτος στις τελευταίες σκηνές.Αναγκάζεται εν μέρει, αφύ 

παρατηρούμε ένα ελαφρύ σπρώξιμο από τον οδηγό του αυτοκινήτου ,να μπει γρηγορα στα 

πίσω καθίσματα , αναγκάζεται να φορέσει ένα ρούχο που όπως φαίνεται δεν το επιλέγει, ένας 

άνδρας τη χτυπάει , καποιος τη βιάζει ή εμπλέκεται σε σεξουαλική πράξη που από τη στάση 

του σωματος της μάλλον μαρτυρεί πως δεν ήθελε, και αναγκάζεται τέλος  όπως και πάλι 
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απεικονίζει  το σώμα της(καθισμένη στο πάτωμα με κατεβασμένο κεφάλι και λυγισμένα τα 

γόνατα), να μένει μόνη και κλειδωμένη σε ένα δωματιο.  Ο εξαναγκασμός και η βία είναι 

αρκετά έντονες εικόνες στο παρόν σποτάκι, γι αυτό και η ηρώιδα είναι ειδωμένη ως γυναίκα 

- αντικείμενο εξαναγκασμού και βίας , Γιατι όμως δεν ζητάει βοήθεια η ίδια? Στη θέση της  

εμφανίζεται να ζητάει βοήθεια , το παιδί της 1
ης

 σκηνής , δηλαδή η ίδια η ηρωίδα , αλλα μας 

εκθέτει τον παιδικό της εαυτό, το παιδικό της πρόσωπο και σώμα.  Η ηρωίδα ως  ενήλικη 

γυναικεία οντότητα, δεν ζητάει βοήθεια κάτι που κάνει να αναλογιστούμε  το λόγο. Η 

κατάσταση της γυναίκας αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται  ως «θύμα», η εμφανιση ενός 

παιδικού προσώπου ωστόσο μας παραπέμπει στην «αθωότητα» που  συνήθως το περιβάλλει 

ή ακομα καλύτερα του αποδίδουμε . Η γυναικα δεν ζητάει βοήθεια γιατί μήπως δεν θα της 

δοθεί ? Μήπως παρόλο που είναι το θύμα, πήρε μια λάθος απόφαση? Ίσως αυτό να το 

αναζητούσαμε τη στιγμη που αποφάσισε να φύγει. Παρατηρούμε στο βίντεο ότι εκείνη 

ακριβώς τη στιγμή παρατηρείται η αλλοίωση της μουσικής μελωδίας και το άκουσμα του 

ήχου ενός κεραυνού. Μάλλον σε αυτό το σημείο ο σκηνοθέτης μας πληροφορεί για κάτι που 

έγινε και ότι προμηνυεται κίνδυνος, γι αυτο και τα  αναλογα ηχητικά εφέ.Από δω και πέρα η 

ηρωίδα πέφτει σε όλες αυτές τις καταστάσεις εξαναγασμου που περιγράψαμε πιο πάνω. 

Συνεπώς η λάθος απόφαση που αναρωτιόμαστε , πάρθηκε τη στιγμή που η ηρωίδα 

απόφασισε να φύγει. Η μετακίνηση/ μετανάστευση ήταν η λάθος απόφαση που πήρε και την 

οδήγησε να είναι «θύμα» ΣΣΕ.Άρα  η ίδια είναι εν μέρει υπεύθυνη για την κατάσταση της , 

και κατά βάθος «ένοχη» και  μάλλον δεν αξίζει τη βοήθεια,ενώ το μικρό κορίτσι, που είναι 

«αθώο» αξίζει να της προσφέρουμε βοήθεια , γι αυτό και το τέχνασμα . Τέχνασμα που 

ωστόσο  κατασκευάζει  με  λίγο ανορθόδοξο, συμβολικό  βέβαια , τρόπο την εικόνα του 

αθώου θύματος,  εικόνα που συναντάμε και σε άλλους σχετικούς λόγους 

       Οι λόγοι που παρατέθηκαν παραπάνω σχετίζονται και με ανάλογες συλλογιστικές 

εκβάσεις  άλλων ερευνητων.Όπως για παραδειγμα η λογική του «αθώου θύματος» ΄που 



69 
 

προβάλλλεται κατα τη ανάγνωση μας στο σποτ, παραπέμπει στη  παραδοσιακή θέαση του 

trafficking ,ως παρακλάδι της πορνείας, και την άμεση συσχέτιση του με αυτή. Όπως 

επισημαίνει, η Αμπατζη, (2008),  η πορνεία που ηταν εκούσια επιλογή , καθίστουσε τις 

γυναίκες ως «κακές» κρίνοντας την ηθικής τους υπόσταση, ενώς η ακούσια επιλογή της 

πορνείας (sex trafficking ) , την καθιστούσε «αθώο θύμα». Σύμφωνα με τον Dijk και την 

σχετικά μελέτη του(2008) , τα άτομα που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, προσφυγές και 

άλλες «ευάλωτες» κατηγορίες παρουσιάζονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο μέσω του τύπου 

που συχνά φαίνεται να έιναι ίδιος για όλες αυτές τις ομάδες.Τα χαρακτηριστικά που ενέχουν 

αυτές οι ομάδες έιναι οτι δεν έχουν προσβαση σε επικοινωνιακές  πηγές, περιγράφονται με 

στερεοτυπικό τρόπο από τα μέσα,εμφανίζονται σαν να έχουν κάποιο μειονέκτημα και φυσικά 

χρειάζονται την ανάγκη μας, παρουσιάζονται δηλαδή ως θύματα. Παρόμοιο μοτίβο  

αναπαραγωγής εικόνας – προφιλ, ακολουθείται όπως παρατηρήσαμε  και στην περίπτωση 

των γυναικών που μελετάμε και επιβεβαιώνεται και σε άλλες σχετικές ξενόγλωσσες έρευνες .  

Oι λόγοι για το sex trafficking  και δη ο στερεοτυπικός λόγος όπως παρουσιάζεται  σε έντυπα 

υλικά , σύμφωνα με την  Badarevski (2006) και την ερευνά της  στη Δημοκρατία της  

Μακεδονίας  ,συντελούν στην ουσία και στην  «κατασκευή» του φαινομένου , εκτός από την 

κατασκευή της γυναίκας επιζήσασας. Oι λόγοι αυτοί που είναι ενσταλλαγμένοι με διακρίσεις 

απέναντι στο φύλο, λαμβάνοντας υπόψιν την κυρίαρχη εικόνα για τα δυο φύλα, απεικονίζουν  

τον άνδρα μετανάστη ως ενεργητικό και περιπετειώδη. Στον αντίποδα  η μετανάστρια 

προβάλλεται ως παθητική, μη λογική , αθώα , ανίκανει να  πάρει αποφάσεις , απόλυτα 

υποταγμένη στην ανδρική σεξουαλική επιθυμία , και ικανή να κερδίσει χρήματα μόνο μέσω 

της πορνείας .Με τους ίδιους λόγους είναι εμποτισμένοι τόσο ο δημοσιογραφικός λόγος όσο 

και οι επίσημες πολιτικές πρακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου. Το θύμα ΣΣΕ είναι μια 

νέα γυναίκα  προερχόμενη από απομονώμένες περιοχές της Ν.Α. Ευρώπης , άνεργη, φτωχή , 

από δυσλειτουργική οικογένεια, αποδέκτης  ρατσιστικών συμπεριφορών . 
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        Η απεικόνιση της γυνάικας στον τύπο δεν ξεφεύγει και από την ερωτικοποίηση και τη 

θέαση της ως θύμα αλλά και ως σεξουαλικο αντικείμενο, λογικές τις οποίες συναντήσαμε κια 

στο δικό μας  υπό εξέταση υλικό. Αναζητώντας ένα θεωρητικό υπόστρωμα, σύμφωνα με την 

Βurr (1998) παρόλο που σε επίπεδο θεσμικό , στον κοινωνικό και επαγγελματικό στίβο οι 

γυναίκες έχουν πλεόν ανακτήσει βασικά δικαιώματα τους , κατάλοιπα της πρότερης 

πατριαρχικής κοινωνικής οργάνωσης εισχωρούν  ακόμα στη σημερινή καθημερινότητα. Κάτι 

το οποίο είναι άμεσα παρατηρήσιμο τόσο σε ζητήματα εργασίας και κοινωνικών πρακτικών 

όσο και στο ζήτημα της σεξουαλικότητας. Η γυναικεία σεξoυαλικότητα προβάλλεται και 

νοείται ως μια κατάσταση συμφερτή ,με τον παθητικό ρόλο που αναμένεται να έχει η 

γυναίκα . Η ανδρική σεξουαλικότητα πρωτοκαθρεδεύει αλλά και χειραγωγεί το γυναικείο 

σώμα  μέσω της πορνογραφίας, του βιασμού κτλ.Η ύπαρξη  , στάση και συμπεριφορά του 

γυναικείου σώματος  υπόκεινται στον έλεγχο της ανδρικής σεξουαλικής επιθυμίας. Η 

κοινωνική κατασκευή που προβάλλεται  , ειδικότερα στα πλάισια της βιομηχανίας του σεξ , 

που φυσικά παίζει σημαντικό ρόλο στις ζωες μας σήμερα, είναι αυτή της γυναίκας που 

πονάει, που βασανίζεται, που ταπεινώνεται κτλ με σκόπο φυσικά τη σεξουαλικής φύσεως 

ψυχαγωγία του αρσενικού. 

          Έρευνα πάνω στις αφίσες που παρουσίασε ο ΙΟΜ σε εκστρατείες εναντια στη ΣΣΕ  σε 

Ουκρανία και Τσεχία , την περίοδο 1198-99, διεξήγαγε η Andrijasevic, 2007.Το  

συμπέρασμα που καταλήγει σε συμφωνία με τη φεμινιστική οπτική, είναι η αναπαράσταση 

και προβολή του γυναικείου σωματος με τέτοιο τρόπο που εν τέλει καταλήγει να 

αναπαραγάγει συγκεκριμένα στερεότυπα για το φυλο. Στην προσπάθεια του να αποτρέψει τις 

γυνάικες από τη μετανάστευση, την παρουσιάζει ως το μέσο που οδηγεί στην ακούσια 

εκμετάλλευση και πορνεία , ενώ η γυναίκα ανάμεσα στα άλλα  παρουσιάζεται ως θύμα , 

ευάλωτη, αβοήθητη, και παθητική . Ιδιαίτερη μνεία δίνεται στις φωτογραφικές τεχνικές που 

χρησιμοποιουνται όπως η «οπτική» της κλειδαρότρυπας , που καταλήγει να προβάλει μια 
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ηδονοβλεπτική τάση(ίδιον της ανδρικής φύσης ,) και να υποβιβάζει τη γυναίκα σε 

αντικέιμενο της σεξουαλικής απόλαυσης . Σύμφωνα με τη συγγραφέα σκοπός των εν λόγω 

εκστρατειών να αποτρέπονται οι γυνάικες από τη μετανάστευση, και να ελέγχεται η 

κινητικότητά της και κατ’επέκταση ησεξουαλικότητάς της, εμφανίζοντας τη μετακίνησή της 

σαν κάτι απειλητικό για εκείνη. Ίσως αυτές οι κοινωνικές κατασκευές να  ευνοούν τη 

θυματοποίηση της γυναίκας σε μεγάλο ποσοστό, κυρίως σε εγκληματικές ενέργειες 

σεξουαλικης φύσεως αλλά και σε ενέργειες που ενέχουν βία (π.χ. ενδοοικογενιακή βία ), 

όπως φανερώνει σχετική έρευνα   των Fox και συνεργατών (2009). 

Moral crusades και πολιτικές σκοπιμότητες 

        Η επικρατούσα φεμινιστική δράση των τελευταίων δεκαετίων μέσω των εκστρατειών 

σύμφωνα με με τον  Weitzer, (2007)προσπάθησε να προκαλέσει το κοινό ενδιαφέρον για τη 

ΣΣΕ παρουσιάζοντας εν ολίγοις τη θυματοποιημένη γυναικεία μορφή .  Στην περίπτωση του 

sex trafficking  λόγω της ιδιαιτερότητά της,  η έρευνα δεν μπορεί να είναι μεγάλης εμβέλειας 

ούτε και να προβούμε εύκολα σε γενικεύσεις. Συνεπώς δεν υπάρχει περιθώριο για 

γενικεύσεις του τύπου ,  όλες οι γυαίκες που εμπλέκονται στο sex trafficking  είναι θύματα 

και αδαείς σχετικά με την διαδικασία. Το ίδιο και για την μετανάστευση , είναι δύσκολο  να 

ισχυριστούμε πως γίνεται εκούσια ή αλλοι λόγοι ωθούν τις γυναίκες.Υπάρχουν αναφορές 

γυναικών ωστόσο, που δεν βλέπουν οι ίδιες τους ευατούς τους ως θύματα , και επέλεξαν να 

εμπλακούν στη βιομηχανία του σεξ , παίρνοντας το ρίσκο μιας πιθανής εκμετάλλευσης τους , 

κάτι το οποίο αποσιωπάται από τις moral crusades. Όπως αναφέρεται σχετικά από μια νομική 

εκπρόσωπο, κάποιες ογυναίκες γνωρίζουν για την ενδεχόμενη εμπλοκή τους στην αγορά του 

σεξ. Δεν γνωρίζουν βέβαια επακριβώς τις συνθήκες που επικρατούν αλλά  κάνουν τις  

τοιαύτες επίλογές, ελπίζοντας φυσικά σε γρήγορη αποδεσμευσή τους απο τα εν λόγω 
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εργασιακά καθηκοντα.
18

  Επίσης  δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε λόγο για τις πολιτικές 

συνεργασίες που έχουν προκύψει στα πλάισια αυτών των εκστρατειών. Οι διαφορες ΜΚΟ 

χρηματοδοτούνται από κυβερνησεις για τις καμπανιες τους , στις οποίες οι λόγοι που 

εκφέρονται παρατηρούμε πως είναι ίδιοι με τους λόγους των αντίστοιχων νομοθετικών 

ρυθμίσεων . 

         Η επόμενη φάση  της εργασίας, σύμφωνα  με τη φουκωϊκή γενεαλογία περιλαμβάνει τη 

σύνδεση του λόγου με κοινωνικές πρακτικές  και το προφιλ των γυναικών/υποκειμένων  που 

ανασκευάζονται , με έμφαση σε ιδιαίτερες λογικές που απεικονίζονται με βάση τη 

φεμινιστική προσεγγιση και σε σύγκριση με  σχετικές έρευνες και κριτικές. 

 

3.4 Προφίλ  ψυχισμού υποκειμένων ως  γενικευμένη κοινωνική τάση 

        Συνοψίζοντας αυτό που ενσταλλάξαμε από τους λόγους που συναντήσαμε  είναι μια 

έντονη παθητικοποίηση  της γυναίκας σε όλο το σποτ , μέσω της  ακινησίας που τη 

διακατείχε, και  της βίας που ασκείται σε αυτή.Ενώ  γενικά τη βλέπουμε ανενεργή και να  

αναθέτει τη σωτηρία της σε βοήθεια από εξωτερικό παράγοντα.Με βάση τις λογικές και τις 

σημασίες που σε πρώτο επίπεδο εντοπίσαμε, μπορούμε να σκιαγραφήσουμε και το προφιλ 

του κοινού στο οποίο απευθύνεται το μήνυμα.Όπως καταδείξαμε, μέσω τεχνασμάτων 

επιδιώκεται η ταύτιση με την ηρωίδα, και σε μεγάλο βαθμό θεωρούμε πως επιτυγχάνεται.Το 

μήνυμα που διαχέεται,  αποτελεί μέρος μια αποτρεπτικής ή προληπτικής εκστρατείας για τη 

ΣΣΕ , συνεπώς κρίνεται λογικό να εξαχθεί  η υπόθεση πως το κοινό που απευθύνεται το 

βίντεο θα αποτελούν ως επί τω πλέιστον γυναίκες και κορίτσια που βρίσκονται στην ομάδα 

«υψηλού κινδύνου» και  που θα έχουν ίδια με την ηρωίδα χαρακτηριστικά .Επιπλέον μιας 

                                                             
18 Κλειώ Παπαντολέων, συν ήγορος  θυμά των sex trafficking , συνέντευξη της στο περιοδικό Μιγάδα,  , 2011, teyxos 1. 
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και όπως είδαμε δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη λαθεμένη επιλογή της ηρωίδας για μετακίνηση 

της,  μάλλον  στο κοινό συμπεριλαμβανονται και εκείνες  οι οποίες  σχεδιάζουν να 

τολμήσουν κάτι ανάλογο.Συνεπώς το βίντεο θα μπορούσε δυνητικά να αναφέρεται  στην 

πλειονότητα των σύγχρονων γυναικών  της χώρας μας αλλά και   της Ευρώπης , οι οποίες  ως 

φαίνεται είναι και εν δυνάμει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης .Τα προφιλ ψυχισμού για 

τα δύο φύλα λοιπόν σκιαγραφούνται ως εξής: 

        Γυναίκα :Η  σύγχρονη (λευκή , με καλές αναλογίες και μάλλον ευρωπαϊκής καταγωγής) 

γυναίκα όπως  φαίνεται  από το σποτάκι εμφανίζεται να είναι ένα χαρούμενο  και κοινωνικό 

παιδί. Συνεχίζει ανώτατες σπουδες  και μετά αντιμετωπίζει την ανεργία. Αποφασίζει να  

μεταναστεύσει , αλλά καταλήγει (όπως  φαίνεται )χωρίς τη θέληση της να εργάζεται ως  

αισθησιακή χορεύτρια , να υφίσταται βία απο αρσενικό πρόσωπο , να είναι απομονωμένη  

και φυλακισμένη σε ένα σκοτεινό δωμάτιο , αδύναμη να βοηθήσει τον εαυτό της , 

περιμένοντας βοήθεια από εξωτερικούς παράγοντες . Η ίδια μόνη της δεν καταφέρνει να βρει 

εργασία , χωρίς τη μεσολάβηση ενός ανδρός, κι όταν εργάζεται θα σχετίζεται με τα 

«σεξουαλικά» της προσόντα. Η γυναίκα γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης, διακίνησης , 

εμπορίας , και φυσικής και σεξουαλικής βίας. Ως αποδέκτης και θύμα βίας , δεν μπορεί να 

αντιδράσει , σε πλήρη ακινησία  και αδράνεια , με σκυμμένο το κεφάλι και ένα γυρτό (ή 

ξαπλωμένο) σώμα , αποδέχεται την κατάσταση αβοηθησίας της. 

          Άνδρας : Εμφανίζεται ως οδηγός, που σπρώχνει την γυναίκα ελαφρά να περάσει στο 

αυτοκίνητο και να καθίσει στο πίσω  κάθισμα , με εκείνον μπροστά να την οδηγεί στη 

βιομαχανία του σεξ. Εκέινος επιλέγει τι ρούχα θα φορέσει , θα οικειοποιηθεί , θα  

εμπορευματοποιηθεί ,θα χτυπήσει και θα βιάσει το γυναικέιο σώμα. Θα της στερήσει την 

ελευθερία , και την εκούσια διάθεση του σώματός  της. Εκείνος θα της προσφέρει φαγητό 
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εκείνος θα ορίσει καια θα περιορίσει την ελευθερία των κινήσεων της.Είναι ο απόλυτος 

εξουσιαστής του γυναικείου σώματος , καθώς και εκμεταλλευτής και βιαστής. 

         Γυναίκα -Θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης : Παρουσιάζεται να έχει συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά,είναι δηλαδή μετανάστρια, νέα, όμορφη, λευκή, μορφωμένη, άνεργη, , 

αδρανής, απελπισμένη . 

         Θέσεις υποκειμένων-έμφυλες διαστάσεις : Η γυναίκα φαίνεται να αξαπατάται, και να 

γίνεται αντικείμενο βίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης από το αρσενικό για τη διασκέδαση 

των αρσενικών . Είναι το θύμα του ανδρός .Ο άνδρας είναι ο απόλυτος  εξουσιαστής του 

γυναικείου σώματος και της γυναικέιας βούλησης .Επίσης γίνεται εκμεταλλευτής  και ασκεί 

οποιαδήπποτε μορφή βίας θελήσει πάνω στο γυναικείο σώμα .Είναι αυτός που διακόπτει την 

δραστήρια και ενεργητικά διαθεση της γυναίκας , μεταθέτοντάς την σε καθεστώς ακινησίας  

και χειραγώγησης από εκείνον. Συνεπώς οι έμφυλες σχέσεις  κατέχουν μια εξουσιαστική 

μορφή , και αναγνωρίζονται  ιεραρχικά σχήματα   ανάμεσα στα δυο φύλα , με τον άνδρα να 

υπερέχει και τη γυναίκα σε ρόλο υποδεέστερης. 

Διακειμενικότητα και οι εμπλεκόμενοι θεσμοί 

          Η επίσημη εκτίμηση του κρατους και πιο συγκεκριμένα μέσω του φoρέα του , τη 

ΓΓΙΦ, εμφανίζει τη γυναίκα  ως άνεργη,μετανάστρια και σεξουαλικώς εκμεταλλευόμενη  

,χωρίς να το επιλέγει η ίδια και συνεπώς παρουσιάζεται να έχει  τα χαρακτηριστικά ενός  

θυματοποιοημένου ατόμου  . Την ίδια λογική μπορούμε να συναντήσουμε και άλλου, μέσω 

της νομοθεσίας, της επιστημης  και γενικά μέσω των λόγων που παράγονται από τα ΜΜΕ, 

τα οποία και αποτελούν κατά τον Φουκώ τα  «εξουσιαστικά κανάλια» . Ειδικά ο 

επιστημονικός και δικανικός λόγος, αποτελούν ένα συγκεκριμένο σώμα γνώσεων , που  

υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες  και ορολογίες, που καθορίζουν αυτό που είναι  

αληθινό τη δεδομένη χρονική στιγμή . Στην παρούσα μελέτη αναλύουμε ένα αφηγηματικό 
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κέιμενο.Σύμφωνα με την Illuz(2008), η αφήγηση ξεκινώντας από τη ψυχαναλυτική θεωρία 

και το θεραπευτικό λόγο , αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο  να αντιληφθούμε πως 

κατασκευάζεται ο εαυτός, ενώ αντανακλωνται σημαντικά κοινωνικά νοήματα.Η αφήγηση 

παράγει συγκεκριμένους λόγους και  έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό , ένα μήνυμα να αφήσει. 

Εστιάζοντας στο υπό εξέταση κείμενο, σκοπός της συγκεκριμένης αφήγησης , είναι η 

παροχή βοήθειας στη γυναίκα θύμα σεξουαλικής  εκμετάλλευσης , συνεπώς το αφηγηματικό 

οικοδόμημα  στηρίζεται στην παρουσίαση της θυματοποιημένης και κακοποιημένης 

γυναίκας, ωστε να δικαιολογηθεί το αίτημά της για βοήθεια .Στη συνέχεια λοιπόν σε μια 

προσπάθεια ανάλυσης μέσω της  εφαρμογής των  φουκωικών  μεθόδων θα παρουσιαστούν 

τα  κέιμενα που  αντανακλούν τις παραπάνω ή παρόμοιες  λογικές.Ενώ συγχρόνως θα 

αναδειχθεί το  μοτίβο της συνέπειας , που παρατηρούμε να κυριαρχεί στους εκφορούμενους 

για τη ΣΣΕ δημόσιους  λόγους .Συμφωνα με την γενεαλογική μεθοδο, (Foucault, 1978 ), το 

σχήμα λόγος- εξουσία- γνώση είναι το θεμέλιο μοτίβο πανω στο οποίο στηρίζουμε την 

ανάλυση. Ο λόγος μπορεί να  ανα-σκευάσει την υπάρχουσα γνώση και να αναπαράγει 

καινούργια , ενώ η γνώση προκαθορίζεται , όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω , από τους 

έχοντες την εξουσία. Εν συνεχεία , μέσω των κοινωνικών τους προεκτάσεων οι λόγοι έχουν 

την ικανότητα να ομαδοποιούν(φυσιολογικοποιούν ) και να περιθωριοποιούν (στιγματίζουν) 

τους ανθρώπους, ανάλογα με το ποια κατηγορία ανήκουν, ρυθμίζοντας το επιτρεπτό ή όχι 

στην ανθρώπινη συμπεριφορά .Για παράδειγμα η γυναικεία σεξουαλικότητα , και ότι 

γνωρίζουμε σχετικά με αυτήν ως «αλήθεια» απορρέει από την ελεγχόμενη γνώση που 

ανασκευάζουν οι δημόσιοι και «φιλτραρισμένοι »λόγοι.Σκοπός της γενεαλογικής ανάλυσης , 

εξετάζοντας τη υπαρξη μεταβλητότητας ή συνέπειας σε συγκαιρινούς λόγους ,να αναδείξει 

με ποιον τρόπο  μηχανισμοί, οργανισμοί κ.α εμπλέκονται στην κατασκευή των λόγων, και να 

αποκαλυφθεί έτσι το τριαδικό σχήμα λογος-εξουσία – γνώση.Εν συντομία λοιπόν οι 
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αναπαραγόμενοι λογοι για την γυναίκα και αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης είναι οι 

εξής : 

Η γυναίκα ως θύμα  και αντικείμενο εκμετάλλευσης 

Η γυναίκα ως σεξουαλικό αντικείμενο 

Η γυναίκα μετανάστρια ως σεξουαλικά εκμεταλλευόμενη 

Η γυναίκα θύμα sex trafficking είναι εμφανίσιμη 

 

Ο λόγος του Νόμου 

         Την ίδια λογική συναντούμε στην νομοθεσία που έχει θεσπιστεί σχετικά με τη ΣΣΕ στη 

χώρα μας.Σύμφωνα με τον ελληνικό ποινικό κώδικα , Ν3064/2002, άθρο 8,το άτομο χωρίς τη 

θέληση του (γυναίκα) μεταφερεται,  προωθείται διακινείται και εμπορευματοποιείται από τον 

σωματέμπορα . Ο επίσημος νομικός λόγος , θεσπισμένος από τον ΟΗΕ και κατ΄επέκταση 

από το ελληνικό κρατος, φαίνεται να μεταφέρεται και σε άλλες πρακτικές που εφαρμόζονται 

και πιο συγκεκριμένα  στο «κείμενο» που μελετάμε στην παρούσα εργασία, το σποτ δηλαδή 

της ΓΓΙΦ η οποία  υπάγεται στις επίσημες κρατικές υπηρεσίες. Η θεσμοθετημένη αντίληψη 

λοιπόν για τη γυναίκα ως εμπλεκόμενη σε ΣΣΕ , μεταφέρεται και αναπαραγεται με πολλούς 

«επίσημους» τρόπους. Είτε μεσω της νομοθεσίας είτε μέσω εκστρατείων για την 

αντιμετώπιση ττης ΣΣΕ, και μάλιστα με τη «στήριξη » των ΜΜΕ, το πλέον προσβάσιμο 

τόπο πληροφόρησης για όλους. 

Ο λόγος της επιστήμης 
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        Μέσω της εκλαίκευσης των επιστημών  και της αναπαραγωγής τους από τα ΜΜΕ 

(Illuz, 2010), όλοι πλέον μπορούν να γνωρίζουν για σημαντικά επιστημονικά και κοινωνικά 

φαινόμενα , μιας και οι επιστήμες είναι πιο έυκολα κατανοητες με τα ανάλογα κείμενα που 

δημοσιεύονται σε ευρείας εμβέλειας έντυπα και ιστοσελίδες.Η τηλεόραση και το διαδίκτυο 

είναι από τα πλέον κατεξοχήν μέσα αναπαραγωγής του κυρίαρχου και δη, επιστημονικού 

λόγου .Όπως βλέπουμε στο διαδικτυακό περιοδικό  ψυχολογίας , «ψυχογραφήματα», η  

σύγχρονη γυναίκα πλήττεται από ην ανεργία  πολύ περισότερο από τους άντρες λόγω μη 

ίσων ευκαιριών για επαγγελματική αποκατάσταση.Το ίδιο προφίλ παρουσιάστηκε αρκετά 

ξεκάθαρα και στο σποτ της ΓΓΙΦ. .Η γυναίκα μπορέι να έιναι θύμα , να απολέσει τα 

δικαιώματα της και να γίνεται αντικείμενο σωματικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

,απόλυτα υποταγμένη στον διακινητή τη.Ως θύμα παραμένει φυλακισμένη και απομονωμένη 

χωρίς δυνατότητα διαφυγής  ,παρα μόνο αν κάποιος  τη βοηθήσει. Παρατηρούμε τους ίδιους 

λόγους, η γυναίκα  ως άνεργη, θύμα εκμετάλλευσης και αντικείμενο βίας, ,ανίκανη να 

αντιδράσει
19

  στην προαναφερθείσα διαδικτυακή πύλη της ψυχολογίας, καθώς και σε 

επίσημη αναφορά του ΚΕΘΙ (Tσακλάγκανου, 2001).
20

, αλλά και σε σχετικές εκθέσεις της 

αστυνομικής αρχής.Την ακούσια είσοδο της γυναίκας στη βιομηχανία του σεξ, επιβεβαιώνει 

και μια άλλη εκπρόσωπος των κοινωνικών επιστημών   σε άλλη δικτυακή πύλη  ποικίλης  

και ευρείας θεματολογίας «..περισσότερες από τις γυναίκες έρχονται στη χώρα, απαντώντας σε 

πλαστές αγγελίες για δουλειά, και, είτε χειραγωγούμενες συναισθηματικά είτε με σωματικές 

                                                             
19Βαρτελάτου Ρούλα, «.. είναι γυναίκες και κορίτσια. Οι βασικές αιτίες ύπαρξης και επιδείνωσης αυτού του φαινομένου είναι, 

η έλλειψη δικαιωμάτων και ελευθεριών για τις γυναίκες, η έλλειψη υποδομών που να εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες εργασίας στις 

γυναίκες, οι οποίες κατά συνέπεια πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, τη φτώχεια, την οικονομική κατάσταση της 

χώρας..»http://psychografimata.com/3165/human-trafficking/. 

20 «Τα θύματα της διεθνικής  σωματεμπορίας υπόκεινται σε πολλαπλές παραβιάσεις των ατομικών τους 

δικαιωμάτων:αρχικά, σε ψυχολογικά, σωματική και σεξουαλική βία, για να υποταγούν στη θέληση του 

διακινητή . Κρατούνται σε συνθήκες σκλαβιάς και και υπόκεινται σε εξαναγκαστική εργασία....» 

http://psychografimata.com/3165/human-trafficking/
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απειλές, εξωθούνται στο εμπόριο του σεξ...»
21

Oι παραπάνω λόγοι επιβεβαιώνουν το προφίλ 

της γυναίκας – θύμα ΣΣΕ που  πλανάται , και παραμένει δέσμια της κατάστασης  γιατί 

χειραγωγείται συναισθηματικά και σωματικά.Ομοίως παρουσιάζεται η γυναικα «θύμα» και 

στην νομοθεσία και στο υπό εξέταση σποτ. 

        Ενα άλλο χαρακτηριστικό που επιβεβαίωνεται επίσης είναι αυτό της εμφανίσιμης  

γυναίκας –θύμα , όπως επιβεβαιώνει αθρογράφος περιοδικού  ευρείας καταναλωσης στο 

γυναικείο πληθυσμό  «...Μια εντυπωσιακή ξανθιά.... Η Τάνια είναι μόνο μία από τις δεκάδες 

κοπέλες θύματα trafficking στη χώρα μας..». Επιπλέον  η όμορφη κοπέλα είναι και θύμα βίας 

και καταναγκασμού «....Όταν η μονάδα Antitrafficking την εντόπισε είχε κακοποιηθεί, είχε 

οδηγηθεί με τη βία στην πορνεία,...».
22

.Ενώ σε αναφορά της αστυνομίας : «..Η χρήση βίας στα 

θύματα εμπορίας γυναικών χρησιμοποιείται συνήθως για τον εξαναγκασμό τους» και «Στις 

υποθέσεις πουεπιλήφθηκαν οι ελληνικές Αρχές διαπιστώθηκε η άσκηση βίας στα θύματα 

προκειμένου ναέρχονται σε σεξουαλική επαφή με τους πελάτες...»
23

 Δυο λογικές βλέπουμε να 

αναδύονται εδώ , της γυναικας- εμφανίσιμης, λευκής  και ο καταναγκασμός της για εργασία 

στη βιομηχανία του σεξ. Λογικές που συναντάμε και στο βασικό δείγμα της μελέτης, και πιο 

συγκεκριμένα στην ηρωίδα του βίντεο. Η πρωτη λογική ερωτικοποιεί και «ωραιοποιεί» τη 

γυναίκα , κατασκευάζοντας την εικόνα της όμορφης, και σεξουαλικά υποταγμένης στον 

άνδρα , και δεύτερη τη θυματοποιεί, εφόσον γνωρίζουμε πως υπάρχουν και γυναίκες που 

ηθελημένα έχουν προβεί σε προσφορά των εν λόγω υπηρεσιών, αναιρώντας  έτσι  τις 

πιθανότητες για μια εναλλακτική οπτική όσον αφορά την αιτία της ΣΣΕ. 

                                                             
21Θεοδώρα Γιάννη, κοινωνική λειτουργός του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
http://www.vice.com/gr/read/sex-trafficking-greece-women-from-all-over-the-world 

22 http://www.marieclaire.gr//women/world/article/714/ekeines-poy-glitwsan-to-trafficking/ 
 

23 Έκθεση της ΚΕ.ΣΥ.ΔΕΠ για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα,2011 

http://www.vice.com/gr/read/sex-trafficking-greece-women-from-all-over-the-world
http://www.marieclaire.gr/women/world/article/714/ekeines-poy-glitwsan-to-trafficking/
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        Παρατηρώντας την αφισα που εξέδοσε το Κέντρο Γυναικέιων Μελετών και 

Ερευνών(ΔΙΟΤΙΜΑ, 2008) 
24

σε συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς , και 

συγχρηματοδότηση  ΕΕ και Ελλαδας , για το έργο «Αλληλεγγύη Γυναικών »,η επίσημη 

κρατική εκδοχή για τις γυναίκες «θύματα », παρατηρούμε να είναι και πάλι παρούσα και να 

διατρέχει όλο το ενημερωτικό φυλλάδιο τόσο λεκτικά, επαναλαμβάνοντας στοιχεία και 

χαρακτηριστικά της γυναίκας «θύμα», όσο και μέσω της εικόνας. Στο φυλλάδιο (βλέπε 

Παράρτημα Α) παρουσιάζεται μια γυναίκα με γυρισμένη,γυμνή πλάτη , να αναγράφεται 

πάνω στην πλάτη της : «ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ», μέσα σε ένα φόντο   με θολό κόκκινο χρώμα
25

,  

το οποίο παραπέμπει στην πορνεία.Χωρίς να διακρίνονται λεπτομερως χαρακτηριστικά της  

υποννοώντας πως προφανώς υπάρχει η αντίληψη σε κάποιους   ότι μια γυναίκα μπορεί να 

πωληθεί (εμπορευματικοποιηση της γυναίκας ). Ενώ η γυμνή αναπαράσταση της 

καθημερινής κατα τα άλλα γυναίκας , ως σεξουαλικού αντικειμένου παραπέμπει έμμεσα σε 

γενίκευση της λογικής, καθέ θυλυκού ως εν δυνάμει σεξουαλικού (και προς πώληση 

)αντικειμένου. 

      Ϊδιες και παρόμοιες λόγικές παρουσιάζονται σε αρκετά φυλλάφια  anti trafficking 

εκστρατειών . Όπως και στην πιο πρόσφατη ελληνική antitrafficking εκστρατείας,(2014)  

που οργανώθηκε από Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ)με στόχο την 

ευαισθητοποίηση των νέων και την ενημέρωσή τους για το φαινόμενο της ΣΣΕ. Στην 

εκστρατεεία αυτή πρωτοστατεί η αφίσα που κυκλοφόρησε  καθώς και το αντιστοιχο 

                                                             
24 http://diotima.wizcom.com.gr/default.aspx?Index=8&Id=27&LangId=1 
 
 

25
 «..την Αθήνα, οι οίκοι ανοχής πολλές φορές είναι παλιά νεοκλασικά σπίτια. Διακρίνονται από τη λάμπα που είναι αναμμένη στην είσοδο 

και δηλώνει ότι δέχεται πελάτες. Στο παρελθόν η λάμπα αυτή ήταν κόκκινη, ως πρόσθετο σημάδι αναγνώρισης προκειμένου να 

αποφεύγεται η όχληση στους κατοίκους διπλανών σπιτιών...» 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%

82 

 

http://diotima.wizcom.com.gr/default.aspx?Index=8&Id=27&LangId=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82
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τηλεοπτικό σποτ που  ακόμα διαμοιράζονται και προβάλλονται.. Η εν λόγω αφίσα (βλ 

Παράρτημα Β) , απεικονίζει μια γυναίκα καθισμένη σε μια καρέκλα και δεμένη πισθάγκωνα 

και στα πόδια με σκοινί. Έχει γυρισμένη την πλάτη της στο κοινό και σκυμμένο το κεφάλι 

και στο βάθος διακρίνεται ένα αρκουδάκι. Παρόμοιους λόγους αναγνώσκουμε και εδώ , η 

γυναίκα  είναι εξαναγκασμένη σε καθεστώς ακινησίας και ως θύμα αναζητάει βοήθεια. 

Λόγοι που ενισχύονται  στην αφίσα και από την αποσπασματική κατάθεση προσωπικών 

μαρτυριών  «θυμάτων», αλλά και από άλλα σχεδόν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά σχετικά 

με τη ΣΣΕ που ανευρίσκουμε και στους άλλους που παρουσιάστηκαν παραπάνω λόγους. 

Συνεπώς βασιζόμενη στην πιο πανω προσεγγιση ευλόγως καταλήγουμε να κανουμε λόγο για 

την τηρηση του κριτηρίου της συνέπειας στους λόγους που διατρέξαμε.Κατ’ αυτό τον τρόπο 

παρασκευάζεται ένα δυνατό οικοδόμημα της  σημερινής γυναικας, μιας και οι δημόσιοι αυτοί 

λόγοι επαναλαμβάνονται , με την αρωγή εξουσιαστικών καναλιών , μέσα σε μια χρονική 

περίοδο από το 2002-2014. 

 

3.5)Κοινωνική Κριτική ανάλυση 

        Τέλος η εργασια ολοκληρώνεται με την συμπερασματική πορεία του συλλογισμού για   

την επικυροποίηση του κριτηρίου συνέπειας στους λόγους που παρουσιάστηκαν  και για τις 

κοινωνικές επιπτώσεις αυτών καθώς και τη θεωρητική στήριξη  της ανάλυσης , όπως θα 

δούμε στο επόμενο κεφάλαιο (βλ. Συζήτηση) 

4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

4.1 Συζήτηση 

         Όπως επισημαίνεται και πιο πάνω η βασική θέση που υποστηρίζεται είναι πως ο 

δημόσιος αλλά και ο επίσημος λόγος μέσω της νομοθεσίας, της επιστήμης και της 



81 
 

ειδησεογραφίας, καταφέρνει  την ερωτικοποίηση  και θυματοποίηση ης γυναίκας.Η κρατική 

πολιτική μέσω των φορέων της, και σε συμπόρευση με το έργο διαφόρων ΜΚΟ , σχεδιάζουν 

και υλοποιούν προγράμματα , με την εμβόλιμη στήριξη των ΜΜΕ ,τα οποία παράγουν και 

αναπαραγαγουν  σχήματα κοινωνικής γνώσης. Οι λόγοι αυτοί ντύνουν τη γυναίκα με το 

σημερινό όπως γνωρίζουμε και είδαμε , προφίλ της.Το μήνυμα που μάλλον απορρέει από τις 

λογικές που αναδύονται είναι πως η μετακίνηση για εύρεση εργασίας  μπορεί να αποβεί  

μοιραία , και επικίνδυνη για καθε σύγχρονη γυναίκα . Η γυναικέια μετανάστευσιη, λοιπόν, 

προϋποθέτει την προνόηση για ενδεχόμενη εκμετάλλευση. Μια κατάσταση περιοριστική , 

που ισχυροποιείται μέσω ενός αποτρεπτικού μηνύματος .Η περιορισμένη  αυτή κινητικότητα 

της γυναίκας , αν θέλουμε να εμβαθύνουμε, μας παραπέμπει σε ένα  πιο παραδιακού ρόλο 

της . Μιας γυναίκας που σίγουρα δεν θα περιορίζεται στην οικιακή ζωή, αλλά θα είναι 

μορφωμένη ,εργαζόμενη,  περιορισμένης όμως  κινητικότητας και ελευθερίας  γιατί θα 

ελλοχεύει για πάντα ο κίνδυνος να εξαπατηθεί και να  γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης . 

Όταν δεν θα μπορεί να επιδιώξει  τις επαγγελματικές της βλέψεις μάλλον θα πρεπει να 

αποφύγει τις μετακινήσεις μιας  και ο κίνδυνος είναι μεγάλος αν λάβει κανείς υπόψιν και  τα 

σημερινά δύσκολα οικονομικά δεδομένα . Πίσω από τα παραπάνω θα μπορούσε να 

αναγνώσει  κανείς την εναγώνια προσπάθεια της κυρίαρχης πολιτικής να  δοθούν μεν 

ελευθερίες και να έχει η γυναίκα έναν πιο ενεργο κοινωνικό ρόλο, αλλά με μέτρο. Η γυναίκα  

δεν έχει ξεφύγει από τη θηλυκή «ευαλωτότητά» της και θα πρέπει  πάντα να προσέχει τον 

«επικίνδυνο» και εν δυνάμει εκμεταλλευτή άνδρα δίπλα της . Η γυναίκα μπορέι να «κινείται» 

και να είναι δρων υποκέιμενο αλλά περιορισμένα, ή καλύτερα εντός των συνόρων . Θα  

υποστηρίζαμε πως δεν έχει απεκδυθεί ακόμα τον παραδοσιακό κοινωνικό της ρόλο, αλλά. με 

μια μικρή παραλλαγή , διαιωνίζεται το μοντέλο της γυναίκας- θύμα του  άνδρα, εξουσιαστή, 

σε ένα άλλο επίπεδο αυτή τη φορά.Ξεφεύγοντας από τα στενά πλαίσια του 

ενδοοικογενειακού και στενότερου κοινωνικού κλοιού , μιλάμε πλέον για μια απειλή βίας, 
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από έναν άνδρα άγνωστο, με έναν τρόπο άγωστο και με άγνωστες συνέπειες. Σαν μια αόρατη 

απειλή να καιροφυλακτεί εν δυνάμει για όλες τις γυναίκες, που τις δεσμεύει όσον αφορά τις 

κινήσεις τους , και αν πραγματοποιηθεί μπορεί να τις δεσμεύσει ακόμα και ισόβια. Mια 

απειλή που «φυλακίζει» τη γυναικεία σεξουαλικότητα και την υποβιβάζει στον έλεγχο της 

ανδρικής ερωτικής επιθυμίας και βούλησης. Η εν λόγω τάση δεν ξεφεύγει από παλιότερες 

συμπεριφορές που ακολουθούσαν τη γυναικεία σεξουαλικότητα .Η σεξουαλική συνεύρεση 

ακόμα και στα πλαίσια ενός ζευγαριού , παρείχε στις γυναίκες το ρόλο του παρόχου 

σεξουαλικής ικανοποίησης του ανδρός  της σύμφωνα με τον παραδοσιακό οικιακό της ρόλο . 

Όπως σχολιάζει η  Σίλβια Φεντερίτσι   «.... για τις γυναίκες το σεξ είναι εργασία.... Μας 

βιάζουν, στα κρεβάτια και στους δρόμους, ακριβώς επειδή προοριζόμαστε να είμαστε οι 

πάροχοι σεξουαλικής ικανοποίησης..»
26

. Μπορεί τα παρπάνω λόγια να ακούγονται 

υπερβολικά ,ωστόσο η εικόνα της γυναίκας ως παροχος σεξουαλικής ικανοποίησης , 

αποδέκτης ανδρικης βίας  και απόλυτα συνταιριασμένη με τα ανδρικά γούστα εμφάνιση της , 

φαίνεται να είναι ενσταλλαγμένη σε κάθε λόγο που αναφέρεται στην θηλυκή 

σεξουαλικότητα. 

          Όπως εύστοχα υποστηρίζει ο Foucault(1978),η ανθρώπινη σεξουαλικότητα 

υποκινείται σκοπίμως από τους εκάστοτε μηχανισμούς εξουσίας  και μάλιστα σε μόνιμη 

βάση.Ενώ ιστορικά ειδώμενα η σεξουαλικότητα και το σεξ ορίστηκαν με πολλούς τρόπους 

υπαγόμενα κατά βαση στην αναπαραγωγική λειτουργία  και επιφορτιζόμενα πάντα από αυτή 

τους τη λειτουργία . Η ανθρώπινη σεξουαλικότητα και κατ’επέκταση η γυναικεία,βρισκόταν 

υπό τον εκάστοτε εξουσιαστικό έλεγχο ενώ μέσω των Λόγων, εδραιωνόταν κάθε φορά  ο 

κοινωνικός έλεγχος πάνω σε αυτήν.Μέσω της ιστορικής αναδρομής ο Foucault, επισημαίνει 

                                                             
26 . Σίλβια Φεντερίτσι, 1975, Για τη σεξουαλικότητα ως εργασία,όπως σημοσιεύτηκ στο περιοδικό. 

Commoner. Το απόσπασμα έιναι αναδημοσιευμένο στο περιοδικό Μιγάδα 3, 2012. 
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τη στάση που κρατούσε η κοινωνία απέναντι στη σεξουαλικότητα κάτι που  είναι εμφανές 

εξετάζοντας τους εκάστοτε «επίσημους» λόγους. Την εμφάνιζαν λοιπόν ως κάτι το ανήθικο, 

ή μιαρό και ασθενές, κάθε φορά που παραβιάζονταν τα όρια της κανονικότητας , δηλαδή του 

μοντέλου, της μονογαμικής σχέσης και την παράγωγή από αυτή οικογένειας, και 

μελλοντικών εργαζόμενων. Οι ανάλογοι λόγοι , λοιπόν , μέσω εξουασιαστικών καναλιών, πχ, 

ΜΜΕ, επιστήμη κ.α., κατασκέυαζαν και τις αντίστοιχες παραστάσεις , οι οποίες μέσω της 

επανάληψης κατέληξαν να αποτελέσουν νόρμες.Με βάση αυτές τις νόρμες ,οι άνθρωποι 

συγκροτούν, οριζουν τους εαυτούς τους .Κατ’επέκταση , μεταφέροντας τον άνωθι 

συλλογισμό του,  στο ζητημα που εξετάζουμε,θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε, πως η 

πολιτική προσδοκία, εστιάζεται στον περιορισμό της μεγάλης μεταναστευτικής κίνησης. 

Συνεπώς σχετίζοντας τη με το sex trafficking , και μέσω της καταπολέμησης της ΣΣΕ, 

κατασκευάζεται δια του λόγου , το προφιλ της γυναικάς πατώντας ήδη πάνω σε σταθερά 

παγιωμένα στερεοτυπικά μοτίβα της κοινωνίας για το φύλο.Mε αυτό τον τρόπο, 

προκαλώντας και τον απαραίτητο «φόβο», περιορίζει ίσως όποιες προθέσεις για 

μετανάστευση.Σε επίπεδο δράσης , οδηγεί την εν δυνάμει μετανάστρια να επανεξετάσει την 

πρόθεση της για «κινητικότητα». Ως επακλολουθο αποτέλεσμα ,να καταφέρνει ο 

εξουσιαστικός λόγος να ελέγχει την γυναικεία κινητικότητα και κατ’ επέκταση τη γυναικεία 

σεξουαλικότητα .Στο ίδιο πλάισιο, τίθενται και οι έφυλες σχέσεις  στηριζόμενες  στο μοτίβο 

του άνδρα δυνάστη και της γυναίκας εξουσιαζόμενης , όπως είδαμε και στην περίπτωση της 

ΣΣΕ, με συνέπεια την αναπαραγωγή των  εξουσιαστικών  σχέσεων των δύο φύλων . 

 

4.2 Συμπέρασμα 

       Συμπερασματικά λοιπόν , το ζήτημα του sex trafficking   παραμένει να έιναι ένα καίριο 

κοινωνικό πρόβλημα   και πολυπαραγοντικό φαινόμενο που απασχολεί πολλές κια 
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διαφορετικότητες ειδικότητες.Επιπλέον η διαφθορά καταδεικνύεται ως ένας ακομη λόγος 

που προωθεί τη ΣΣΕ, ενώ οι αυστυροί  συνοριακοί έλεγχοι μαλλον την υποβοηθούν. Τέλος οι 

μη έγκυρες και κρατικά χρηματοδοτούμενες έρευνες  δείχνουν  πως η ΣΣΕ δεν 

αντιμετωπίζεται με τη συνέπεια και προσοχή  που της αρμοζει.Ο κυρίαρχος(πολιτικός) λόγος 

λοιπόν ισχυροποιείται τόσο νομοθετικά όσο και μέσω των εκστρατειών αυτών , που κάνουν 

χρήση του επιστημονικού λόγου (στατιστικά και άλλα  ερευνητικά δεδομένα ),και του 

δημοσιογραφικού λόγου (παρουσιάση αληθινών περιστατικών και αφηγήσεις προσωπικών 

ιστοριών θυμάτων), με σκοπό την πρόκληση  του κοινου ενδιαφέροντος για ένα υποτιθέμενο 

μεγάλων διαστάσεων φαινόμενο.Ετσι δικαιολογούνται οι εκστρατείες αυτές  στις οποίες και 

αναπαράγονται συκεκριμένα στερεοτύπα  για το φύλο. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που 

στοχεύεται έιναι η πράνομη μετανάστευση από  τη μια και η διατήρηση του υπάρχοντος 

κοινωνικού ιστού(και τη θέση της γυναίκας) ως έχει. 

         Στην ουσία προσπαθείται η  καταπολέμηση ενός φαινομένου που κανείς δεν γνωρίζει 

σε βάθος  , ούτε τις αιτίες , ούτε και τους λόγους που το συντηρούν. Αυτό που είναι εμφανές 

είναι η αναπαραγωγή διακρίσεων  έναντι γυναικών – μεταναστριών, και ένα παρωχημένο 

μοτίβο των έμφυλων σχέσεων.Η ύπαρξη γυναικών που υπήρξαν «θυματα» με τα 

χαρακτηριστικά που ο κυρίαρχος δημόσιος λόγος της έχει αποδώσει , δεν αμφισβητείται. 

Αυτό που αμφισβητείται είναι η γενίκευση βασισμένη πάνω σε μη έγκυρα  στατιστικά 

στοιχεία, ή οι υποκειμενικές εμπειρίες , όταν εκπορεύονται  ως αληθής γνώση, και 

αναπαράγονται άκριτα . Το ζήτημα της ΣΣΕ υπάρχει , κάποιοι άνθρωποι έχουν απολέσει την 

ελευθερία τους και παραβιάστηκαν τα δικαιώματα  τους .Χωρίς να γίνονται αλλαγές ουσίας 

σε πολιτικές πρακτικές, παραμόνο , επαναλήψεις «ρεπορτορίων » , που αν μη τι άλλο 

κατοχυρώνουν κοινωνικές διακρίσεις., δεν επέρχεται η λύση στο  πρόβλημα της ΣΣΕ. 
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          Όπως αναλύει ο Dijk, η  εξουσία μπορεί να να είναι καταχρηστική και για αυτή τη 

μορφή εξουσίας ενδιαφερόνται οι κοινωικοί ερευνητές. Η καταχρηστική μορφή εξουσίας 

νοείται ως αυτή που  καταλήγει ή συντηρεί ανισότητες και διακρίσεις στον κοινωνικό ιστό, 

και το επιτυγχάνει μέσω της μαζικής χειραγώγησης.Η μαζικη χειραγώγηση μπορεί όπως έχει 

κατα καιρούς καταδειχθεί από κοινωνικούς επιστήμονες , να προκληθεί και να συντηρηθεί 

διαμέσου του Λόγου.Η εν λόγω  εξουσία μπορεί να πηγάζει  από μέσα καταστολής , ΜΜΕ, 

κράτος όσο και από διάφορες επαγγελματικές ειδκότητες(πχ επιστημονες ειδικευμένους, 

εκπαιδευτικά ιδρύματα ) και κοινωνικούς ρόλους. Μπορεί επίσης,  να έχει και μια πιο 

απολυταρχική μορφη  και να   συγκεντρώνεται σε ένα μόνο  άτομο(π.χ πολιτικό πρόσωπο). 

Ειδικά όσον αφορά τα ΜΜΕ είναι απαραίτητο ασκώντας κοινωνική κριτική να ψάχνουμε 

τους υπαίτιους που κάνουν χρήση του επικοινωνιακού αυτού καναλιου ευρείας δημόσιας 

αναμετάδοσης.Σε  συνδυασμό με τους συγκεκριμένους λόγους που παράγονται μέσω τύπου, 

υποβοηθιέται η σύνθεση μιας συγκεκριμένης ιδεολογικης κατεύθυνσης.Οι  καπιταλιστικές 

και νεοφιλελεύθερες  παγκόσμιες διαθέσεις που παρατηρούμε σήμερα  με την ολοένα και 

μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση  ακόμα και δημόσιων υπηρεσιών , και τη συσσώρευση πλούτου 

σε μεμονωμένες εταιρίες και ίδιώτες, έχουν πλήξει και τη δίοδο της δημόσια επικοινωνίας 

και ενημέρωσης , του τύπου δηλαδη. Τα ΜΜΕ παράγουν   και αναπαράγουν δημόσιους 

λόγους και σίγουρα δεν μπορούμε να αξιοπιστούμε για την ακεραιότητα των «προϊόντων» 

τους, εφόσον διάφορα κανάλια και έντυπα μέσα , αποτελούν μέλη ιδωτικών κερδοσκοπικων 

ομίλων και επιχειρήσεων. 

        Εν κατακλείδι στην παρούσα μελέτη εξετάζοντας το φαινόμενο της ΣΣΕ, 

προσπάθησαμε να ανσύρουμε στην επιφάνεια τους κυρίαρχους λόγους που αναφέρονται 

στην εικόνα της γυναίκας ,μέσω ένος τηλεοπτικού σπότ(ΜΜΕ=κανάλι εκπορευσης 

εξουσίας) Λόγοι οι οποίοι , όπως δείξαμε στην ανάλυση,προέρχονται από την συγκεκριμένη 

νομοθεσία και πολιτική πρακτική (κράτος)που ακολουθείται  .Έχουν την τάση να  ανα 
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μεταδίδονται σχεδόν ίδιοι , σε πολλλά ενημερωτικά φυλλάδια εκστρατειών , που προκύπτουν 

μέσω συνεργασίας  επιστημονικού προσωπικού διαφόρων ΜΚΟ(κυρίαρχος επιστημονικός 

λόγος ) και κρατικών φορέων , και  σε  αστυνομικές  αναφορές (μέσα καταστολής). Η εν 

λόγω συνέπεια που σκιαγραφείται, μας οπλίζει με παρρησία , να στηρίξουμε την άποψη, πως 

επιτυγχάνεται ένας διττός στόχος για την κυριαρχη εξουσία,. Από τη μια καταφέρνει να 

«εκφοβίζει» τη γυναίκα εν δυνάμει τυχοδιώκτρια και μετανάστρια ,με το να παρουσιάζει την 

πιθανή  θυματοποιημένη εικόνα της.Το παραπάνω επιτυγχάνεται εύστοχα με την ταύτιση του  

κοινού  με τις ηρωίδες των κειμένων που είδαμε.Κατ΄αυτόν τον τρόπο  η κινητικότητα  και η 

σεξουαλικότητα ανανεώνονται  εμμένοντας σταθερα στα παροδοσιακά χαρακτηριστικά της 

θηλυκής της ταυτότητας.Από την αλλη καταφέρνει να περιόρισει μεσω του «εκφοβισμού » 

και πάλι,  το μεταναστευτικό ζήτημα,.Αυτό φυσικά αποτελεί μια πολιτική κατεύθυνση που 

χαρακτηρίζει την Ευρώπη αλλά και την Αμερική και σιγά σιγά ολοένα και περισσότερα 

κράτη στην παγκόσμια σκηνή. Η ελληνική επικράτεια δεν θα μπορούσε  να μην ακολουθήσει 

, εφόσον ως είδαμε, ήδη έχει οικειοποιηθεί διεθνείς νομοθετικές ρυθμίσεις, για την 

αντιμετώπιση της ΣΣΕ Γενικότερη απόρροια της παραπάνω πολιτικής πρακτικής ,όχι η 

θυματοποιηση της γυναικείας ταυτότητας μόνο, αλλά και όλων μας , εφόσον μέσω της 

συνεχής παραγωγής λόγων συμμετέχουμε στη διαιώνιση στερεοτυπικών αντιλήψεων και 

έμφυλων διαφοροποιήσεων. Αυτό αποτελεί και το κατεξοχήν εφαλτήριο, για τη συνέχεια 

ενός  καθεστηκυίος εξουσιαστικού πλέγματος και της ισχύουσας κοινωνικής συνοχής ,έτσι 

όπως παραδοσιακά την γνωρίζουμε, με καταστολή και χειραγωγηση. 

Οι πραγματικές γυναίκες θύματα 

        Τέλος επηρεασμένη από τη συλλογιστική της Burman( 2005) για την ψυχολογιοποίηση 

της ψυχολογίας, και μεταφέροντας αυτό στο θέμα που μελετάμε , θα λέγαμε πως έχουμε δει 

να ακολοθούνται  επίσημες κρατικές τακτικές «θηλυκοποίησης»(καταρχήν μεσω του λογου) 



87 
 

,πχ γυναικεία μετανάστευση.Οι εν λόγω παρκτικές που εφαρμόζονται έχουν ως καθολική 

παρενέργεια την προαγωγή της γενίκευσης και της καθολικότητας μιας σειράς ατομικών 

χαρακτηριστικών που υποτιθεται ότι έχει η γυναίκα μετανάστρια ή /και η γυναίκα θύμα ΣΣΕ. 

Από την άλλη  η δημιουργία ενός καθεστώτος επισφαλούς εργασιακής κατάστασης που έχει 

πλέον γίνει σηνήθες βίωμα τα τελευτια χρόνια ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αυξάνει τον αριθμό 

των προσφύγων και  μεταναστών συμπεριλαμβανομένου και των γυναικων. Απόρροια τα 

θυματα ΣΣΕ κυριολεκτικά να «χάνονται».Εχουν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά που 

αποδίδονται στα θύματα αλλά αντί να προστατεύονται στιγματίζονται  μέσα στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι. Η ισχύουσα κρατική πολιτική αρωγεί όσο κραταει η συνεργασία με το θύμα , εν 

συνεχεία η πορεία της γυναίκας είναι αβέβαιη και σε μας άγνωστη. Περιθωριοποιείται και ως 

γυναικά , και ως γυναίκα σεξουαλικά εκδιδόμενη , μιας και η αμφισημία ,οι διαμαχες, για τα 

κοινωνικά πρότυπα, για την εκουσια ή ακουσια πορνεία είναι ακόμα σε ισχύ. Επιπροσθέτως 

οι επικρατούσες τάσεις για θυληκοποίηση , σε επίπεδο πολιτικών πρακτικών, συντελούν στις 

έμφυλες διακρίσεις . 

 

5  ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  . 

        H συγκεκριμένη αναστοχαστική μελέτη όπως και κάθε ποιοτική μελέτη που στηρίζεται 

στην κριτική ανάλυση λόγου εμπεριέχει εν γένει μειονεκτήματα, με την έννοια οτι λόγω της 

φύσης της και των θεωρητικών καταβολών της, δεν αποδέχεται το αντικειμενικό , ούτε και 

στοχεύει να αναδείξει μια καθόλα αντικειμενική γνώση. Η ανάλυση έγινε υπό το πρίσμα της 

υποκειμενικής αναστοχαστικής ματιάς της γράφουσας, και εμπεριέχει προσανατολισμούς 

από το κίνημα του  φεμινισμού, του κοινωνικού κονστρουξιονισμού και διάθεση αντίθεσης 

σε ρατσιστικές και στερεοτυπικές  κοινωνικές – πολιτικές πρακτικές..Η ανασταχοσταικότητα  

ως μέθοδος έρευνας και της παρουσας εργασίας , απομακρύνεται από τις επιφανείς ερμηνείες 
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του εκφωνούμενου λόγου και αναζητάει νοήματα και συνδέσεις με συγκαιρινά  κοινωνικά 

φαινόμενα .Όταν κάποιος διαπνέεται από αναστοχαστική διάθεση στην έρευνα του, σημαίνει 

πως εκ προοιμίου αποδέχεται πως η σχεδιασμένη επιλογή γλωσσικών μορφών είναι αυτή που 

κατασκευάζει την πραγματικότητα που μας παρουσιάζεται μέσω του Λόγου, η οποία  είναι 

όχι μόνο κατσκευασμένη αλλά και υποκειμενική  . 

       Επιπλέον η μελέτη εκπονήθηκε στα πλάισια των προπτυχιακών  σπουδών της 

γράφουσας και αποτελεί μια πρωτόλεια εργασία βασισμένη πάνω στην ανάλυση λόγου . Το 

θέμα φυσικά δεν είναι πληρως αναγωσμένο, ουτε και η ανάλυση απόλυτα τεκμηριωμένη. Ο 

περιορισμένος χρόνος καθώς και τα μέσα που υπήρχαν προς διάθεση δεν ήταν πολλά. Ενώ 

για μια πληρέστερη εικόνα θα ήταν καλύτερο να υπάρχει σύγκριση και ανάλυση και σε άλλα 

διαφορετικής φύσεως δείγματα ,  καθώς και η χρηση ποικίλων  ποιοτικών ερευνητικών 

μεθόδων, πχ συνεντευξη,focus γκρουπ, επιτόπια παρατήρηση. 

         Τέλος η εν λογω ανάλυση δεσμεύεται από τις γνώσεις και  τη συλλογιστική  ικανότητα 

της γράφουσας συνεπώς στερείται μιας πιο πλούσιας και ευφάνταστης ανάλυσης που θα 

πρόσφεραν και οι εκτιμήσεις άλλων προσώπων. Υπό αυτή την έννοια η γενίκευση είναι 

άκρως  απαγορευμένη, αλλά και η εκτίμηση που γίνεται σαφώς περιορισμένης αποδοχής . 

 

 

6. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

          Όσον αφορά τη μελλοντική πορεία των ερευνών προτείνεται η ανεξάρτητη διεξαγωγή 

τους και ανευ κρατικών συνεργασιών και χρηματοδοτήσεων . Θα ηταν προτιμότερο να 

εστιάζουν  στην αξιοποιηση πρωτογενών πηγών και  στα περιβάλλοντα των θυμάτων και πως 

αυτά επιδρούν στην επιλογή και την πορεία των ατόμων. Τέλος ο συνδυασμός ποιοτικών 
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εργαλειών , όπως η συνεντευξη και το focus group,αφηγηματικές τεχνικές κ.α. ίσως να 

αποκάλυπταν περισσότερα στοιχεία για τα γνωρίσματα της ΣΣΕ  πάντα υπό τον όρο ότι δεν 

γίνονται απόλυτες γενικεύσεις. 

         Λαμβάνοντας υπόψιν τα αδύνατα στοιχεία πρότερων ερευνητικών προσπαθείων , είναι 

σημαντικό να σχεδιάζονται καινούργιες έρευνες και να καλύπτονται τα κενά των πρότερων .  

Θα πρέπει λοιπον να επαναπροσδιοριστεί το θεωρητικό πλάισιο και τα κριτήρια 

αvaγνωρισης τνω θυματων, καθώς και οι κατηγορίες των θυμάτων (πρώην , νυν θύματα και 

διασωθέντες, αλλά κ ποια άτομα βρίσκονται σε κίνδυνο) (Tyldum.2005; Κelly, 2005) Η 

προτεινόμενη μορφή έρευνας θα ήταν με θύματα που έχουν διασωθεί και επαναπατριστεί , 

μέσω της δημιουργίας ενός αποδεκτικού  και εμπιστοσύνης κλίματος, μικρής εμβέλειας και 

ποιοτικά προσανατολιζόμενη (Tyldum,2010). 

           Ο Salt, (2000)  υποστηρίζει πως μιας και ένας από τους τρόπους θέασης του sex 

trafficking  είναι ως μια οικονομική  δραστηριότητα και δη επικερδής , θα ήταν δόκιμο οι 

μελλοντικές κατευθύνσεις στην έρευνα να εστιάσουν και στην οικονομική εξελισσιμότητα 

της ΣΣΕ ως επιχείρηση που επιβιώνει με όρους αγοράς, μέσα στα ανάλογα πολιτικά 

οικονομικά και κοινωνικά πλαίσια που εμφανίζεται . Τέλος η Κelly (2005), και οι Brunovski 

και συνεργάτες (2010)  , επισημαίνουν την ανάγκη για διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών και 

τη μεγαλύτερη εμπλοκη των κοινωνικών επιστημόνων ώστε να ληφθούν υπόψιν και 

διάφοροι άλλοι κοινωνικο πολιτικοί παράμετροι του sex trafficking.. Επιπροσθέτως η έρευνα 

αλλά και το antitrafficking κίνημα θα πρέπει  να νοείται με  όρους συνεργασίας μεταξύ 

διασωθέντων  (που θα έχουν μάλιστα και τον πιο ενεργό ίσως ρόλο), ερευνητών , νομοθετών 

, οργανισμών κτλ, .Ενώ επιπλέον σημαντική συνιστώσα σε μελλοντικές δράσεις σύμφωνα με 

την Αμπατζή, (2008), η ενδελεχής γνωρίμια μας με το φαινόμενο της ΣΣΕ , απαιτεί την 



90 
 

επικέντρωσή μας στις ίδιες τις εμπλεκόμενες γυναικες  τόσο για την επίτευξη της έρευνας 

όσο και στα πλάισια της πολιτικών επιδιώξεων και κοινωνικών δράσεων. 

         Εφαρμόζοντας μια πιο κριτική προσέγγιση με τη μελέτη του κυρίορχου λόγου  η 

Badarevski (2006), υποστηρίζει πως οι λόγοι γενικά αλλά και στην περίπτωση που έχουμε να 

κάνουμε με ζητήματα φύλου , θα ήταν χρήσιμο να αναγιγνώσκονται με μεγαλύτερη 

προσοχή. Οι λόγοι που επικρατούν μέσω της πολιτικής αλλά και αναπαράγονται κι από άλλα 

κυρίαρχα μέσα όπως τα ΜΜΕ, επιτρέπουν την αναμετάδοση στερεοτυπικών αντιλήψεων και 

πρακτικών και υποστηρίζουν εμμμέσως την αναπαραγωγή σχέσεων εξουσίας ανάμεσα στα 

δυο φύλα Η κοινωνική κριτική  στοχέυει στη δράση , και άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος 

άσκησης κριτικής, σύμφωνα με τον Dijk. Απέναντι στη καταχρηστική εξουσία , μπορεί να 

επέλθει αντίσταση σε ατομικό και συλλογικό επίπεδό αλλά και να σκηθούν οι αντίστοιχες 

πολιτικές – κοινωνικές πιέσεις. Ειδικά όταν χρησιμοποιείται ο τυπός ως κανάλι επικοινωνίας, 

ο δημοσιογραφικός τουλάχιστον τομέας θα πρέπει να είναι πιο «κριτικά» οπλισμένος ως 

προς τις πληροφορίες και τους λόγους που δημοσιεύονται Το ίδιο θα λέγαμε και για ένα 

ερευνητή , κα..Κριτική μπορέι να ασκεί και ο καθένας μας μόνος του, χωρίς να αποδέχεται 

άκριτα τις πληροφορίες που λαμβάνει από εξωτερικό δέκτη, πολλλώ δε μάλλω εκείνοι που 

μέσω του επαγγέλματος ή του κοινωνικού τους ρόλου ασκούν μαζικές επιδράσεις. Η αέναη 

κριτικη διάθεση θα αποτελεί πάντα καταπέλτης , των προσπαθειών για χειραγώγηση των 

κοινωνιών. 

       Σύμφωνα με την Goodey( 2004), η αρωγή και οι σχετικές ρυθμίσεις για τη γυναίκα θυμα 

ΣΣΕ θα πρέπει να αναμορφωθούν. Η ανάκριση και η εξέταση του θύματος χρειάζεται  ένα 

πιο οικείο και ασφαλές περιβάλλλον , περιστοιχισμένο από  γυναίκες υπαλλήλους, με πολύ 

καλή εκπάιδευση και εμπειρία. Επίσης όπου δεν υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την 

προστασία των γυναικών θα πρέπει να τείθονται σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις που ισχύουν για 
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την παιδική σεξουαλική κακοποίηση, ενώ θα ηταν καλό να ευνοείται η συνεργασία με 

ειδικούς που εργαζονται σε ΜΚΟ. 

      Όσον αφορά τις πολιτικές διαχέιρισης της ΣΣΕ , είναι σημαντικό να ενσωματωθεί  στο 

σχεδιασμό και τη φιλοσοφία τους  η οπτική του φύλου. Αποφεύγοντας τη θυληκοποίηση 

κοινωνικών ή άλλων φαινομένων, (πχ γυναικεία μεταναστευση), γιατί με μια τέτοια 

κατεύθυνση δεν καταφέρνουμε την ισότιμη διαχέιριση των δυο φύλων και  καθιστούμε τη 

γυναίκα ως οντότητα «διαφοροποιημένη», κατά προσωπική εκτίμηση . Η αντιμετώπιση 

εμφυλων ζητημάτων δεν έγκειται στην εξειδικευμένη ονομασία  των εκάστοτε πολιτικών 

αντιμετώπισης , ούτε και στη στόχευση των γυναικείων πληθυσμών και φυσικά ούτε και στη 

χρήση  κατεστημένων εικόνων για το φύλο.Αν οι πολιτικές πρακτικές (πχ αρωγή όλων των 

θυμάτων ) και οι τακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου (πχ εκπαιδευση όλων των 

εμπλεκόμενων) εφαρμοστούν τόσο σε επίπεδο νομοθετικό όσο και κοινωνικής μέριμνας , 

τοτε δεν θα κάναμε λόγο για ανισότητες και διακρίσεις.Με την κατάλληλη νομοθετική και 

κοινωνική στήριξη  η γυναίκα διασωθείσα της ΣΣΕ δεν θα ηταν  κοινωνικά στιγματισμένη 

και περιθωριοποιημένη.ή απελασμένη και επαναθυματοποιημένη Κατά  προσωπική  

εκτίμηση αν και δύσκολο να αποφανθούμε για το αν οι βαθιά ριζωμενες κοινωνικές 

πρακτικές ή οι πολιτικές κατευθύνσεις ή και τα δυο μαζί  υποτιμούν τη γυναίκα, ωστόσο το 

μόνο σίγουρο είναι ότι  το ένα τροφοδοτεί το άλλο δημιουργώντας ισχυρά σεξιστικα πρότυπα 

με τα οποία ανατροφοδοτείται ο κοινωνικός ιστός, και επηρεάζεται ο κοινός νους. Ίσως 

μελλοντικές δράσεις να συμπεριλάβουν ανάλογους συλλογισμούς στο σχεδιασμό επόμενων 

εκστρατειών και να αποδίδουν στη γυναίκα  έναν πιο ενεργητικό ρόλο, από αυτό του 

«θύματος» που διηγείται μια  όμοια με τις άλλες εμπειρία . Η αρωγή και η μέριμνα των 

θυμάτων από την άλλη , θα  ηταν πιο αποτεσματικές αν σχεδιάζονταν  με έμφαση  τόσο στο 

συλλογικό λαμβάνοντας υπόψιν πολιτισμικά και άλλα γνωρίσματα που προσιδιάζουν σε 
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εμπλεκόμενες στη ΣΣΕ , όσο και στο ατομικό στοιχείο που καθιστά κάθε περίπτωση 

μοναδική . 
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E¶IXEIPH™IAKO ¶PO°PAMMA
«∞¶∞™ÃO§∏™∏ ∫∞π

∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫H ∫∞∆∞ƒ∆π™∏» 

∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏Y¶√Àƒ°∂π√ A¶A™XO§H™H™ 
& ∫√π¡ø¡π∫H™ ¶PO™TA™IA™

∫¤ÓÙÚÔ °˘Ó·ÈÎÂ›ˆÓ

ªÂÏÂÙÒÓ

Î·È ∂ÚÂ˘ÓÒÓ

¢∂¡ ¶ø§∂I∆∞π!



°˘Ó·›ÎÂ˜ – ı‡Ì·Ù· ÙË˜ ‰ÈÂıÓÈÎ‹˜
ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜ (trafficking)
¢∂¡ ∂π¡∞π °π∞ ¶√À§∏ª∞!

∏ ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ
Â›Ó·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹ ‰Ô˘ÏÂ›·˜ 

∏ ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ (human trafficking) ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹/ÛÂÍÔ˘·-

ÏÈÎ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ·ÔÙÂÏÂ› ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÌÔÚÊ‹ ‰Ô˘ÏÂ›·˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ¿ÛË˜ Ê‡ÛË˜ ÂÎÌÂ-

Ù¿ÏÏÂ˘ÛË Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ì›· ·fi ÙÈ˜ ÈÔ ÚÔ-

ÛÔ‰ÔÊfiÚÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ fiÏˆÓ Î·È Ó·ÚÎˆÙÈÎÒÓ. 1

∆Ô ‰›ÔÏÔ ·Ê¤ÓÙË-‰Ô‡ÏÔ˘ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ‰Ô˘ÏÂÌÔÚ›Ô˘/‰Ô˘ÏÂ›·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÌÂ

ÙË ÊÈÁÔ‡Ú· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÛÂ Î‡ÚÈÔ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹, Î·ıÒ˜ ̂ ˜ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ̆ Ë-

ÚÂÛÈÒÓ Î·È ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ı¤ÙÂÈ ÙË Û¯¤ÛË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ÛÂ Î›ÓËÛË. 2

TÔ ÂÌfiÚÈÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ (trafficking in human beings) ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ «Ë ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË, ÌÂÙ·-

ÊÔÚ¿, ˘fiı·Ï„Ë ‹ ·Ú·Ï·‚‹ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ·ÂÈÏ‹ ‹ ¿ÛÎËÛË ‚›·˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜

ÂÍ·Ó·ÁÎ·ÛÌÔ‡, ··ÁˆÁ‹˜, ·¿ÙË˜ ‹ Î·Ù¿¯ÚËÛË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÌÈ·˜ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÚˆ-

Ù‹˜ ı¤ÛË˜, ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘Ó·›ÓÂÛË˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜

·fi ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ». ™ÙÔÓ fiÚÔ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË

ÙË˜ ÔÚÓÂ›·˜ ¿ÏÏˆÓ, ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜, Ë ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›·, Ë

‰Ô˘ÏÂ›· Î·È ÔÈ ·ÚÂÌÊÂÚÂ›˜ Ú·ÎÙÈÎ¤˜, Î·È Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, fiˆ˜ Î·È ÛÙÈ˜

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ E˘ÚÒË˜, Ë ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ÛÙÂÓ¿

Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË ÌÂ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹/ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË.

¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÙÔ˘ √.∏.∂. ÁÈ· ÙËÓ ∞ÔÙÚÔ‹, ÙËÓ ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÙËÓ ∆ÈÌˆÚ›· ÙË˜ ¶·Ú¿ÓÔÌË˜ ¢È·Î›ÓËÛË˜ ¶ÚÔÛÒˆÓ ÌÂ

™ÎÔfi ÙË ™ÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË, È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ¶·È‰ÈÒÓ, ¿ÚıÚÔ 3, 2000.

2

∏ ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi-

‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∫¿ıÂ ̄ ÚfiÓÔ ¤Ó·˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Á˘Ó·È-

ÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ ¤ÊÙÂÈ ı‡Ì· ÙË˜ ·Ú¿ÓÔÌË˜ ‰È·Î›ÓËÛË˜ ÌÂ ÛÎÔfi

Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË (43%), ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Î·ÎÔ-

ÏËÚˆÌ¤ÓË ‹ ·Ú¿ÓÔÌË ÂÚÁ·Û›· ÛÙ· ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·Ù·, Î·È Ù· È‰ÈˆÙÈÎ¿

ÓÔÈÎÔÎ˘ÚÈ¿ (32%). √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (ILO) ˘ÔÏÔÁ›-

˙ÂÈ fiÙÈ ¿Óˆ ·fi 2.45 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ¿ÙÔÌ· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ·. 

Council of Europe, Action against trafficking in Human Beings

∆Ô ·ÚfiÓ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ‚·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙË ÌÂÏ¤ÙË «TÔ º·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙË˜ ¢ÈÂıÓÈÎ‹˜ ™ˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜ ÛÙË EÏÏ¿‰· Î·È ¢ÈÂıÓÒ˜» ÙË˜ MM..XX..
¶¶····ÁÁÈÈ··ÓÓÓÓÔÔÔÔ‡‡ÏÏÔÔ˘̆,, KÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘, M.A., Y. ¢È‰. EÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙÔ K¤ÓÙÚÔ °˘Ó·ÈÎÂ›ˆÓ MÂÏÂÙÒÓ
Î·È EÚÂ˘ÓÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘ ™ÀN¶ƒ∞•π™ – ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ A·Û¯fiÏËÛË, K.¶. Equal . 

∆Ô Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘ «A§§H§E°°YH °YNAIKøN», ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ K¤ÓÙÚÔ
°˘Ó·ÈÎÂ›ˆÓ MÂÏÂÙÒÓ Î·È EÚÂ˘ÓÒÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞·Û¯fiÏËÛË Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹
∫·Ù¿ÚÙÈÛË – ª¤ÙÚÔ 2.1: «¶·ÚÔ¯‹  ™˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ» Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 75 %
·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô (∂∫∆) Î·È 25% ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ °ã ∫¶™.



∆È Ì·˜ Ï¤ÓÂ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ
¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ‰ÈÂıÓÈÎ‹˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜
Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ 

¶·Ú¿ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ ·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÔÛÔÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·È

ÂÌÂÈÚÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ, ÔÈ ÂÎÙÈ-

Ì‹ÛÂÈ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÛÂ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô 600.000 ÌÂ 800.000 Á˘Ó·›-

ÎÂ˜ Î·È ·È‰È¿ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ̄ ÚfiÓÔ ‰È· Ì¤ÛÔ˘ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ

80% ÙÔ˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·. 3 ∏ ∂˘Úˆ-

·˚Î‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ Î¿ıÂ ¯ÚfiÓÔ 120.000 Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È ·È‰È¿

Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜ ÁÈ· ÂÍ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÚÔÔ-

ÚÈÛÌfi ÙË ¢˘ÙÈÎ‹ ∂˘ÚÒË. 4

∆Ô Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·...

∏ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ÌÔÚÊ‹ ·Ú¿ÓÔÌË˜ ‰È·Î›ÓËÛË˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ

¤ÓÙ·ÍË Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÓÂ›·. √È ·Ú·‚È¿ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ùfi-

ÌˆÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·È ·Ó‹ÏÈÎ· ÎÔÚ›-

ÙÛÈ·. ∏ ÂÍ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ¿ ÂÎ‰È‰fiÌÂÓË Á˘Ó·›Î· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË Î·È

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË ÙË˜ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ¿˜ ÙË˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓÔÛˆÌ·Ù¤ÌÔÚÔ. 5

¶·Ú¿ ÙÈ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ̄ ÈÏÈ¿‰Â˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ı‡Ì·Ù· ÛÙË ̄ ÒÚ·, ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ‹ Â›Ó·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÍ¿ÚıÚˆ-

ÛË˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ·ÂÁÎÏˆ‚ÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

> ∞fi Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·fi 1/1/2003 ¤ˆ˜ ÙÈ˜ 30/6/2006, ÌfiÓÔ 419 Á˘Ó·›ÎÂ˜

ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó. √È ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ƒˆÛÈÎ‹˜, ƒÔ˘Ì·ÓÈÎ‹˜ Î·È √˘ÎÚ·ÓÈÎ‹˜ ̆ ËÎÔfiÙËÙ·˜.

∫·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô, 869 ‰Ú¿ÛÙÂ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈÎ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓÂ˜

(66%). ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÛÂ ÔÏ‡ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ¿ÙÔÌ· ∞Ï‚·ÓÈÎ‹˜, ƒÔ˘Ì¿ÓÈÎË˜ Î·È ƒÒÛÈÎË˜ ˘Ë-

ÎÔfiÙËÙ·˜.

> °È· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2002 ̆ ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ÂÚ›Ô˘ 17.200 ÂÎ‰È‰fiÌÂÓÂ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓÂ˜ ‹ ÂÓÙ¿-

¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÚÓÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿, ÌÂ Ù· ÂÍ‹˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿: 

·) ‹Ù·Ó ·ÏÏÔ‰·¤˜, ‚) ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ·fi ‰›ÎÙ˘· ‰ÈÂıÓÈÎ‹˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ̆ fi ÙÔÓ

¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜ ÛÂ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÔÏÈÎ‹˜ ‹ ÌÂÚÈÎ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ¿ÏÏË˜ ÂÈ-

ÏÔÁ‹˜. 6

√È ‚·ÛÈÎÔ› ÙÔÌÂ›˜ ÙË˜ Î·Ù·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ÔÚÓÂ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· Ì·Ú Î·È Ù· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Î¤ÓÙÚ· ‰È·-

ÛÎ¤‰·ÛË˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ Ô›ÎÔÈ Ì·Û¿˙, ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÔÈ Ô›ÎÔÈ ·ÓÔ¯‹˜ Î·È Ë Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ ÔÚÓÂ›·. 7

> ∆Ô 72% ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂÈ˜

ÊÔÚ¤˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 85.000 ¿ÙÔÌ· ‰È¤ıÂÛ·Ó ÔÚÓÈÎ¤˜ ̆ ËÚÂÛ›Â˜ ÛÙËÓ ÔÚÓÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·Ù¿

ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1990-2000. 8
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«∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ˜ fiÛÂ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ¤¯Ô˘Ó
‰È·ÎÈÓËıÂ› ÌÂ ÛÎÔfi ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË.
∏ ÂÌÔÚ›· Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈÎ‹, ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÂÍ·Ó·ÁÎ¿˙Ô-
ÓÙ·È ÛÂ ÛÈˆ‹, ÔÈ ÛˆÌ·Ù¤ÌÔÚÔÈ Â›Ó·È ÂÈÎ›Ó‰˘ÓÔÈ Î·È,
ÂÈÏ¤ÔÓ, ‰ÂÓ ̆ ¿Ú¯Ô˘Ó ̆ ËÚÂÛ›Â˜ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜». 
D.M. Hughes



¶ÔÈÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ 
Î·È ÔÈÂ˜ ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡;

¶·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ¯ÒÚÂ˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Â›Ó·È È‰›ˆ˜ Ë ∞Ï‚·Ó›·, ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÙÔ

µÈÂÙÓ¿Ì, Ë µÈÚÌ·Ó›·, Ë µÔ˘ÏÁ·Ú›·, Ë πÓ‰›·, Ë πÓ‰ÔÓËÛ›·, Ë ∫·ÌfiÙ˙Ë, Ë ∫›Ó·, Ë ∫ÔÏÔÌ‚›·, ÙÔ ∫fiÛÛÔ‚Ô,

Ë ∫ÚÔ·Ù›·, Ë §ÂÙÔÓ›·, Ë §Â˘ÎÔÚˆÛ›·, Ë §ÈıÔ˘·Ó›·, ÙÔ ªÂÍÈÎfi, ÙÔ ª˘·ÓÌ¿Ú, ÙÔ ª·ÓÁÎÏ·ÓÙ¤˜, ÙÔ ¡Â¿Ï,

Ë √˘ÁÁ·Ú›·, Ë √˘ÎÚ·Ó›·, ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ë ¶ÔÏˆÓ›·, Ë ƒÔ˘Ì·Ó›·, Ë ƒˆÛ›·, Ë ™ÏÔ‚·Î›·, Ë ∆·˚Ï¿Ó‰Ë, Ë ∆˙·-

Ì¿ÈÎ·, ÔÈ ºÈÏÈ›ÓÂ˜ Î.Ï. ÃÒÚÂ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ë ∞ÁÁÏ›·, Ë ∞˘ÛÙÚ›·, Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›·, ÙÔ µ¤ÏÁÈÔ,

Ô ∫·Ó·‰¿˜, Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, Ë ∂Ï‚ÂÙ›·, Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÔÈ ∏.¶.∞., Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ∞Ú·‚ÈÎ¿ ∂ÌÈ-

Ú¿Ù·, Ë π·ˆÓ›·, Ë πÓ‰›·, Ë πÛ·Ó›·, ÙÔ πÛÚ·‹Ï, Ë πÙ·Ï›·, Ô ∫·Ó·‰¿˜, Ë ∫›Ó·, Ë ∫‡ÚÔ˜, Ë ª·Ï·ÈÛ›·, ÙÔ

¡ÙÔ˘Ì¿È, Ë √ÏÏ·Ó‰›·, ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ë ¶ÔÏˆÓ›·, Ë ™·Ô˘‰ÈÎ‹ ∞Ú·‚›·, Ë ∆·˚‚¿Ó, Ë ∆·˚Ï¿Ó‰Ë, Ë ∆Ô˘ÚÎ›·.

°ÂÓÈÎ¿, ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÙÈ˜ ÚÔÌËıÂ‡ÙÚÈÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ë ∞Ï‚·Ó›·, Ë ƒˆÛ›·, Ë √˘ÎÚ·Ó›·, Ë

ƒÔ˘Ì·Ó›· Î.Ï., ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË˜ ÔÈ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜ Î·È Ë ∞Ï‚·Ó›· Î·È ÙÈ˜

¯ÒÚÂ˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ Ë πÙ·Ï›·, Ë ∂ÏÏ¿‰·, Î.Ï. 9

∆· ÛÙ¿‰È· ÙË˜ ‰È·Î›ÓËÛË˜...

ø˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚ›· ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙ¿‰È·: 

·) ÙË ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË (.¯. ··ÁˆÁ‹, ÔÏÈÎ‹ ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ÂÍ·¿ÙËÛË, «˘Ô‰Ô‡ÏˆÛË» / ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÏfiÁˆ ̄ ÚÂÒÓ), 

‚) ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙË ̄ ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ÛÙË ̄ ÒÚ· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ (.¯. ÌÂ ÏÔ›Ô, ÙÚ·›ÓÔ, ·ÂÚÔÛÎ¿ÊÔ˜,

Ô‰ÈÎÒ˜ Î·È Â˙‹, Ù·Í›, ·˘ÙÔÎ›ÓËÙ·, ÊÔÚÙËÁ¿, ·ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ‹ ÎÚ˘Ê¿), Î·È, 

Á) ÙËÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹/ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË, ÌÂ Î˘Ú›·Ú¯Ô Û¯‹Ì· ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘-

ÛË˜, ÙË ¯ÒÚ· ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË˜ Î·È ÙË ¯ÒÚ· ˘Ô‰Ô¯‹˜ (.¯. Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈ-

ÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜/ÎÚ¿ÙËÛË Î·È Û˘ÓÂ¯‹˜ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ì¤Û· ÛÂ

Ô›ÎÔ˘˜ ·ÓÔ¯‹˜ ‹ ¿ÏÏ· «·ÛÊ·Ï‹ Û›ÙÈ·», Û˘ÓÂ¯‹˜ ·ÏÏ·Á‹ ÙfiÔ˘, ·ÂÈÏ¤˜, ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ› Î.Ô.Î.) 10

¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÂÈÛÚÔ‹ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÛÙ· Ì¤Û· ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980, ÂÓÒ ÂÈ-

ÙÂ›ÓÂÙ·È ÔÛÔÙÈÎ¿ Î·È ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈÔÙÈÎ¿ ÌÂÙ¿ Ù· Ì¤Û· ÙË˜ ‰ÂÎ·ÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1990: Ì¤¯ÚÈ ÂÎÂ›ÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹

Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ̄ ÒÚ· ÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ/-ÙÚÈÒÓ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎÔ‡ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Û˘Ó¤ÂÈ· ·Ú¯ÈÎ¿ ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ·ÊÚÔ·ÛÈ·ÙÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Î·È Î·ÙfiÈÓ

ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ-ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙ· µ·ÏÎ¿ÓÈ·, ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙË˜ ∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ∂˘ÚÒ-

Ë˜ Î·È ÙË˜ ∂ÁÁ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ô˘ Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Â˘Ú‡Ù·ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ ÙÔÌ¤·

(informal sector), Ô ÔÔ›Ô˜ ̄ ÚËÛ›ÌÂ˘ÛÂ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÔÚÊÒÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. 11

4

«™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎ‹ ÔÏÈ-

ÙÈÎ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈ-

ÎÔ‡ ˆ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÙÔÌÈÎ‹˜ ‰Ú¿ÛË˜, Î·È ÂÈ‰ÈÎfi-

ÙÂÚ· ̂ ˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ùfi-

ÌˆÓ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ Â˘Î·È-

Ú›Â˜. ∞˘Ù‹ Ë ÔÙÈÎ‹ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ fiÏË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË

ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜»

™. ™¿ÛÂÓ



¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜* Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿

ñ ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·, È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÈ˜ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. 

ñ ∏ ıËÏ˘ÎÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË˜, Î·È Ë ·ÓÂ·ÚÎ‹˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÈÓ-

‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË Á˘Ó·ÈÎÂ›· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË.

ñ ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜.

ñ √È ¤ÌÊ˘ÏÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜ / ·ÓÈÛfiÙËÙÂ˜ Î·È Ë ‚›· Î·Ù¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (ÔÈ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÚÒÙÂ˜ ·ÔÏ‡ÔÓÙ·È

Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È, ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË, ·ÓÂÚÁ›·, Î.Ï.).

ñ √È ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¤˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂÈ˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜, Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙÈ˜ ¤ÌÊ˘ÏÂ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂÈ˜.

ñ ∏ ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜.

¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÔ‡Ó ÛÙË ˙‹ÙËÛË 

ñ ∏ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÊÙËÓfi ÂÚÁ·ÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙÈ˜ ÔÈÎÔÓÔ-

ÌÈÎ¿ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓÂ˜ ¯ÒÚÂ˜

ñ ∏ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ̇ ‹ÙËÛË ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜/-¤˜ ÂÚÁ¿ÙÂ˜/-

ÙÚÈÂ˜ ÁÈ· ÔÈÎÈ·Î¤˜, ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î.¿. Î·È Ë Û¯Â-

ÙÈÎ‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë Â·ÚÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ.

ñ √È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙË˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È

ÓÔÌÔıÂÛ›·˜.

ñ ∏ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ· Ê‡ÛË ÙË˜ ‰ÈÂıÓÈÎ‹˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜,

Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ ËÁ‹ Î¤Ú‰Ô˘˜ ÁÈ· Ù·

ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¿ ‰›ÎÙ˘·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ fiÛÔ˘˜ ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È

ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜

ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ.

ñ ∏ ̇ ‹ÙËÛË ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÒÓ ̆ ËÚÂÛÈÒÓ Î·È Ë ·Ó·Ù˘Á-

Ì¤ÓË ‚ÈÔÌË¯·Ó›· ÙÔ˘ ÛÂÍ.

ñ ∏ ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.

¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ 
fiÛÔ Î·È ÙË ˙‹ÙËÛË

ñ ŒÓÔÏÂ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ¤˜ ·Ó·Ù·Ú·¯¤˜ (√È Á˘Ó·›ÎÂ˜ Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÂ˜ ÛÙË ÛÂÍÔ˘-

·ÏÈÎ‹ Â›ıÂÛË Î·È ÛÙÔ ‚È·ÛÌfi. ∂›ÛË˜, ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·-ÔÏÂÌÈÎ¤˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ë ‚ÈÔ-

ÌË¯·Ó›· ÙÔ˘ ÛÂÍ. ¶ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, Ù· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ¿ÙÔÌ· ÌÂÙ·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÂ ÔÚÓÂ›· Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó

ÙÈ˜ ÔÏÂÌÈÎ¤˜ ‚¿ÛÂÈ˜).

ñ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Ô˘ Èı·Ó¿ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂıÓÈÎ‹ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›· (·Ô˘-

Û›· ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÂÏÏÈÂ›˜ Î·È ·ÓÂ›Î·ÈÚÔÈ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ› Î·ÓfiÓÂ˜, ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÙ·Ó·-

ÛÙÂ˘ÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜/ ÓfiÌÔÈ, ‰È·ÊıÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ, ·˘ÛÙËÚÔ› Î·ÓfiÓÂ˜ ÂÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂ-

Û›·˜, Î.¿.).

ñ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ (ÊÙÒ¯ÂÈ·, ·ÓÂÚÁ›·, ÛÙ¤ÚËÛË Î.¿. ∂›ÛË˜, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ·fi ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ·Ú¿-

ÓÔÌˆÓ Ô˘ÛÈÒÓ ‹ fiÏˆÓ, Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿, ¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ

Ú›ÛÎÔ, 12 Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙË˜ ÌÂÙ·ÒÏËÛË˜ Î·È Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂ-

ÓˆÓ ·ÙfiÌˆÓ, Î·ıÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó «ËÁ‹» ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ).

5

* µÏ. text at: http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/trafficking/training/materials/FactorsandTrends.PDF



√È Û˘Ó¤ÂÈÂ˜...

∏ ‰ÈÂıÓÈÎ‹ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›· ·ÔÙÂÏÂ› ¤Ó· ¤ÁÎÏËÌ· ÌÂ ÛËÌ·-

ÓÙÈÎ¤˜ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎ¤˜ Û˘Ó¤ÂÈÂ˜ ÛÂ ·ÙÔÌÈÎfi Â›Â‰Ô, ÂÓÒ

ÂÈÊ¤ÚÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ÔÌ‹ ÙË˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÛÙË

‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ, ÛÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜

ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfiÙËÙ·˜, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÂ› ÂÂÈÛÔ‰È·Îfi, ·ÏÏ¿

‰È·ÚıÚˆÙÈÎ‹˜ Ê‡ÛË˜ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. 

∆Ô ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ, Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· Î·È Ë ¤ÎÙ·ÛË ÙË˜ ‚›·˜ Ô˘

˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÂ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜, Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË

Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙË˜ Î·ÎÔÔ›Ë-

ÛË˜ Î·È ÙˆÓ ‚·Û·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È, Ë ÔÔ›· ÂÓ·Ï-

Ï¿ÛÛÂÈ ÌÔÚÊ¤˜, ÂÎ‰ËÏÒÓÂÙ·È ÛÂ ÔÏÏ¿ Â›Â‰· Î·È ıÂÌÂ-

ÏÈÒÓÂÈ ÙÔ Êfi‚Ô. 

∏ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹ ‚›·, Ë ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎ‹ Î·ÎÔÔ›ËÛË, Ë ÏÂÎÙÈÎ‹ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·, Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎ‹ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹

Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È ·ÔÛÙ¤ÚËÛË, Ë ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ÔÌfi-

ÓˆÛË, ÔÈ ·¿ÓıÚˆÂ˜ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙË˜ ‚›·˜ Ô˘ ·ÛÎÂ›-

Ù·È ÛÙÈ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÏËıÒÚ·˜ ‚›·ÈˆÓ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÂÚÈ-

ÊÔÚÒÓ, Î·Ù··ÙÒÓÙ·˜ Ù· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜, ¤ÙÛÈ, ÙÔ ÈÔ ·Ô-

ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi Ì¤ÛÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘˜. ∆· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ¿ÛÎËÛË˜ ‚›·˜ ÛÙ·

¿ÙÔÌ· Ô˘ ÙËÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ «Î·Ì›· ÁÏÒÛÛ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÈıÒ ·fi ÙË

ÁÏÒÛÛ· ÙË˜ ‚›·˜». 13

∏ ı¤ÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ

°È· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ı¤ÛË˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÂ› ˘fi„Ë fiÙÈ: 

·) Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ̂ ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙË ÌÈ· ̄ ÒÚ· ÛÂ ¿ÏÏË, Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·-

Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, 

‚) Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˆ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ‡Ô˘Ó ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È

ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¿ Ï·›ÛÈ·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, 

Á) Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˆ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙË ‚ÈÔÌË¯·Ó›· ÙÔ˘ ÛÂÍ, ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜

ÓfiÌÔ˘˜ ÂÚ› ÔÚÓÂ›·˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜, 

‰) Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ̂ ˜ ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Â-

Ù·È ·fi ·ÓÙÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È Ú·ÎÙÈÎ¤˜ Î·È 

Â) Ë ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ˆ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÙfiÛÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ fiÛÔ Î·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡, Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜. 14

6

ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ï›ÁÂ˜ Ì¤ÚÂ˜ ÁÈ· Ó· Î¿Ì„ÂÈ˜ ÌÈ· Á˘Ó·›Î·,

·ÏÏ¿ ̄ ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ̄ ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ˜ Ó· Í·Ó·-

ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙË ̇ ˆ‹ ÙË˜. 

∞˘Ùfi Ô˘ Ì¿ı·ÌÂ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂıÓÈÎ‹ ÛˆÌ·ÙÂ-

ÌÔÚ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÈÎ›Ó‰˘ÓË ·fi ÙË ˙ˆ‹ Î·Ù¿ ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ‰ÈÂıÓÈÎ‹˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜.

Animus Association Foundation/La Strada, µÔ˘ÏÁ·Ú›·



∆Ô ÚÔÊ›Ï ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ
Î·È Ù· ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓËÙÒÓ

∏ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÛÂ fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ‰Ú¿ÛË˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌÂÁ¿-

ÏÂ˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ‰›ÎÙ˘·, Ù· ÔÔ›· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ÌÈ· ÂÚ›ÏÔÎË Î·È Î·Ï¿ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË «‚ÈÔ-

ÌË¯·Ó›·» ÌÂ ÔÏÈÙÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜, fiÛÔ Î·È

ÛÙÈ˜ ̄ ÒÚÂ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË˜ Î·È ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡. 15 ∏ ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

·ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ÂÁ¯ÒÚÈˆÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È

·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ Ê¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÌÔÚ›·˜, ÙfiÛÔ ÛÙË ̄ ÒÚ· ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ (.¯. ÛÙÚ·ÙÔÏfiÁËÛË,

·ÚÔ¯‹ Ï·ÛÙÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ, Î.Ï.), fiÛÔ Î·È ÛÙË ̄ ÒÚ· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ (.¯. ÂÈı·Ú¯›·, Ì·ÛÙÚÔÂ›·, Û˘Ï-

ÏÔÁ‹ ¯ÚÂÒÓ, ‰È·ÊıÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î.Ï.). ∆Ô ÙÔÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂÛ·˙fiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÓÂÚÁÂ› ÛÙÈ˜

¯ÒÚÂ˜ ‰È·ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË˜, ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ, Î˘Ú›ˆ˜, ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔ‰Â›·, ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Î·Ù·Ê˘-

Á›Ô˘, ÒÛÙÂ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë ‰È·ÏÔÎ‹ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÂÈ¯ÂÈ-

Ú‹ÛÂˆÓ ÌÂ ÙË ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹: ÁÚ·ÊÂ›· Â‡ÚÂÛË˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÁÚ·ÊÂ›· Á¿ÌÔ˘ ÂÌÏ¤-

ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÔÚÓÔÏfiÁËÛË˜, Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎ¿ ÁÚ·ÊÂ›· ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ‰È·Î›ÓËÛË˜, Î·È

¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ «ÓfiÌÈÌÂ˜» ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ (fiˆ˜ ·ÁÚÔÙÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎ¿ ÁÚ·-

ÊÂ›·, ‚ÈÔÌË¯·Ó›Â˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ÚÔ‡¯ˆÓ, Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ Î¤ÓÙÚ· ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË˜ Î.Ï.) ÂÌÏ¤ÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿-

‰ÈÔ ÙË˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜. 16

∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘ 
Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ

∆Ô ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÙË˜ ı¤ÛË˜ ÙÔ˘˜,

ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ‰ÈÏËÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈ-

ÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ Û˘ÓÂ¯Ô‡˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. 

∏ ‰ÈÂıÓÈÎ‹ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·, Ô‰ËÁÂ› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÂ ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ ·fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿

·Á·ı¿ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÎÚ›ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù·

ı‡Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÔÏ‡ Ï›ÁÂ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË˜ Î·È ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó

Î·È Î·Ù··ÙÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Î·ÙÔ¯˘ÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ‰ÈÂıÓÂ›˜

Î·È ÂıÓÈÎ¤˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜. ŒÙÛÈ, fiÏ· ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ·Ú·ÏËÚËÌ·ÙÈÎfi Û‡ÌÙˆÌ· ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙË˜

·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ·ÊÔ‡ ÂÍ¿ÓÙÏËÛÂ Î¿ıÂ Èı·Ófi Î·È ·›ı·ÓÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· Ó· ÂÁÎ·ıÈ‰Ú‡ÛÂÈ ÙË ÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘ Î¤Ú-

‰Ô˘˜ ̂ ˜ ÙË ÌÔÓ·‰ÈÎ‹ ÏÔÁÈÎ‹ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÂ› ÙÈ˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¤˜ Û¯¤ÛÂÈ˜, ‰È·ÌfiÚÊˆÛÂ ¤Ó· Ï¤ÁÌ· Û¯¤ÛÂˆÓ

Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó, Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ·, ÙÔ ÔÏ‡-ÔÏ‡

Ô ÛÎÂÏÂÙfi˜ ÙÔ˘ Î¤Ú‰Ô˘˜…

∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ‰ÈÂıÓÈÎ‹˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜ (trafficking) ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ·ÊÂÓfi˜ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙË˜

ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË

ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÏ·-

ÙÒÓ Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÈÎ‹ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ

‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ú¿ÓÔÌË˜ ‰È·Î›ÓËÛË˜ ·ÓıÚÒˆÓ.

ª‡ıÔÈ Î·È ÚÔÎ·Ù·Ï‹„ÂÈ˜

·)fiÏÂ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚÈÂ˜ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡ ÌÂ ÙË ı¤ÏËÛ‹
ÙÔ˘˜, 

‚)fiÏÂ˜ ÔÈ ‰È·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÂ˜ Á˘Ó·›ÎÂ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙË ‚ÈÔÌË-
¯·Ó›· ÙÔ˘ ÛÂÍ ̆ fi Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜, 

Á) fiÏÂ˜ ÔÈ ÂÎ‰È‰fiÌÂÓÂ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÔ‡ÛÈ· ÛÙËÓ ÔÚÓÈÎ‹ ·ÁÔÚ¿, 
‰) fiÏÔÈ/-Â˜ fiÛÔÈ/-Â˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰ÈÂıÓÈÎ‹ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›· Â›Ó·È ‹/Î·È

·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ̂ ˜ ÂÁÎÏËÌ·Ù›Â˜.
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¢Ú¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ¶ÔÏÈÙÂ›·˜

∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓÔ˘, Ô˘

Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙÈ˜ Î·Ì¿ÓÈÂ˜ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË˜. À‹ÚÍÂ Â›ÛË˜ Ù·

ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤ÓÙ·ÍË˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ – ı˘Ì¿ÙˆÓ ÛÂ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È Ì¤ÙÚ·

ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ ¤ÓÙ·ÍË˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·ÚˆÁ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ı‡Ì·Ù·. 

∂Ìfi‰È· Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ˆÛÙfiÛÔ

ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÌÂ

·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜, Î·ıÒ˜ ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È Ù· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘

Â›¯·Ó ÂÍ·ÁÁÂÏıÂ› ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó.

√È ‰Ú¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿ ·ÊÔÚÔ‡Ó:

∏ °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· πÛfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ∂È‰ÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, Ô˘ Û˘ÛÙ¿-

ıËÎÂ ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÛÂ ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô

ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ 3064/2002 «∫·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙË˜ ∂ÌÔÚ›·˜

∞ÓıÚÒˆÓ». ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÎÔÓ‹ıËÎÂ ∂ıÓÈÎfi √ÏÔÎÏË-

ÚˆÌ¤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ

ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ (∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2004).  

™ÙÔ √ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ Î·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ

ı˘Ì¿ÙˆÓ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ  (Trafficking) Ô˘ Û¯Â‰›·ÛÂ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ› Ë

·Ú·¿Óˆ ÂÈÙÚÔ‹, Ë  °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· πÛfiÙËÙ·˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·-

Î¿Ùˆ ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂÈ˜: 

> ∆· ™˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ¿ ÙË˜ ∫¤ÓÙÚ· ÁÈ· ÙË ‚›· Î·Ù¿ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó

„˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÓÔÌÈÎ‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÈÎ‹ ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ÂÌÔÚ›·˜

·ÓıÚÒˆÓ 

> ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘ 5.3 «√ÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓÂ˜ ¶·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ˘¤Ú ÙˆÓ

Á˘Ó·ÈÎÒÓ» ÙÔ˘ ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∞·Û¯fiÏËÛË Î·È ∂·ÁÁÂÏ-

Ì·ÙÈÎ‹ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË», ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÂÏÈÎ‹ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˜ Â›Ó·È Ë °.°.π., ÛÙËÓ Î·ÙË-

ÁÔÚ›· ÙˆÓ ̂ ÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿

Î·È Á˘Ó·›ÎÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛıÂ› ˆ˜ ı‡Ì·Ù· ·Ú¿ÓÔÌË˜ ‰È·Î›ÓËÛË˜

Î·È ÂÌÔÚ›·˜ (trafficking). ∆· ¿ÙÔÌ· ·˘Ù¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔ-

Ó‹˜ Ô˘ Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ ÌÂ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÚÔÒıËÛÂ

ÙÔ À¶.∂™.¢.¢.∞ (¡. 3274/2004, ·Ú. 34. ·Ú. 7 Î·È ¡. 3386/2005 ·Ú.50.). 

> ∏ °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· πÛfiÙËÙ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ ÁÈ· £¤Ì·Ù· πÛfiÙËÙ·˜ (∫∂£π) Î·È

ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ˘ÏÔÔÈÂ› ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜ µÔ‹ıÂÈ·˜ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ ¯ÒÚÂ˜

ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ı˘Ì¿ÙˆÓ ÂÌÔÚ›·˜. 

> ∏ °.°.π. Û˘ÌÌÂÙÂ›¯Â ÌÂ ÂÎÚfiÛˆfi ÙË˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ ∂˘ÚÒ-

Ë˜ Ô˘ Î·Ù¿ÚÙÈÛÂ ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ™‡Ì‚·ÛË Î·Ù¿ ÙË˜ ∂ÌÔÚ›·˜ ∞ÓıÚÒˆÓ. ∏ ™‡Ì‚·ÛË ̆ ÂÁÚ¿ÊË Î·È

·fi ÙË ̄ ÒÚ· Ì·˜, ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005. ∂›ÛË˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÌÂ ÂÎÚfiÛˆfi ÙË˜, ÛÙËÓ √Ì¿‰· ∫·Ù·-

ÔÏ¤ÌËÛË˜ ∂ÌÔÚ›·˜ ∞ÓıÚÒˆÓ (√∫∂∞), Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËÎÂ  ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜

∆¿ÍË˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2001. 

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· À¢∞™ / ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ – °ÂÓÈÎ‹˜ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›·˜
πÛfiÙËÙ·˜ – KE£I 
∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎ‹˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹˜

Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ˘Ô‰Â›ÍÂˆÓ ÙË˜ Development Assistance

Committee (DAC) ÙÔ˘ √√™∞, ÌÂ ÙË Û‡Ó·„Ë ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ.   

∞fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· À¢∞™ / Hellenic Aid ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë °ÂÓÈÎ‹

°Ú·ÌÌ·ÙÂ›· πÛfiÙËÙ·˜, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ̆ ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ «∂Î·›‰Â˘ÛË - ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ∞Ô-

ÎÏÂÈÛÌfi˜ - ¶ÔÚÓÂ›· - ªÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˘ÛË», «¢Ú¿ÛÂÈ˜ ¶ÚfiÏË„Ë˜ Î·È ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ £˘Ì¿ÙˆÓ ¶·Ú¿ÓÔÌË˜ ¢È·-

Î›ÓËÛË˜ Î·È ∂ÌÔÚ›·˜» ÂÓÒ ̆ ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· «ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÓ¿-

ÓÙÈ· ÛÙËÓ ¶·Ú¿ÓÔÌË ¢È·Î›ÓËÛË Î·È ∂ÌÔÚ›· °˘Ó·ÈÎÒÓ» Î·È «∂Î·›‰Â˘ÛË ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÓÙÈ-

ÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ¢ÈÂıÓÈÎ‹˜ ™ˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜».
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∆Ô £ÂÛÌÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
ÙË˜ ‰ÈÂıÓÈÎ‹˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· 

¡. 3536/2007 «∂È‰ÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÂ˘ÙÈÎ‹˜ ÔÏÈÙÈÎ‹˜ Î·È ÏÔÈÒÓ ̇ ËÙËÌ¿ÙˆÓ» ·ÚÌÔ-

‰ÈfiÙËÙ·˜ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ∞ÔÎ¤ÓÙÚˆÛË˜» (º∂∫ ∞ã 42). °È· ÚÒÙË

ÊÔÚ¿ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÚËÙ¿ fiÙÈ Ù· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤Ó· ı‡Ì·Ù· ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ ‰ÂÓ ·ÂÏ·‡ÓÔÓÙ·È Î·È Ù˘¯fiÓ ·fi-

Ê·ÛË ·¤Ï·ÛË˜ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú. 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ÙÔ˘ ¡.

3064/2002. 

ªÂ ÙÔ ¡. 3386/2005 «∂›ÛÔ‰Ô˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ¤ÓÙ·ÍË ˘ËÎfiˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÛÙËÓ

∂ÏÏËÓÈÎ‹ ∂ÈÎÚ¿ÙÂÈ·» (º∂∫ ∞ã 212) ÔÚ›˙ÂÙ·È Û·ÊÒ˜ Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ™˘ÁÎÂ-

ÎÚÈÌ¤Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È: ·) ¯ÔÚ‹ÁËÛË Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛË ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÂ ˘‹ÎÔÔ ÙÚ›ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛıÂ› ı‡Ì· ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ¤· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ‚) ÂÓËÌ¤-

ÚˆÛË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̄ ÔÚ‹ÁËÛË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ÈÛ¯‡Ô˜, ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÂÚ-

Á¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙË˜ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÈ‰ÈÎ‹ Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Û˘Ófi‰Â˘ÙÔ˘˜ ·Ó‹-

ÏÈÎÔ˘˜,17 Á) ·ÚÔ¯‹, ÌÂ Ú¿ÍË ÙË˜ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎ‹˜ ·Ú¯‹˜, ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÂÚ›ÛÎÂ„Ë˜ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜,

ÒÛÙÂ Ù· ı‡Ì·Ù· Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ÍÂÊ‡ÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ

ÙÈ˜ ‰ÈˆÎÙÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜, ‰) ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È ·ÚÔ¯¤˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÚ›ÛÎÂ„Ë˜,18 Â) ÚÔ¸-

Ôı¤ÛÂÈ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛË˜ Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛË˜ ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Ì¤¯ÚÈ 12 Ì‹ÓÂ˜. ∏ ¿‰ÂÈ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ‰È·ÛÊ·-

Ï›˙ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚfiÛ‚·ÛË˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙË˜, ÛÙËÓ ÂÚ›-

ı·Ï„Ë Î·È ÙÈ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛË Û‡ÌÊˆÓ·

ÌÂ ÙÈ˜ ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚÂ˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¶.¢. 233/2003 (¿ÚıÚÔ 50), ÛÙ) ÂÈ‰ÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ ÌË ·Ó·-

Ó¤ˆÛË˜ Î·È ·Ó¿ÎÏËÛË˜ ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ 19 Î·È ˙) ·ÏÏ·Á‹ ÛÎÔÔ‡ ‰È·ÌÔÓ‹˜ (¯ÔÚ‹ÁËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·-

ÌÔÓ‹˜, ÌÂ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ).

¶ÚÔÂ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ̆ ’ ·ÚÈı. 233 «¶ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÚˆÁ‹ ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ

323, 323∞, 349, 351 Î·È 351∞ ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰ÈÎ· Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ¡. 3064/2002» (º∂∫

∞ã 204/28-8-2003), ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚ›˙ÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÚˆÁ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ı‡Ì·Ù· ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒ-

ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÈ˜ ̆ ËÚÂÛ›Â˜ ‹ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ·ÚˆÁ‹˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ

·Ú¤¯ÂÙ·È ÚÔÛÙ·Û›· ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙË˜ ˙ˆ‹˜, ÙË˜ ÛˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ·ÎÂÚ·È-

fiÙËÙ·˜ Î·È ÙË˜ ÚÔÛˆÈÎ‹˜ Î·È ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ∞ÚˆÁ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÂÙ·È ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÎÚÈ-

ıÂ› ··Ú·›ÙËÙÔ ·fi ·ÚÌfi‰ÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È

ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎ¤˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂÈ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÀÔ˘ÚÁÂ›· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜. ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ë ¿ÌÂÛË Î·È

‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÔÊ·ÚÌ·ÎÂ˘ÙÈÎ‹˜ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Î‹˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë˜, fiˆ˜ Â›ÛË˜ Î·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË

ÓÔÌÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Î·È ‰ÈÂÚÌËÓÂ›·˜. ∂›ÛË˜, ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÂÈ‰ÈÎ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â·Á-

ÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ ÁÈ· ·Ó‹ÏÈÎ· ı‡Ì·Ù·. 20

¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ·Ó Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÔÙÂÏÂ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙË˜ ‰ÈÂ-

ıÓÈÎ‹˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙Ô-

ÓÙ·Ó ·) ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ‚) ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÂ˜ ·fi

ÙÔ ¶.¢. ÀËÚÂÛ›Â˜ Î·È ªÔÓ¿‰Â˜ ¶·ÚÔ¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ∞ÚˆÁ‹˜.

9



ªÂ ÙËÓ ̆ ’ ·ÚÈıÌfiÓ ¢À1‰/ÔÈÎ. 109152/6.11.2003 (º∂∫ 1690/µ.18-11-2003) ÎÔÈÓ‹ ̆ Ô˘ÚÁÈÎ‹

·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ Î·È ∞ÔÎ¤ÓÙÚˆÛË˜ Î·È ÀÁÂ›·˜/¶ÚfiÓÔÈ·˜,

Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È √Ì¿‰· ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ ŒÚÁÔ˘ (√¢∂) ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÚˆÁ‹ ı˘Ì¿-

ÙˆÓ ÂÌÔÚ›·˜. 21 ŒÚÁÔ ÙË˜ ·ÔÙÂÏÂ›: ·) Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙˆÓ

ÀÔ˘ÚÁÂ›ˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÔÙÂ˘fiÌÂÓˆÓ ·fi ·˘Ù¿ ÊÔÚ¤ˆÓ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶.¢. 233/2003,

‚) Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÀÔ˘ÚÁÂ›ˆÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ/ ªÔÓ¿‰ˆÓ ¶·ÚÔ¯‹˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È

∞ÚˆÁ‹˜ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶.¢., Á) Ë ¤Î‰ÔÛË ÂÁÎ˘ÎÏ›ˆÓ ÛÂ ̇ ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¶ÚÔ-

Â‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·, ‰) Ë Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·

Î·È ·ÚˆÁ‹ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, Î·È Â) Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. 

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 34 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 7, ÙÔ˘ ¡. 3274/2004 «√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙË˜

∆ÔÈÎ‹˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÚÒÙÔ˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‚·ıÌÔ‡» (º∂∫ ∞(º∂∫ ∞ã 204/28-8-2003) 195), ÂÈ-

ÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, Ë ÔÔ›· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ˆ˜ ¿‰ÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÂ ·ÏÏÔ-

‰·Ô‡˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ, Â›Ó·È ı‡Ì·Ù· ÂÌÔÚ›·˜ Î·È ÚÔ-

·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ÔÚÓÂ›·. 22

¡. 3064/2002: «∫·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙË˜ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË˜ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ·˜

ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜, ÙË˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ÁÂÓÂ-

Ù‹ÛÈ·˜ ̇ ˆ‹˜ Î·È ·ÚˆÁ‹ ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ» (º∂∫ ∞(º∂∫ ∞ã 204/28-8-2003) 248). ™‡Ì-

ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¡fiÌÔ, ·Ó·‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙË˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜, ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·˜

fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Ù¤ÏÂÛË˜ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÒ ıÂÛ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ

∂ÏÏ¿‰· ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ·ÚˆÁ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ı‡Ì·Ù· ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ ‰Ô‡-

ÏˆÓ, ÙË˜ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ, ÙË˜ Ì·ÛÙÚÔÂ›·˜, ÙË˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜ Î·È ÙË˜ ·Û¤ÏÁÂÈ·˜ ÌÂ ·Ó‹ÏÈÎÔ ¤Ó·-

ÓÙÈ ·ÌÔÈ‚‹˜. 23

∆Ô ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ›Û¯˘Â ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ¡. 3064/2002 ‹Ù·Ó ·ÓÂ·ÚÎ¤˜, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ

ÙÈÌˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ Ë ·Ú¿ÓÔÌË ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÏÏ¿ ÌÂ ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜

ÙÔ˘ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ∫Ò‰ÈÎ·, fiˆ˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ì·ÛÙÚÔÂ›·, ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË fiÚÓË˜, ÙË ÛˆÌ·ÙÂÌÔ-

Ú›·. ∆· ı‡Ì·Ù·, ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ‰›¯ˆ˜ ¿‰ÂÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÂ ÌÈ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡,

Û‡ÏÏË„Ë˜, ÎÚ¿ÙËÛË˜ Î·È ·¤Ï·ÛË˜ ̄ ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯ÂıÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÓÔÌÈÎ‹, „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹, È·ÙÚÈÎ‹

‹/Î·È ˘ÏÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. 24

¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ô ¡. 3064/2002 ‰ÂÓ Î¿Ï˘ÙÂ ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ/Û˘ÓÂ-

ÂÈÒÓ Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÔ˘Ó ·fi ÙË ÂÌÔÚ›· ·ÓıÚÒˆÓ ÛÂ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Â›Â‰Ô, Ô‡ÙÂ

ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·ÓÂ ¤Ó· Û·Ê‹ ÔÚÈÛÌfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ›ÛÈÌÔ˘ ̇ ËÙ‹-

Ì·ÙÔ˜ ÙË˜ ·ÚˆÁ‹˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Î·Ó¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ, Î·Ó¤Ó·˜ ÌË¯·ÓÈÛÌfi˜

·ÚˆÁ‹˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, Ô‡ÙÂ Î·È ËÁ¤˜ Û¯ÂÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. 25 ∞ÍÈÔÛËÌÂ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ú¿ ÙÈ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈÎ¤˜

Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ̂ ˜ Úfi‚ÏËÌ· ·Ú·‚È¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·È-

ˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ (Î˘Ú›ˆ˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ), ·ÏÏ¿ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙË˜

‰ÈÂıÓÈÎ‹˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜ ̂ ˜ ‰ÈÂıÓÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· ·Ú¿ÓÔÌË˜ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ ÏËı˘ÛÌÒÓ, ÌÂ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ. 26
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11

°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ π™√∆∏∆∞™ 

À¶√Àƒ°∂π√ ∂™ø∆∂ƒπ∫ø¡

∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÁÈ· ÙË µ›· Î·Ù¿ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ

∞ı‹Ó·˜

¡›ÎË˜ 11, 105 57 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 210 3317305-7 – Fax: 210 3315787
E-mail: isotita4@otenet.gr – Web site: www.isotita.gr

°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ π™√∆∏∆∞™ 

À¶√Àƒ°∂π√ ∂™ø∆∂ƒπ∫ø¡

∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÁÈ· ÙË µ›· Î·Ù¿ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ

¶ÂÈÚ·È¿

∞ÏÎÈ‚È¿‰Ô˘ 76, 185 32 ¶ÂÈÚ·È¿˜
∆ËÏ.: 210 4129101 & 210 4129386
Fax: 210 4129101
E-mail: isal76pi@otenet.gr – Web site: www.isotita.gr 

∫∂¡∆ƒ√ ∂ƒ∂À¡ø¡ °π∞ £∂ª∞∆∞ π™√∆∏∆∞™

(∫.∂.£.π.)

Ã·Ú. ∆ÚÈÎÔ‡Ë 51 & µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘, 106 81 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 210 389800 – Fax: 210 3898079
E-mail: kethi@kethi.gr – Web site: www.kethi.gr 

∂£¡π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 

(∂∫∫∞, ÚÒËÓ ∂∫∞∫µ)

§ÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› 4 ÍÂÓÒÓÂ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, 9 ∫¤ÓÙÚ· ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜

™Ù‹ÚÈÍË˜ ÛÂ Aı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∆ËÏÂÊˆÓÈÎ‹

°Ú·ÌÌ‹ ÕÌÂÛË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ µÔ‹ıÂÈ·˜ 197

¢π∂£¡∏™ √ƒ°∞¡π™ª√™ ª∂∆∞¡∞™∆∂À™∏™ (¢√ª)

¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛÔ˘ 6, 174 56 ÕÏÈÌÔ˜
∆ËÏ.: 210 9919040 – Fax: 210 9910914
E-mail: iomathens@iom.int – Web site: www.iom.int

°π∞∆ƒ√π ∆√À ∫√™ª√À 

™·ÊÔ‡˜ 12, 10 553 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 210 100100
E-mail: info@mdmgreece.gr
Web site: www.mdmgreece.gr 

∫∂¡∆ƒ√ °À¡∞π∫∂πø¡ ª∂§∂∆ø¡ ∫∞π ∂ƒ∂À¡ø¡

«¢ÈÔÙ›Ì·»

¡›ÎË˜ 24, ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 2103244380 – º·Í: 210-3227706
E-mail: diotima@otenet.gr
Web site: www.genderissues.org.gr

¢π∫∆À√ °À¡∞π∫ø¡ ∂Àƒø¶∏™

™ÔÏˆÌÔ‡ 66, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 210 9700814 , 2109700689
Fax: 210 7786800
E-mail: enow@otenet.gr – Web site: www.enow.gr 

∏ ÁÚ·ÌÌ‹ ™√™ «¢π¶§∞ ™√À» Î·Ù¿ ÙË˜ ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›·˜

··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 8001114400 Î·È Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤-

ˆÛË Î·È ÛÙÔ 210 7704574 (ÁÈ· ÎÏ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÎÈÓËÙfi) ÁÈ·

fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∫√π¡ø¡π∫∏ √ƒ°∞¡ø™∏ À¶√™∆∏ƒπ•∏™

¡∂ø¡ – ∞ƒ™π™

¢ÂÚÈÁÓ‡ 26 Î·È °ã ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 104 34 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 210 8259880 – Fax: 210 8259880
E-mail: info@arsis.gr – Web site: www.arsis.gr

PR.A.K.S.I.S – ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞∆∞ ∞¡∞¶∆À•∏™, 

∫√π¡ø¡π∫∏™ ™∆∏ƒπ•∏™ & π∞∆ƒπ∫∏™

™À¡∂ƒ°∞™π∞™

™ÙÔ˘ÚÓ¿ÚË 57, 104 32 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 210 5205200-4, 2310 556145
Fax: 210 5205201
E-mail: info@praksis.gr – Web site: www.praksis.gr

∫§πª∞∫∞

E˘ÌÔÏÈ‰ÒÓ 30, ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 210 3417160-3 – Fax: 210 3417164
E-mail: central@klimaka.org.gr
Web site: www.klimaka.org.gr

∫∂¡∆ƒ√ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ¢ƒ∞™∏™ °π∞ ∆∏¡ ∂πƒ∏¡∏ 

(∫∂¢∂)

P›˙Ô˘ NÂÚÔ˘ÏÔ‡ 30, 11 141 °·Ï¿ÙÛÈ
∆ËÏ.: 210 8011842 – Fax: 2102015920
E-mail: info@stop-trafficking.org
Web site: www.stop-trafficking.org

•∂¡ø¡∞™ ºπ§√•∂¡π∞™ ∫∞∫√¶√π∏ª∂¡ø¡

°À¡∞π∫ø¡ ¢∏ª√À ∞£∏¡∞πø¡

∆ËÏ.: 210 5244657 – Fax: 21052444562

•∂¡ø¡∞™ «™∆√ƒ°∏» 

ª∫√ ∞§§∏§∂°À∏

∞Á. ∑ÒÓË˜ 91, 112 56 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 210 5203031 – Fax: 210 2105203941
Web site: www.solidarity.gr

∫·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ºÔÚ¤ˆÓ & ÀËÚÂÛÈÒÓ

∞£∏¡∞

£E™™A§ONIKH

∫∂¡∆ƒ√ ∂ƒ∂À¡ø¡ °π∞ £∂ª∞∆∞ π™√∆∏∆∞™

(∫.∂.£.π.)

™˘ÁÁÚÔ‡ 30, 546 30 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ.: 2310 517959, 210 523511
Fax: 210 2310 524071
E-mail: info@thes.kethi.gr – Web site: www.kethi.gr 

∫√π¡ø¡π∫∏ √ƒ°∞¡ø™∏ À¶√™∆∏ƒπ•∏™ ¡∂ø¡ – ∞ƒ™π™

¶ÙÔÏÂÌ·›ˆÓ 35 & ™˘ÁÁÚÔ‡, 546 30 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ.: 2310 526150, 552813
Fax: 2310 526150, 552813
E-mail: infothes@arsis.gr

∫∂¡∆ƒ√ ∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏™ £Àª∞∆ø¡

µ∞™∞¡π™∆∏ƒπø¡ ∫∞π ∞§§ø¡ ª√ƒºø¡

∫∞∫√ª∂∆∞Ã∂πƒπ™∏™ (∫∞£µ)

ªÔÚÁÎÂÓÙ¿Ô˘ 9, 546 22 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË
∆ËÏ.: 2310 226403 – Fax: 2310 226403
E-mail: crtv@hol.gr 
Web site:  www.koagapi.gr 
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∫∂¡∆ƒ√ ∂ƒ∂À¡ø¡ °π∞ £∂ª∞∆∞ π™√∆∏∆∞™

(∫.∂.£.π.)

∫·Ó·Î¿ÚË 101µ, 262 21 ¶¿ÙÚ·
∆ËÏ.: 2610 620059 – Fax: 2610 620803

E-mail: info@patra.kethi.gr – Web site: www.kethi.gr  

∫∂¡∆ƒ√ ∂ƒ∂À¡ø¡ °π∞ £∂ª∞∆∞ π™√∆∏∆∞™

(∫.∂.£.π.)

£ËÛ¤ˆ˜ 18∞, 71201 ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ
∆ËÏ.: 2810 341387, 333202
Fax: 28210 343778

E-mail: info@iraklio.kethi.gr – Web site: www.kethi.gr 

∫∂¡∆ƒ√ ∂ƒ∂À¡ø¡ °π∞ £∂ª∞∆∞ π™√∆∏∆∞™

(∫.∂.£.π.)

∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ 170, 382 21 µfiÏÔ˜
∆ËÏ.: 24210 78218-9 – Fax: 24210 78219
E-mail: info@iraklio.kethi.gr
Web site: www.kethi.gr

∫√π¡ø¡π∫∏ √ƒ°∞¡ø™∏ À¶√™∆∏ƒπ•∏™

¡∂ø¡ – ∞ƒ™π™

∞. °·˙‹ 91 & ƒfi˙Ô˘, 383 33 µfiÏÔ˜
∆ËÏ.: 24210 23110 – Fax: 24210 23110
E-mail: infovol@arsis.gr – Web site: www.arsis.gr

∫∂¡∆ƒ√ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π À¶√™∆∏ƒπ•∏™ £Àª∞∆ø¡

∫∞∫√¶√π∏™∏™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫√À ∞¶√∫§∂π™ª√À

(∂.∫.À.£.∫.∫.∞.)

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 2 (¶·Ï·Èfi Ã·Ù˙ËÎÒÛÙ·, ªÒÏÔ˜), 
454 44 πˆ¿ÓÓÈÓ·
∆ËÏ.: 26510 78810 – Fax: 26510 72378
°Ú·ÌÌ‹ S√S: 26510 33033

E-mail: cvme@ioa.forthnet.gr 
Web site: www.cvme.gr

BO§O™

HPAK§EIO

IøANNINA

¶ATPA
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À¶√Àƒ°∂π√ ∂™ø∆∂ƒπ∫ø¡

À¶√Àƒ°∂π√ À°∂π∞™ ∫∞π ¶ƒ√¡√π∞™

ºÔÚÂ›˜, ÀËÚÂÛ›Â˜, ªÔÓ¿‰Â˜ & ª∫√ (¶.¢. 233/2003)

°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ π™√∆∏∆∞™ À¶.∂™.¢.¢.∞.

ñ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÁÈ· ÙË µ›· Î·Ù¿ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ
∞ı‹Ó·˜

ñ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÔ‰Ô¯‹˜ ÁÈ· ÙË µ›· Î·Ù¿ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ
¶ÂÈÚ·È¿

∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÕÌÂÛË˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ µÔ‹ıÂÈ·˜ (∂∫∞∫µ) ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ ÁÈ· £¤Ì·Ù· πÛfiÙËÙ·˜ (∫.∂.£.π.)

1. ¶ÚfiÙ˘Ë ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡, ∞£∏¡∞
2. ™Ù¤ÁË «∫·ÏÔ‡ ¶ÔÈÌ¤Ó·», ¶∂πƒ∞π∞™

3. ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ µfiÏÔ˘, µ√§√™
4. ™Ù¤ÁË ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ∏Ú·ÎÏÂ›Ô˘, ∏ƒ∞∫§∂π√

1. ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¶·È‰ÈÔ‡ «∞°π√™ ∞¡¢ƒ∂∞™»
∫∞§∞ª∞∫π√À, ∞£∏¡∞

2. ∂π¢π∫H ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫H ™Ã√§H «∞°π∞ µ∞ƒµ∞ƒ∞»
¡. ™ªÀƒ¡∏, ∞£∏¡∞

3. «∞°π∞ ∂§∂¡∏», πø∞¡¡π¡∞
4. «∞°π√™ °∂øƒ°π√™», ∫∞µ∞§∞
5. ¡∂A¶√§∏™, §∞™π£π√À ∫ƒ∏∆∏™

6. «∞°π∞ ™√ºπ∞», ª∞°¡∏™π∞
7. «∞°π∞ √§°∞», º§øƒπ¡∞
8. £∏§Eø¡ ∏ƒ∞∫§∂I√À, ∏ƒ∞∫§∂π√
9. ∞ƒƒE¡ø¡ §∞ªI∞™, §∞ªπ∞
10. ¶∞¶Aº∂π√ ∫.¶.ª. ∞ƒƒE¡ø¡ £∂™™∞§√¡I∫∏™ 

«√ ª∂§π∆∂À™», £∂™™∞§√¡π∫∏
11. £ËÏ¤ˆÓ ƒfi‰Ô˘, ƒ√¢√™

∞) ∞¶√∫∂¡∆ƒøª∂¡∂™ ª√¡∞¢∂™ ¶∞ƒ√Ã∏™ À¶∏ƒ∂™πø¡ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ºƒ√¡∆π¢∞™ ∆ø¡ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫ø¡

™À™∆∏ª∞∆ø¡ À°∂π∞™ ∫∞π ¶ƒ√¡√π∞™

µ) ∞¡∞ƒƒø∆∏ƒπ√ ¶∂¡∆∂§∏™, ∞£∏¡∞

°) ∫√π¡ø¡π∫√π •∂¡ø¡∂™ ∂¡∏§π∫ø¡, µ√À§π∞°ª∂¡∏, ∞£∏¡∞ & ¡√ªπ∫∞ ¶ƒ√™ø¶∞ ¢∏ª√™π√À ¢π∫∞π√À

™∆∂°∂™ ∆ø¡ ∂∆∞πƒ∂πø¡ ¶ƒ√™∆∞™π∞™ ∞¡∏§π∫ø¡



14

π¡™∆π∆√À∆√ ª∂∆∞¡∞™∆∂À∆π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ (πª∂¶√)

Ã¿ÚËÙÔ˜ 46µ, 106 76 ∞ı‹Ó· 

TËÏ.: 210 7255385-8 – Fax: 210 7255389 

E-mail: info@imepo.gr – Web site: www.imepo.gr

∂§§∏¡π∫√™ ∂ƒÀ£ƒ√™ ™∆∞Àƒ√™ 

§˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 1, ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 210 3629842, 210 3639538 – Fax: 210 3629842 

E-mail: h.r.c.@netmade.ntua.gr

¢π∂£¡∏™ ∫∞£√§π∫∏ ∂¶π∆ƒ√¶∏ ª∂∆∞¡∞™∆∂À™∂ø¡ 

K·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 52, 10432 Aı‹Ó·

TËÏ.: 2105246646 – Fax: 5247990

E-mail: icmcath@hellasnet.gr

¢π∂£¡∏™ ∞ª¡∏™∆π∞

™›Ó· 30, ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 210 3600628, 2310 286583 – Fax: 210 3638016

E-mail: aigreece@compulink.gr

Web site: www.amnesty.gr 

°π∞∆ƒ√π Ãøƒπ™ ™À¡√ƒ∞

∂§§∏¡π∫√ ∆ª∏ª∞

•ÂÓ›·˜ 15, ¶Ï. ª·‚›ÏË, 115 27 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 210 5200500 – Fax: 210 5200503

E-mail: info@msf.gr – Web site: www.msf.gr 

∂§§∏¡π∫√ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏∆∏ƒπ√ ∆ø¡ ™Àªºø¡πø¡ ∆√À

∂§™π¡∫π (∂¶™∂)

∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜ 82, 60820 ∞ı‹Ó·, °Ï˘Î¿ ¡ÂÚ¿

∆ËÏ.: 210 3472259, 210 6200120 – Fax: 210 3426267

E-mail: office@greekhelsinki.gr

π¢ƒÀª∞ ª∞ƒ∞°∫√¶√À§√À °π∞ ∆∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ ∆√À

∞¡£ƒø¶√À

§˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 1°, 106 72 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 210 3637455, 23010-613567 – Fax: 210 3622454

E-mail: mfhr@ath.forthnet.gr

π∞∆ƒπ∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏™ £Àª∞∆ø¡

µ∞™∞¡π™∆∏ƒπø¡ 

§˘Î·‚ËÙÙÔ‡ 9, 106 72 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 210 3604967, 3646807 – Fax: 210 3612273 

E-mail: mrct@compulink.gr

∫∞ƒπ∆∞™ ∂§§∞™ 

∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 52, 104 32 ∞ı‹Ó· 

∆ËÏ.: 210 5247879, 5246637 – Fax: 210 5247990 

E-mail: caritas@groovy.gr

∫∂¡∆ƒ√ °π∞ ∆∏¡ ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆ø¡ ∞¡£ƒø¶π¡ø¡

¢π∫∞πøª∞∆ø¡ 

§ÂÌ¤ÛË 3, ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 117 42 ∞ı‹Ó· 

∆ËÏ.: 210 9210 977 – Fax: 210 9246 056 

E-mail: info@kepad.gr

∫∂¡∆ƒ√ ∞°ø¡π™∆π∫∏™ ∫∞π ¶√§π∆π™∆π∫∏™ ∞§§∏§∂°°À∏™ 

∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ 3, 106 80 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 210 3818348 – Fax: 210 3818348 

E-mail: Aksan5@hotmail.com

∫∂¡∆ƒ√ ™Àª¶∞ƒ∞™∆∞™∏™ ¶∞§π¡¡√™∆√À¡∆ø¡

ª∂∆∞¡∞™∆ø¡, √π∫√Àª∂¡π∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶ƒ√™ºÀ°ø¡ 

∏ÚÈ‰·ÓÔ‡ 4∞, ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 210 7295926, 7238671 – Fax: 210 7295928 

E-mail: kspm-erp@otenet.gr

∫∂¡∆ƒ√ ¶ƒ√∞™¶π™∏™ ∞¡£ƒø¶π¡ø¡ ¢π∫∞πøª∞∆ø¡ 

§ÂÌ¤ÛË 3, 117 42 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 210 9853621 – Fax: 210 9853621

¡∂√§∞π∞ ∂¡∞¡∆π∞ ™∆√ ƒ∞∆™π™ª√ ™∆∏¡ ∂Àƒø¶∏ 

°fiÚÙ˘ÓÔ˜ 8, 112 54 ∫. ¶·Ù‹ÛÈ·

∆ËÏ.: 210 2283077 – Fax: 210 2283077 

E-mail: yregreece@hotmail.com

¢π∫∆À√ ∫√π¡ø¡π∫∏™ À¶√™∆∏ƒπ•∏™ ¶ƒ√™ºÀ°ø¡ ∫∞π

ª∂∆∞¡∞™∆ø¡

∆Û·Ì·‰Ô‡ 13, ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 210 3304901, 3813928 – Fax: 210 3840390

E-mail: diktio@hol.gr

ACT UP

¡ÈÎËÙ·Ú¿ 8-10, 106 78 ∞ı‹Ó· 

∆ËÏ.: 210 3305500

Web site: www.actup.gr

∞¡∆π°√¡∏

¢Ú˘fi˜ 1-3, 157 71 ∞ı‹Ó· 

∆ËÏ.: 210 7787193, 2310 409770 – Fax: 210 7784 576

E-mail: info@antigone.gr, Web site: www.antigone.gr

™À¡¢∂™ª√™ °π∞ ∆∞ ¢π∫∞πøª∞∆∞ ∆∏™ °À¡∞π∫∞™

™fiÏˆÓÔ˜ 41, 10672 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ. 210 3626460 – Fax: 210 3616236

¶∞°∫√™ªπ∞ ¶√ƒ∂π∞ °À¡∞π∫ø¡

∂§§∏¡π∫√ ¢π∫∆À√

∂ÚÂÛÔ‡ 12, 106 80 ∂Í¿Ú¯ÂÈ·

TËÏ. & Fax: 210 3644419

Web site: www.poreiagynaikon.gr

¶∞¡∂§§∞¢π∫√ ¢π∫∆À√ ª∂∆∞¡∞™∆ƒπø¡

ºÂÚÚÒÓ 18, ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 6934 773639

E-mail: womenmigrants@yahoo.gr

∂¡ø™∏ ∞ºƒπ∫∞¡ø¡ °À¡∞π∫ø¡

∆ËÏ.: 6938 387351, 6948 118512

E-mail: africanwmen@yahoo.com

™À§§√°√™ «√À∫ƒ∞¡√-∂§§∏¡π∫∏ ™∫∂æ∏»

E-mail: huth@otenet.gr

∞π°À¶∆π∞∫√™ ™À§§√°√™ °À¡∞π∫ø¡

E-mail: basma@yahoo.gr

º∂ªπ¡π™∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ∞£∏¡∞™ 

∂ÚÂÛÛÔ‡ 12 , 11 253 ∞ı‹Ó· 10680

TËÏ. & Fax: 210 3644419 

°À¡∞π∫∂π∞ √ª∞¢∞ ∞À∆√∞ªÀ¡∞™

E-mail: aftoamyna@pathfinder.gr

Web site: http://homepages.pathfinder.gr/aftoamyna/

∞¢∂™ª∂À∆∏ ∫π¡∏™∏ °À¡∞π∫ø¡

∞ÛÎÏËÈÔ‡ 109, 114 72 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ. 210 3628104 – Fax: 210 3619287 

∂-mail: ginaika@otenet.gr

™À¡∏°√ƒ√™ ∆√À ¶√§π∆∏

Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ª¤ÍË 5, 115 28 ∞ı‹Ó·

∆ËÏ.: 210 7289767

Fax: 210 7289700

Web site: www.synigoros.gr

ÃÚ‹ÛÈÌÂ˜ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜
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ÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ
·˘ÙÒÓ. ∂›ÛË˜, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ̆ ËÚÂÛ›Â˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË˜ Î·È ‰ÈÂÚ-
ÌËÓÂ›·˜, fiÙ·Ó Ù· ı‡Ì·Ù· ·ÁÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·,
Î·ıÒ˜ Î·È Î¿ıÂ ·Ó·ÁÎ·›· ÓÔÌÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· (¿ÚıÚÔ 49).

19. √È ÂÈ‰ÈÎÔ› ÏfiÁÔÈ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó fiÙ·Ó: ·) ÙÔ ı‡Ì· Â·Ó·Û˘Ó‰¤-
ÛÂÈ ÙÈ˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÒ˜ Î·È ÂÎÔ˘Û›ˆ˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙÂ˜,
‚) Ë ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ‹ Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›·
ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‰fiÏÈ· ‹ Î·Ù·¯ÚËÛÙÈÎ‹, Á) ÙÔ ı‡Ì· ·‡ÂÈ
Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜, ‰) ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙË˜ ·ÚÌfi-
‰È·˜ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎ‹˜ ‹ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ·Ú¯‹˜ Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·
‰È·ÎÔÂ› Î·È Â) ¤¯ÂÈ ÂÎ‰ÔıÂ› ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙË ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fi-
Ê·ÛË, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÚ·ÙÒÓÂÙ·È Î·È Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·
(¿ÚıÚÔ 51).

20. ∆Ô ¶.¢. ·ÍÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ̂ ˜ Ï·ÎˆÓÈÎfi Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ ÏÂÙÔ-
ÌÂÚ¤˜ Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÚˆÁ‹ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ,
·ÏÏ¿ fiÙÈ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÈ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó·ÊıÔ‡Ó
ÌÂÙ·Í‡ ·ÊÂÓfi˜ ÀÔ˘ÚÁÂ›ˆÓ, ¡¶¢¢ Î·È √∆∞ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘
¡¶¢¢, ¡¶π¢ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‹ π‰Ú‡Ì·Ù· ‹
ª∫√ ÌÂ Û˘Ó·Ê‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. µÏ. ™˘ÎÈÒÙÔ˘ ∞.¶., fi..,
Û. 153 Î·È 142-159.

21. ∏ √Ì¿‰· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì¤ÏË ¢∂¶ ∞.∂.π., ¤ÌÂÈÚ· ÛÙÂ-
Ï¤¯Ë ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔÌ¤·, ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓÂ˜
ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ÙÔÌ¤· Î·È ·ÚÈıÌÂ› ¤ˆ˜ Ù· ‰¤Î·
Ì¤ÏË.

22. ∏ ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ· 6 Ì‹ÓÂ˜ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÓÂ-
ˆıÂ› ÁÈ· ›ÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ÌÂÙ¿ÎÏË-
ÙË˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ·fiÊ·ÛË˜. ∏ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·˘Ù‹ ¿‰ÂÈ· ̄ ÔÚË-
ÁÂ›Ù·È ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·¯ıÂ› ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ·¤Ï·ÛË˜ ÌÂ
‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ¤· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›ˆÓ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘
∂ÈÛ·ÁÁÂÏ¤· ∂ÊÂÙÒÓ.

23. √È Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ·) ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÓÓfi-
ÌˆÓ ·Á·ıÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È È‰›ˆ˜: ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜
Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙ¤ÁË˜, ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ‰È·-
‚›ˆÛË˜ Î·È ÂÚ›ı·Ï„Ë˜, ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎ‹ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙË
ÓÔÌÈÎ‹ ̆ ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÓÔÌÈÎÔ‡ ·Ú·-
ÛÙ¿ÙË Î·È ‰ÈÂÚÌËÓ¤· Î·È ‚) ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÛÂ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹˜ Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜
(¿ÚıÚÔ 12, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÂ ı‡Ì·Ù· Ô˘
Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô›, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ̇ ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Ú·-
ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜.

24. °ÈˆÙÔÔ‡ÏÔ˘-ª·Ú·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∞., ∫Ú›ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ
ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ «∫·Ù·ÔÏ¤ÌËÛË ÙË˜ ÂÌÔÚ›·˜ ·ÓıÚÒˆÓ,
ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙË˜ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ·˜ ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜, ÙË˜ ÔÚ-
ÓÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÂÎÌÂ-
Ù¿ÏÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ·˜ ̇ ˆ‹˜ Î·È ·ÚˆÁ‹ ÛÙ· ı‡Ì·Ù· ÙˆÓ
Ú¿ÍÂˆÓ ·˘ÙÒÓ», ∂ıÓÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ù· ¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘
∞ÓıÚÒÔ˘ (∂∂¢∞), 28/2/2002, text at: http://
www.nchr.gr/category.php?category_id=68 

25. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 13, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÏÂÎÙÈÎ‹ Î·È ÓÔË-
Ì·ÙÈÎ‹ ·ÎÚÔ‚·Û›· ÌÂÙ·Í‡ ÂÎÔ‡ÛÈÔ˘ Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È
·¤Ï·ÛË˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·-
ÁÎ·›Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚˆÁ‹ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ-
ÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜, ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ ¶ÚÔÂ‰ÚÈÎfi
¢È¿Ù·ÁÌ·.

26. ∆Û·ÎÏ¿ÁÎ·ÓÔ˘ °., ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎ‹ ÌÂÏ¤ÙË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓÈÎ‹
ÛˆÌ·ÙÂÌÔÚ›· (trafficking), ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ ÁÈ· £¤Ì·Ù·
πÛfiÙËÙ·˜ (∫.∂.£.π.), ∞ı‹Ó· 2002.

™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜



∫¤ÓÙÚÔ °˘Ó·ÈÎÂ›ˆÓ ªÂÏÂÙÒÓ Î·È ∂ÚÂ˘ÓÒÓ
¡›ÎË˜ 24, 105 57 ∞ı‹Ó· 
∆ËÏ.: 210 3244380, Fax: 210 3227706
E-mail: diotima@otenet.gr

E¶IXEIPH™IAKO ¶PO°PAMMA
«∞¶∞™ÃO§∏™∏ ∫∞π

∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫H ∫∞∆∞ƒ∆π™∏» 

∂Àƒø¶∞´∫∏ ∂¡ø™∏Y¶√Àƒ°∂π√ A¶A™XO§H™H™ 
& ∫√π¡ø¡π∫H™ ¶PO™TA™IA™

∆Ô ŒÚÁÔ «∞§§∏§∂°°À∏ °À¡∞π∫ø¡», ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂È¯ÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞·Û¯fiÏËÛË Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎ‹ ∫·Ù¿ÚÙÈÛË – ª¤ÙÚÔ 2.1: «¶·ÚÔ¯‹  ™˘ÓÔ‰Â˘ÙÈ-
ÎÒÓ ÀÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ» Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÛÂ ÔÛÔÛÙfi 75 % ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ-
·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô (∂∫∆) Î·È 25% ·fi ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ °ã ∫¶™.
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∆ραγατσανίου 8, 10559 Αθήνα
Τηλ.: 210-3315291-5
Fax: 210-3315276
e-mail: info@isotita.gr    www.isotita.gr 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ÃÅÍÉÊÇ
ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ
ÉÓÏÔÇÔÁÓ

ÃÅÍÉÊÇ
ÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ
ÉÓÏÔÇÔÁÓ

Ìç ÊõâåñíçôéêÝò Ïñãáíþóåéò
ÊÝíôñï ¸ñåõíáò êáé ÕðïóôÞñéîçò ÈõìÜôùí 
Êáêïðïßçóçò êáé Êïéíùíéêïý Áðïêëåéóìïý 
ÉùÜííéíá, ãñáììÞ SOS: 26510 33033

ÊÝíôñï ÁðïêáôÜóôáóçò ÈõìÜôùí Âáóáíéóôçñßùí
êáé ¢ëëùí Ìïñöþí Êáêïìåôá÷åßñéóçò 
Èåóóáëïíßêç, ôçë.: 2310 555378

Äßêôõï Ãõíáéêþí Åõñþðçò 
ÃñáììÞ SOS: 800 11 88881

Êëßìáêá
Ôçë.: 210 3417160-163

ÄéåèíÞò Åôáéñåßá ÓôÞñéîçò ÏéêïãÝíåéáò (ÄÅÓÏ)
Ôçë.: 210 8104079

Áëëçëåããýç (ÌÊÏ ôçò Åêêëçóßáò ôçò ÅëëÜäïò)
ÃñáììÞ SOS: 800 1137777, 210 8695038-40

Óýíäåóìïò Ãõíáéêåßùí Óùìáôåßùí
Íïìïý Çñáêëåßïõ ÊñÞôçò 
ÃñáììÞ SOS: 800 1116000

Õðçñåóßåò ðïõ ìðïñåßò
íá áðåõèõíèåßò 
ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá Éóüôçôáò
ÓõìâïõëåõôéêÜ ÊÝíôñá ãéá ôç Âßá
êáôÜ ôùí Ãõíáéêþí 
• ÁèÞíá: Ôçë.: 210 3317305-6
• ÐåéñáéÜò: Ôçë.: 210 4112091, 4129101

Åèíéêü ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò
Áëëçëåããýçò (ÅÊÊÁ)
ÃñáììÞ SOS: 197

ÄéåèíÞò Ïñãáíéóìüò ÌåôáíÜóôåõóçò (ÄÏÌ)
Ôçë.: 210 9919040-5

Äéåýèõíóç ÁóöÜëåéáò ÁôôéêÞò
ÔìÞìá Çèþí: Ôçë.: 210 6476238

Äéåýèõíóç ÁóöÜëåéáò Èåóóáëïíßêçò
ÔìÞìá Çèþí: Ôçë.: 2310 388366
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Ôé åßíáé ç åìðïñßá
áíèñþðùí (trafficking)

Ôé ðñïâëÝðåé ç íïìïèåóßá

Ç ðáñÜíïìç äéáêßíçóç êáé åìðïñßá áíèñþðùí 
åßíáé Ýãêëçìá êáé ôéìùñåßôáé áõóôçñÜ.
Ôéìùñåßôáé ôüóï ï Ýìðïñïò üóï êáé  ï ðåëÜôçò 
üôáí ãíùñßæåé üôé ôï èýìá åßíáé áíÞëéêï.

Áêüìá
Óôï èýìá ðïõ êáôáöåýãåé óôéò áñìüäéåò 
äéùêôéêÝò áñ÷Ýò êáé êáôáããÝëëåé ôéò ðáñÜíïìåò 
ðñÜîåéò åîáóöáëßæåôáé:
•  ðñïèåóìßá ðåñßóêåøçò (1 ìçíüò) 

ðñïêåéìÝíïõ íá óõíåñãáóôåß ìå ôéò áñ÷Ýò
• áíáóôïëÞ ôçò ôõ÷üí áðÝëáóÞò ôïõ
•  íüìéìç Üäåéá ðáñáìïíÞò êáé åñãáóßáò  

äéÜñêåéáò ìÝ÷ñé åíüò Ýôïõò
•  áóöÜëåéá, ðñïóôáóßá, ðåñßèáëøç êáé    

öéëïîåíßá
•  äùñåÜí íïìéêÞ âïÞèåéá, äéåñìçíåßá êáé 

ìåôÜöñáóç óôç ìçôñéêÞ ôïõ ãëþóóá
•  ðñüóâáóç óôá äçìüóéá ó÷ïëåßá êáèþò 

êáé óôá ðñïãñÜììáôá åðáããåëìáôéêÞò 
êáôÜñôéóçò êáé åêðáßäåõóçò ôùí áñìüäéùí 
öïñÝùí

•  áóöáëÞò åðáíáðáôñéóìüò ôïõ åöüóïí 
ôï åðéèõìåß êáé, åöüóïí  åßíáé áíÞëéêï, 
åîáóöáëßæåôáé ï åíôïðéóìüò ôçò ïéêïãÝ-
íåéÜò ôïõ

 
Êáé ôÝëïò, êÜôù áðü óõãêåêñéìÝíåò 
ðñïûðïèÝóåéò åîáóöáëßæåôáé ç íüìéìç êáé 
ïìáëÞ êïéíùíéêÞ êáé åñãáóéáêÞ ÝíôáîÞ ôïõ
óôç ÷þñá ìáò.

•   ÏñãÜíùóå ôï ôáîßäé óïõ æçôþíôáò 
åðßóçìç ðëçñïöüñçóç áðü ôéò 
õðçñåóßåò ðïõ õðÜñ÷ïõí óôç ÷þñá óïõ. 

•   ÁíáæÞôçóå ïñãáíþóåéò ðïõ 
ðñïóôáôåýïõí ôéò ãõíáßêåò óôç ÷þñá 
óïõ ãéá íá óå åíçìåñþóïõí.

•  ÐñïóðÜèçóå íá ìÜèåéò ôç ãëþóóá ôçò 
÷þñáò ðïõ åðÝëåîåò íá åñãáóôåßò ãéá 
íá áðïöýãåéò êáôáóôÜóåéò ðïõ èá óå 
äõóêïëÝøïõí, áðü Üãíïéá Þ ðáñáíüçóç 
ôçò ãëþóóáò.

•  Ìçí åìðéóôåýåóáé áíèñþðïõò ðïõ óïõ 
õðüó÷ïíôáé åýêïëá åýñåóç åñãáóßáò êáé 
õøçëÝò áìïéâÝò. 

•  Íá åßóáé åðéöõëáêôéêÞ êáé íá ìç äßíåéò 
åýêïëá ôá ôáîéäéùôéêÜ óïõ Ýããñáöá, 
üðùò ð.÷. ôï äéáâáôÞñéü óïõ, óå 
áíèñþðïõò ðïõ äåí ãíùñßæåéò êáëÜ.

•   Íá åíçìåñþíåéò ôï ïéêïãåíåéáêü óïõ 
ðåñéâÜëëïí ãéá ôïí áêñéâÞ ðñïïñéóìü 
ôïõ ôáîéäéïý óïõ.

Ç ðáñÜíïìç äéáêßíçóç êáé åìðïñßá áíèñþ-
ðùí, êõñßùò ãéá óåîïõáëéêÞ åêìåôÜëëåõóç, 
åßíáé öáéíüìåíï ðïõ Ý÷åé ëÜâåé äéåèíåßò äé-
áóôÜóåéò êáé ðëÞôôåé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá 
êáé ôç ÷þñá ìáò.

Ôá èýìáôá åßíáé êõñßùò ãõíáßêåò, õðïøÞ-
öéåò ìåôáíÜóôñéåò, ðïõ ðëÞôôïíôáé ðåñéó-
óüôåñï áðü ôç öôþ÷åéá êáé ôçí áíåñãßá êáé 
ðïõ ç áíáæÞôçóç äïõëåéÜò óå Üëëç ÷þñá 
åßíáé áíáãêáßá ãéá ôçí åðéâßùóÞ ôïõò áëëÜ 
êáé ôçí åðéâßùóç ôùí ïéêïãåíåéþí ôïõò. 

Ïé äéáêéíçôÝò ôùí ðáñáíüìùí êõêëùìÜ-
ôùí óùìáôåìðïñßáò ôéò ðñïóåããßæïõí êáé 
ôéò åîáðáôïýí õðïó÷üìåíïé êáëýôåñç æùÞ 
êáé Üìåóç åñãáóßá. Ôéò ïäçãïýí üìùò óôçí 
áíáãêáóôéêÞ ðïñíåßá, ìå ìåèüäïõò üðùò 
áðåéëÞ ãéá ôç æùÞ ôïõò êáé ôùí óõããåíéêþí 
ôïõò ðñïóþðùí, ìå âéáóìïýò, îõëïäáñ-
ìïýò, áêüìá êáé ìå öüíïõò.

Ôï åìðüñéï áíèñþðùí åßíáé óýã÷ñïíç 
ìïñöÞ äïõëåßáò êáé ìßá áðü ôéò ÷åéñüôå-
ñåò ìïñöÝò êáêïðïßçóçò  ðïõ õößóôáíôáé 
ïé ãõíáßêåò. Åîåõôåëßæåé ôçí áíèñþðéíç 
áîéïðñÝðåéá êáé ðáñáâéÜæåé ôá áíèñþðéíá 
äéêáéþìáôá. 

Ðïéïò ï ñüëïò
ôïõ ðåëÜôç
Ï ðåëÜôçò åßíáé óõíõðåýèõíïò ôçò äéáé-
þíéóçò ôïõ öáéíïìÝíïõ ôçò óåîïõáëéêÞò 
óùìáôåìðïñßáò,  ìå ôï íá ÷ñçóéìïðïéåß ôéò 
«õðçñåóßåò» áõôþí ôùí ãõíáéêþí. ÐñÝðåé 
íá ãíùñßæåé üôé äåí åßíáé åðéëïãÞ ôïõò áõôü 
ðïõ êÜíïõí áëëÜ åßíáé åîáíáãêáóìüò óå 
êáèåóôþò äïõëåßáò. Ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ 
ãéãáíôþíåé ôá êõêëþìáôá óùìáôåìðïñßáò.

Ãéá íá ìç ãßíåéò èýìá, ÷ñåéÜæåôáé íá ãíùñßæåéò

•  Öñüíôéóå íá íïìéìïðïéÞóåéò ôçí 
ðáñáìïíÞ óïõ óôç ÷þñá ãéá íá ìç 
äçìéïõñãçèïýí ðñïâëÞìáôá ìå ôéò 
áñ÷Ýò.

•  Áí õðïøéáóèåßò üôé ðñïóðáèïýí
êÜðïéïé íá åêìåôáëëåõôïýí ôçí åñãáóßá 
óïõ Þ íá óå åîáíáãêÜóïõí óå ðñÜîåéò 
ðïõ äåí Ý÷ïõí ôç óõãêáôÜèåóÞ óïõ, 
õðÜñ÷ïõí õðçñåóßåò ðïõ ìðïñåßò íá 
æçôÞóåéò âïÞèåéá êáé íá äéåêäéêÞóåéò 
ôá äéêáéþìáôÜ óïõ. Íá ãíùñßæåéò üôé 
õðÜñ÷åé íüìïò ðïõ óå ðñïóôáôåýåé 
êáé õðçñåóßåò ðïõ ìðïñïýí íá óå 
âïçèÞóïõí.

Áí óêÝðôåóáé íá ìåôáíáóôåýóåéò
óôçí ÅëëÜäá ìå óêïðü íá åñãáóôåßò:

¼ôáí Ýñèåéò óôçí ÅëëÜäá:
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