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Editorial 
 

Σε αυτό το τεύχος επιλέξαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα  στην σύγχρονη μορφή δουλείας, την παράνομη 
διακίνηση ανθρώπων ή αλλιώς  Trafficking. 

Λέξη που νοηματοδοτεί την πιο ακραία και την πιο σύγχρονη έκφραση καταπάτησης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι 700.000 έως 4.000.000 άνθρωποι στον κόσμο ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ, 
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ και ΦΥΛΑΚΙΖΟΝΤΑΙ παρά τη θέλησή τους. 

Η δουλεία ενυπάρχει αιώνες σε όλους  σχεδόν στους πολιτισμούς και δεν είναι μόνο γέννημα της 
φτώχειας και της ανισότητας αλλά – κατά βάση – γνήσιο παιδί μιας ιδεολογίας που χωρίζει το ανθρώπινο 

είδος σε ανώτερους κοινωνικά, φυσικά και πνευματικά. 

H  σύγχρονη μορφή δουλείας δεν δεσμεύει πλέον τους σκλάβους με αλυσίδες αλλά με απειλές, 
εκβιασμούς, χρήση σωματικής ή ψυχολογικής βίας, απαγωγές, απάτες, εξαπατήσεις. 

Η εμπορία ανθρώπων δεν αποτελεί ένα απεχθές επεισοδιακό φαινόμενο που θίγει μερικά μεμονομένα 
άτομα. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο, με ραγδαία εξέλιξη, φαινόμενο με εκτεταμένες επιπτώσεις στο 

ανθρώπινο, κοινωνικό και οικονομικό κεφάλαιο που αποφέρει στα εγκληματικά δίκτυα κέρδη αντίστοιχα 
του εμπορίου ναρκωτικών και όπλων. 

Το trafficking είναι αναμφίβολα ένα πολυσύνθετο κοινωνικό, νομικό και αστυνομικό πρόβλημα που 
ξεπερνά τα τοπικά σύνορα και είναι δύσκολο να καταπολεμηθεί. 

Ως εκ τούτου η ανάληψη κοινών διακρατικών δράσεων δείχνει μονόδρομος για τα αναπτυγμένα 
τουλάχιστον κράτη του κόσμου που αναπτύσσουν στρατηγικές για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Όμως παρά τις  νομοθετικές ρυθμίσεις και τις παγκόσμιες εκστρατείες ο χορός καλά 
κρατεί αφήνοντας ανοικτό το δημόσιο διάλογο για το ζήτημα. 

Αντιλαμβανόμενοι την σπουδαιότητα του προβλήματος και θεωρώντας ότι δεν είναι δυνατόν μέσα από 
ένα τεύχος να αναδείξουμε συνολικά το πρόβλημα, αποφασίσαμε να χωριστεί σε συγκεκριμένες 

θεματικές ενότητες. 

Με το αφιέρωμα αυτό θέλουμε αφενός να συμβάλλουμε μέσα από την εμπειρία μας στο γενικό 
διάλογο  και αφετέρου να εισάγουμε κάποια θέματα προοπτικής στο ζήτημα των υπηρεσιών για τα 

θύματα του trafficking. 

Με την δέσμευση ότι Θα επανέλθουμε στο θέμα και σε επόμενες εκδόσεις, έχοντας ως ηθικό κίνητρο 
το γεγονός  ότι όταν προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν νομιμοποιείται κανένας να σιωπά, να 

αδιαφορεί ή να ανέχεται χωρίς να αντιδρά. 
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Η ΚΛΙΜΑΚΑ, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης, αφιερώνει αυτή τη σελίδα  στους φίλους της εθελοντές 
και χορηγούς, δημοσιοποιώντας το όνομά  για εκείνους που το επιθυμούν και κρατώντας την ανωνυμία 
για τους υπόλοιπους. 
Η δύναμη η δική σας και η δική μας, η δύναμη της “κοινωνίας των πολιτών” είναι το 
στοίχημα του αιώνα μας. 

RADIO ALPHA 98.9 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΨΥ 
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 κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΕΡΕΖΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΑΣ 

 ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε. (AGRINO) 

11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. 
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21ο & 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΖΑΧΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ "DESPINA" 

3ο & 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ι.Ε.Κ.Ε.Π. 

49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ALLIANZ Α.Ε.Γ.Α ΙΚΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ALPAMAYO Α.Ε. ΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
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AROSA INTERNATIONAL ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. 

ART DEPARTMENT ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ASSET OGILVY ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ 

AVELON ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

BAKEMARK HELLAS S.A. κ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. ΛΕΣΧΗ ΛΑΪΟΝΣ "ΤΡΙΤΩΝ" 

CINEGRAM A.E. ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΑΣ & 
ΠΑΙΔΙΟΥ 

CINEROS A.E. ΜΑΡΒΟ ΑΕΒΕΕ 

COMBITRANS HELLAS LTD ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕΤ 

CROWN HELLAS CAN ΜΕΤΑΧΟΛΝΤΙΓΚ 

EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΒΕ κ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΦΩΤΗΣ 

FLOCA CLUB SERVICE κ. ΜΥΡΜΗΓΚΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 

GREENPEACE  ΝΕΟΚΕΜ Α.Ε. 

HAPCO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΣΩΤΗΡΙΑ" 

HELIOS ΑΒΕΕ ΟΑΕΔ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΟΑΕΔ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ICBS ΟΕΤΑ 

IDEAL STANDART ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

IML ΟΡΓΑΝΟΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 

IMPERIAL TOBACCO ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΟΤΕ 

J. TECHNOLOGIC ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

LAVIPHARM ACTIVE SERVICES A.E. κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ 

MASCOT COSMETICS A.E. ΠΑΣΚΑΛ & ΣΤΡΑΤΗΣ Α.Ε. 

MISKO Α.Ε. ΠΑΣΣΑΛΗΣ Γ. &Ι. & ΕΥΡΑΓΟΡΑ Α.Ε. 

NAZCA ΑΛΠΑΜΑΓΙΟ ΣΠΟΡ Α.Ε. κ. ΠΕΡΓΑΜΙΝΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε. 

NUTRIA A.E. κ. ΠΕΤΡΟΥ - ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

PARIDISE NAVIGATION S.A. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΕΥΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

PFIZER ΠΡΑΚΣΥΣ Α.Ε. 

PROCTER & GABLE HELLAS ΕΠΕ ΠΡΙΜΟ Α.Ε. 
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PROVIDENT ΠΡΟΣΠΕΡΟ 

SGI TRADEMCO A.E.  κ. ΡΕΝΤΙΦΗ ΝΑΤΑΣΑ 

SUPER MARKET Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  Σ.Κ. ΑΙΓΙΣ ΕΠΕ 

SPACE HELLAS ΣΕΚΑΠ Α.Ε. 

TE - TRUST A.E. ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε. 

TELEPRIME A.E. ΣΤΑΒΛΟΣ  

UNI - PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΕΤΣΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

UNILEVER HELLAS AEBE ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 

UNIVERSAL ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 

VASSILIOU TROFINKO S.A. ΤΕΕ ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ 

ΑIΓΑΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  

ΑΛΦΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε (MEGA) 

ΑΟΝ ΤΕΡΝΕΡ Α.Ε. ΤΡΙΑ ΑΕΒΕ 

ΒΑΛΚΑΝ Α.Ε.Β.Ε. κ. ΤΣΙΚΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

K. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΑ "ΧΑΛΥΨ" 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ "ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ" ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ INFOPREST 

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΦΩΝ ΜΑΥΡΑΚΗ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 

κ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΕΠΟΣ & ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

κ. ΔΙΠΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 κ. ΔΙΠΛΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ κ. ΦΩΤΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ κ. ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΚΑΒ GOLDEN FILTER 

ΕΛΑΪΣ Α.Ε. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» 

ΕΛΒΑ ΕΠΕ 120Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. OUT OF THE BOX 

ΕΜΑ Α.Ε. E.T.S 

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ IT 

Κ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ EASYNET MEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

POOR DESIGNERS ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΣ ΜΑΙΡΗΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 

MNP (Β. ΜΑΡΜΑΤΑΚΗΣ,  Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ) g    (Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, A ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ) 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  Ray ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ Ο.Ε. 

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ –ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ –ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ 
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Φαινόμενο Trafficking σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό επίπεδο και Ελλάδα 

 

Το φαινόμενο του trafficking έκανε την 
εμφάνισή του στην διεθνή ημερήσια διάταξη 
στα τέλη του 19ου αιώνα, υπό μορφή σειράς 
Διεθνών Διασκέψεων, γνωστό ως «εμπόριο 
λευκής σαρκός». Η πρώτη Διεθνής Συμφωνία 
που σχετίστηκε με το trafficking 
υπογράφτηκε στο Παρίσι το 1904. Στα χρόνια 
που ακολούθησαν το φαινόμενο του 
trafficking έλαβε αυξανόμενης προσοχής και 
αποτέλεσε αντικείμενο πολλών Διεθνών 
Συμφωνιών. 

 

Το trafficking ή εμπορία ανθρώπων είναι μια 
σοβαρή μορφή άσκησης βίας και μια σοβαρή 
παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
που συνίσταται στην στρατολόγηση, τη 
μεταφορά, τη μετακίνηση, τη στέγαση ή την 
υποδοχή προσώπων, με την χρήση απειλής ή 
βίας, ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, 
αρπαγής, απάτης, παραπλάνησης, 

κατάχρησης εξουσίας, εκμετάλλευσης της 
ευάλωτης θέσης του θύματος ή με την 
καταβολή ή αποδοχή χρημάτων ή ωφελειών 
για την επίτευξη της συγκατάθεσης του 
προσώπου που ελέγχεται από άλλο πρόσωπο, 
με σκοπό την εκμετάλλευση» (άρθρο 3 του 
Πρωτοκόλλου για την Καταπολέμηση της 
Εμπορίας Ανθρώπων).  

Η εμπορία ανθρώπων δεν αποτελεί μόνο ένα 
περιστασιακό φαινόμενο που θίγει μερικά 
μεμονωμένα άτομα· πρόκειται για ένα 
φαινόμενο με εκτεταμένες επιπτώσεις στον 
κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό ιστό, που 
η διεύρυνσή του διευκολύνεται από την 
παγκοσμιοποίηση και τις σύγχρονες 
τεχνολογίες.  

Τα αίτια που κρύβονται πίσω από την 
εμπορία ανθρώπων συνδέονται άμεσα με τις 
αιτίες αύξησης της διεθνούς μετανάστευσης. 
Η φτώχεια, η ανεργία και η έλλειψη 
εκπαίδευσης και πρόσβασης σε πόρους 
καθιστούν τους ανθρώπους πιο ευπαθείς και 
αδύναμους και κατά συνέπεια πολλές φορές 
πιο εύκολα θύματα εκμετάλλευσης καθώς 
είναι έτοιμοι να αρπάξουν ευκαιρίες που τους 
προσφέρονται και που υπόσχονται χρήματα ή 
αλλαγή τρόπου ζωής. Σε συνδυασμό με την 
έλλειψη οργανωμένης, νόμιμης και ελέγξιμης 
μετανάστευσης και τα κλειστά σύνορα οι 
μετανάστες και οι μετανάστριες αναζητούν 
παράνομα κανάλια εισόδου στις χώρες 
προορισμού με αποτέλεσμα να εμπιστεύονται 
μεσάζοντες όπως λαθρέμπορους ή γραφεία 
ευρέσεως εργασίας τα οποία δεν μπορούν να 
ελέγξουν.  
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Πολλοί από  εμάς υποθέτουν ότι αυτοί οι 
άνθρωποι είναι πρόθυμοι συμμετέχοντες σε 
μια εγκληματική συναλλαγή (π.χ. παράνομη 
είσοδο, μαύρη εργασία). Πιστεύουμε ότι 
ψάχνουν απλά μια διαφυγή από την ένδεια. 
Σπάνια αναλογιζόμαστε τα συγκεκριμένα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, πότε και με 
ποιο τρόπο περνούν λαθραία ή τι τους 
συμβαίνει κατόπιν.  

Η πραγματικότητα απεικονίζει μια πολύ 
διαφορετική εικόνα, ότι δηλαδή οι άνθρωποι 
αυτοί υφίστανται συχνά οικονομική, 
σεξουαλική και σωματική εκμετάλλευση, 
ζουν κάτω από άθλιες συνθήκες και 
υφίστανται σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, όπως η στέρηση ταξιδιωτικών 
εγγράφων, ο εγκλεισμός και ο εκβιασμός, με 
αποκορύφωμα τον ξυλοδαρμό, τον βιασμό, 
και άλλες μορφές βίας. Δεν θα πρέπει επίσης 
να παραβλέψουμε ότι στις βιομηχανικές 
χώρες υπάρχει μια ανησυχητική τάση για 
χρήση φτηνού και αδήλωτου εργατικού 
δυναμικού καθώς και για εκμετάλλευση 
γυναικών και παιδιών με σκοπό την πορνεία 
και την πορνογραφία. Οι γυναίκες ειδικά 
αποτελούν πολύ ευάλωτα θύματα εμπορίας, 
με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, αν 
αναλογιστούμε την παράλληλη ανάπτυξη που 
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην 
βιομηχανία του σεξ. Τα παιδιά συνήθως 
προωθούνται στην επαιτεία και στην 
παράνομη εργασία, ενώ και πολλοί άνδρες 
έχουν πέσει θύματα σωματεμπορίας. 

 Παρά τις δυσκολίες που έχει η συγκέντρωση 
στατιστικών δεδομένων στον τομέα της 
εμπορίας ανθρώπων, οι περισσότεροι φορείς 
που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του 
φαινομένου συμφωνούν ότι πρόκειται για 
φαινόμενο σε έξαρση. Εκτιμάται ότι περίπου 
600.000 έως 800.000 γυναίκες και παιδιά 
ετησίως διακινούνται στα διεθνή σύνορα 
παγκοσμίως, με σκοπό «την γενετήσια 
εκμετάλλευση, την αναγκαστική εργασία ή 
υπηρεσίες, την δουλεία ή πρακτικές 
παρόμοιες με την δουλεία, την υποτέλεια ή 
την αφαίρεση οργάνων του σώματος». 
Μερικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
ωστόσο, εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός είναι 

σημαντικά μεγαλύτερος. Πρόκειται άλλωστε 
για την πιο κερδοφόρα και αναπτυσσόμενη 
επιχείρηση του οργανωμένου εγκλήματος, 
μετά το εμπόριο ναρκωτικών και το εμπόριο 
όπλων.  

Η παραδοσιακή ροή από ορισμένες 
αναπτυσσόμενες χώρες (Βόρειος και 
Κεντρική Αφρική, Λατινική Αμερική, Ασία) 
προς χώρες της Δύσης συνεχίζεται. Αλλά ο 
πλέον εντυπωσιακός παράγοντας, που 
δημιουργεί μεγάλη ανησυχία, είναι η αύξηση 
του αριθμού γυναικών και παιδιών από χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που 
μεταφέρονται στην ΕΕ την τελευταία κυρίως 
δεκαετία. Η επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης στις χώρες αυτές είχε άμεσες 
επιπτώσεις στη ροή της εμπορίας γυναικών, 
ενώ οι περισσότερες έχουν γίνει - σε 
διάφορους βαθμούς - χώρες προέλευσης, 
διακίνησης αλλά και χώρες προορισμού. 
Πολλές γυναίκες καταγόμενες από τα Νέα 
Ανεξάρτητα Κράτη μεταφέρονται μέσω των 
υποψηφίων χωρών πριν καταλήξουν σε 
κάποιο από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις, κάθε χρόνο έως 120.000 
γυναίκες και παιδιά διακινούνται προς τη 
Δυτική Ευρώπη, ενώ το φαινόμενο της 
επανεμπορίας στο εσωτερικό της ΕΕ έχει 
επίσης καταγραφεί ως νέος και 
αναπτυσσόμενος παράγοντας.  

H γεωγραφική θέση της Ελλάδας, το 
ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο αλλά και το 
γεγονός ότι είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συνιστούν πόλους έλξης για τα 
παράνομα κυκλώματα, που 
δραστηριοποιούνται στην εμπορία 
ανθρώπων. Όπως φαίνεται από διεθνείς 
εκθέσεις (π.χ. UN report 2006) η Ελλάδα έχει 
πλέον γίνει διεθνές κέντρο σωματεμπορίας, 
χώρα προορισμού και transit διακινούμενων 
προσώπων, που προέρχονται κυρίως από 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τα 
τελευταία πέντε χρόνια ωστόσο παρατηρείται 
μια πολύ σημαντική άνοδος νιγηριανών 
κοριτσιών που προωθούνται στις ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες του σεξ. Οι κοπέλες εξαπατώνται 
με ελπιδοφόρες προτάσεις για δουλειά ή και 
σπουδές και καταλήγουν στους δρόμους και 
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στα νυκτερινά μαγαζιά. Στην Ελλάδα όπως 
και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, η 
παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων 
είναι στενά συνδεδεμένη με τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση.  

Το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων έκανε 
αισθητή την εμφάνισή του στον ελληνικό 
χώρο στην δεκαετία του ’90. Ωστόσο μόλις 
το 2001 άρχισε να αντιμετωπίζεται η 
παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων 
με την ψήφιση του νόμου 3064/2002.  Η 
ουσιαστική δε εφαρμογή του καθυστέρησε 
για ένα ακόμη χρόνο, μέχρι την έκδοση τον 
Αύγουστο του 2003 του προβλεπόμενου 
προεδρικού διατάγματος (233/2003). Ο νόμος 
3064/2002 προβλέπει την δίωξη των 
δουλεμπόρων, την αναστολή της απέλασης 
των γυναικών που αναγνωρίστηκαν ως 
θύματα, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και 
την παροχή προστασίας και αρωγής. Το 
θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης ανθρώπων ενισχύθηκε 
με  την ψήφιση και εφαρμογή του ν. 
3386/2005 για την «Είσοδο, διαμονή και 
κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων 
χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», ο οποίος 
περιλαμβάνει αυτοτελές κεφάλαιο για τη 
συνολική ρύθμιση της προστασίας και 
αρωγής των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων 
(άρθρα 46-52 του ν. 3386/2005).  

Σε διεθνές επίπεδο έχουν προωθηθεί δύο 
θεμελιώδη κείμενα προς την κατεύθυνση της 
καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων: α) η Σύμβασης του ΟΗΕ κατά 
του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, 
μαζί με τα 3 Πρωτόκολλά της, καθώς και β) η 
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
τη Δράση κατά της Παράνομης Διακίνησης 
Ανθρώπων. Η Ελλάδα έχει υπογράψει τις δύο 
αυτές συμβάσεις από τον Νοέμβριο του 2005, 
ενώ στο Υπουργείο Δικαιοσύνης λειτουργεί 
Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με 
αντικείμενο την κύρωσή τους και τον 
συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο των 
εργασιών για την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων.  

 

Σημαντικός σταθμός στην λειτουργία της  
Επιτροπής ήταν η υπογραφή Μνημονίου 
Συνεργασίας με δώδεκα Μη Κερδοσκοπικές 
Οργανώσεις (μεταξύ των οποίων είναι και η 
Μ.Κ.Ο. Κλίμακα) για την καταπολέμηση της 
παράνομης διακίνησης και εμπορίας 
ανθρώπων, θέτοντας τους γενικούς όρους 
συνεργασίας μεταξύ τους προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ουσιαστικότερη και 
αποδοτικότερη αρωγή και στήριξη των 
θυμάτων. 

Η εμπορία ανθρώπων είναι αναμφίβολα ένα 
πολυσύνθετο φαινόμενο, η αντιμετώπισή του 
οποίου απαιτεί συνεργασία, συνδυασμένες 
και συντονισμένες δράσεις, που να 
εφαρμόζονται με συνέπεια από όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς. Τέλος, έμφαση και 
προσπάθειες θα πρέπει να καταβληθούν όχι 
ì όνο για την πρόληψη και καταστολή του 
εγκλήματος και προστασία των θυμάτων, 
αλλά και για τη ψυχοκοινωνική επανένταξη 
των θυμάτων. Με τον όρο αυτό νοείται η 
διαδικασία που στοχεύει στην βελτίωση της 
λειτουργικότητας του προσώπου προκειμένου 
να αυτονομηθεί, αλλά και η προετοιμασία της 
κοινωνίας για την δημιουργία και προσφορά 
ίσων ευκαιριών.  
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Οδοιπορικό ενός θύματος 
 
 

Σημείο εκκίνησης: Νιγηρία 

Αναφερόμενο πρόσωπο: Μια κοπέλα 27 
ετών, η Σάρα, άγαμη μητέρα ενός κοριτσιού 4 
ετών, άνεργη, φτωχή, η οποία επιβιώνει με την 
πενιχρή βοήθεια που της προσφέρει η 
οκταμελής πατρική της οικογένεια με την 
οποία και συμβιώνει. Οι συνθήκες διαβίωσης 
τους είναι υποτυπώδεις και οι προοπτικές 
μεγαλύτερης ευημερίας μάλλον ανύπαρκτες. 
Μη ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στη Νιγηρία, σε 
ì ία από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής.  

Η ιστορία ξεκινάει το 2004 όταν η Sara 
γνωρίζει, μέσω μιας φίλης της, έναν άντρα 
ομοεθνή της με τον οποίο κάνει παρέα για 
κάποιες ημέρες, γνωρίζονται, συζητούν και 
κάποια στιγμή της προτείνει, σα λύση για το 
αδιέξοδο της ζωής, να μεταναστεύσει μαζί του 
στην Ελλάδα. Της εξηγεί ότι μπορεί να της 
εκδώσει τα  ταξιδιωτικά έγγραφα, να 
πληρώσει το ταξίδι και να της βρει μια καλή 
δουλειά εκεί. Της παρουσιάζει μια ουτοπική 
εικόνα της Ελλάδας όπου η εύρεση εργασίας 
είναι πολύ εύκολη και οι μισθοί ικανοί για να 
ζει εκείνη πλουσιοπάροχα και να συντηρεί και 
την οικογένεια της στη Νιγηρία. Η Σάρα 
δέχεται την πρόταση του, νιώθοντας ότι της 
δίνεται μια μοναδική ευκαιρία για να αλλάξει 
τη ζωή της και να βοηθήσει τους δικούς της 
ανθρώπους να ξεφύγουν από τη φτώχια.  

Μέσα στο επόμενο διάστημα, εκείνος 
διεκπεραιώνει τις απαραίτητες ενέργειες για 
την έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων και 
αγοράζει τα εισιτήρια. Η Σάρα, τελικά, 
ταξιδεύει για την Ελλάδα συνοδευόμενη από 
τον υποτιθέμενο φίλο της και κρατώντας στα 
χέρια της τα , εν αγνοία της, πλαστά έγγραφα 
που εκείνος είχε προμηθευτεί.  

Και στην Ελλάδα όλα αλλάζουν. Στο 
αεροδρόμιο τους περιμένουν άλλοι δύο 
ομοεθνείς τους, οι οποίοι όλοι μαζί την 
οδηγούν σ’ ένα διαμέρισμα κάπου στο κέντρο 
της Αθήνας. Εκεί βρίσκονται κι άλλες 

κοπέλες. Μία γυναίκα αφού συνεννοείται με 

 

αυτούς που τη μετέφεραν της δείχνει το 
κρεβάτι της και της λέει να πάει για ύπνο. Την 
επόμενη ημέρα της δίνει διάφορα ρούχα και 
φωνάζει μία από τις άλλες κοπέλες για να της 
δείξει πώς θα δουλεύει. Της λέει ότι θα 
δουλεύει σε club, θα κάνει strip show και 
παρέα με τους πελάτες. Τότε η κοπέλα αρχίζει 
να γδύνεται χορεύοντας και η Sara 
καταλαβαίνει. Η γυναίκα της εξηγεί ότι εκτός 
από το χορό, κάποιες φορές θα πρέπει να κάνει 
sex με τους πελάτες για να κερδίζει 
περισσότερα χρήματα. Της αποκαλύπτει ότι 
τους χρωστάει 50.000 ευρώ για τα έξοδα της 
μεταφοράς της και ότι αυτή η δουλειά είναι ο 
μόνος τρόπος για να τους ξεπληρώσει. Η Σάρα 
αντιδρά, φωνάζει, κλαίει, τους λέει ότι δεν της 
είχαν πει τίποτα τέτοιο, θέλει να γυρίσει πίσω. 
Τότε εμφανίζονται δύο από τους άντρες που 
τη μετέφεραν και αρχίζουν να τη χτυπούν. Τη 
χτυπούν και της φωνάζουν ότι δεν έχει καμία 
επιλογή, ότι δεν μπορεί να ξεφύγει, ότι αυτή η 
χώρα τους ανήκει, όλοι είναι με το μέρος τους 
ακόμη και η αστυνομία, ότι αν προσπαθήσει 
να διαφύγει θα τη βρουν και θα τη φέρουν 
πίσω, θα σκοτώσουν το παιδί της στη Νιγηρία. 

Το επόμενο διάστημα η Σάρα δουλεύει 
κάνοντας consomation, strip show και prive 
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dance (χορός μπροστά σε έναν πελάτη ο 
οποίος έχει δικαίωμα σωματικής επαφής)σε 
διάφορα club στην Αθήνα και την επαρχία. Οι 
σωματέμποροι παίρνουν όλα τα χρήματα που 
κερδίζει και είναι σχεδόν πάντα 
δυσαρεστημένοι γιατί τα θεωρούν ανεπαρκή. 
Λίγους μήνες αργότερα αρχίζουν πάλι να την 
πιέζουν για να δουλέψει σαν ιερόδουλη. 
Εκείνη αντιδρά έντονα. Κατά τη διάρκεια ενός 
έντονου διαπληκτισμού την απειλούν ότι θα 
της «χαρίσουν ένα μόνιμο ενθύμιο». 
Ασφαλίζουν τα παράθυρα του διαμερίσματος, 
κλειδώνουν την πόρτα του δωματίου, βάζουν 
δυνατή μουσική, τη χτυπούν και της 
περιχύνουν ένα δοχείο με ζεστό νερό το οποίο 
της καίει το δεξί της χέρι, την κοιλιά και το 
στήθος. Για ένα μήνα δεν μπορεί να δουλέψει 
και μένει στο σπίτι. Μία μέρα αποφασίζει να 
βγει κρυφά χωρίς να ζητήσει την άδεια. Όσο 
προχωράει στο δρόμο, την εντοπίζουν τυχαία 
οι διακινητές και τη μεταφέρουν χτυπώντας τη 
σε ένα υπόγειο διαμέρισμα. Για να την 
τιμωρήσουν, την κλειδώνουν για 10 ημέρες 
χωρίς φαγητό. Τελικά, μια νύχτα, καταφέρνει 
να το σκάσει, καταφεύγει σε μία ομοεθνή 
φίλης της και ζητάει προστασία. Τις επόμενες 
ημέρες πείθεται να απευθυνθεί στην πρεσβεία 
και την αστυνομία για βοήθεια. Είναι πια 
περίπου ένα χρόνο στην Ελλάδα. 

 

Όσο βρισκόταν κάτω από τον έλεγχο των 
διακινητών, η Σάρα βιάστηκε κατ’ επανάληψη 
και βίωνε εξευτελισμούς σε καθημερινή βάση. 
Ζούσε σε καθεστώς μόνιμου φόβου και 

απειλών. Η βία, ο έλεγχος και οι απειλές 
ξεκίνησαν αμέσως μετά τη στρατολόγηση της. 
Η βία και η απομόνωση στόχευε στην 
ψυχολογική εκμηδένιση της, στην 
κατακυρίευση της από συναισθήματα 
αναξιότητας, ντροπής και στιγματισμού, στο 
να νιώθει τελικά ότι δεν μπορεί να δεχθεί 
βοήθεια από πουθενά, ότι είναι ολοκληρωτικά 
μόνη.   Η Σάρα δεν φοβόταν μόνο το 
«αφεντικό» της αλλά όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα 
την αστυνομία για την οποία της είχαν πει ότι 
αν θα τη βρει, θα τη συλλάβει. Η Σάρα παρόλο 
που, για κάποια διαστήματα, δούλευε στην 
επαρχία και είχε ελευθερία κίνησης, δεν 
τόλμησε ποτέ να μιλήσει για την κατάσταση 
της και να ζητήσει βοήθεια. Οι σωματέμποροι 
την είχαν κάνει να πιστέψει ότι όλοι είναι μέλη 
του δικού τους κυκλώματος. Επίσης την 
απειλούσαν ότι αν προσπαθήσει να διαφύγει 
θα βλάψουν την οικογένεια της στη Νιγηρία.     

Η Σάρα, μετά την κατάθεση της στην Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση,  παρέμεινε για ένα 
μεγάλο χρονικό διάστημα στο καταφύγιο της 
Κλίμακας όπου δέχθηκε ψυχολογική και 
ψυχιατρική υποστήριξη και πραγματοποίησε, 
πάντα συνοδευόμενη  από την υπεύθυνη της 
κοινωνικής υπηρεσίας, τις απαραίτητες 
ιατρικές εξετάσεις καθώς και την κατάλληλη 
θεραπεία για τα εγκαύματα που υπέστη κατά 
την διάρκεια του εγκλεισμού της. Επίσης, 
πραγματοποίησε όλες τις ενέργειες για την 
έκδοση νομιμοποιητικών εγγράφων – στην 
περίπτωση της, ειδική άδεια παραμονής και 
εργασίας ως θύμα σωματεμπορίας. Την 
εκπροσώπηση της στη δίκη, που θα καταθέσει 
σαν μάρτυρας κατηγορίας εναντίον του 
κυκλώματος των διακινητών, έχει αναλάβει 
εθελοντής δικηγόρος, συνεργάτης της 
Κλίμακας.  

Σήμερα, η Σάρα διαβιεί αυτόνομα και  
προσπαθεί να αναδιοργανώσει τη ζωή της σε 
κάθε επίπεδο. Η εκδίκαση της υπόθεσης της 
έχει για εκείνη πρωταρχική σημασία. Η λήξη 
της δίκης αυτής σηματοδοτεί για τη Σάρα ένα 
καινούριο σημείο εκκίνησης για τη μετέπειτα 
ζωή της και την ουσιαστική απελευθέρωση 
της.  
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Με την ματιά των ειδικών 
 

 

Το Ελληνικό κράτος, στο πλαίσιο 
ανάπτυξης σχεδίου δράσης για την 
αντιμετώπιση  του trafficking, ως μορφής 
οργανωμένου εγκλήματος,  δημιούργησε μια  
Ειδική Μονάδα στην Αστυνομία που 
δραστηριοποιείται στην Καταπολέμηση της 
Εμπορίας Ανθρώπων (anti-trafficking)  

Στην συνέντευξη που ακολουθεί ο κος 
Γεώργιος Βανικιώτης  Αστυνόμος Α΄,  
Τμηματάρχης του Τμήματος 
Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της 
Υποδ/νσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου 
Εγκλήματος απαντά στις ερωτήσεις μας 
σχετικά με τις δράσεις του τμήματος του 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται 
ενέργειες για την καλύτερη δυνατή 
καταπολέμηση του φαινομένου της 
διακίνησης και σωματεμπορίας ανθρώπων 
σε εθνικό επίπεδο. Θα μπορούσατε να μας 
αναφέρετε κάποιες από τις κύριες αυτές 
καινοτόμες δράσεις που υλοποιούνται από 
την Ελληνική Αστυνομία και το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η Ελληνική Αστυνομία, στα πλαίσια των 
πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει τα 
τελευταία χρόνια, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει το εγκληματικό φαινόμενο 
της Εμπορίας Ανθρώπων, προχώρησε σε 
δύο πολύ σημαντικές και καινοτόμες 
δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τα 
μέσα του περασμένου έτους, με την ίδρυση 
δύο Τμημάτων Καταπολέμησης Εμπορίας 
Ανθρώπων στην Αθήνα και στην Θεσ/νίκη 
και την δημιουργία του Εθνικού 

Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων με 
την κωδική ονομασία «ΙΛΑΕΙΡΑ», μία από 
τις πρώτες απαχθείσες γυναίκες σύμφωνα με 
την ελληνική μυθολογία, το οποίο είναι μία 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, σε εθνικό και διασυνοριακό 
επίπεδο. 

Αυτές έχουν ως στόχο, αφενός την επιτυχή 
επιχειρησιακή αντιμετώπιση των 
εγκληματικών οργανώσεων που 
δραστηριοποιούνται σ' αυτή την σύγχρονη 
μορφή                    «δουλείας» και αφετέρου 
στον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων για την πληρέστερη παροχή αρωγής 
και προστασίας στα θύματα. 

Προκειμένου να επιτευχθεί πληρέστερη 
αντιμετώπιση των εγκληματικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην 
εμπορία ανθρώπων, μετά την ίδρυση της 
Ομάδα Antitrafficking στην Δ/νση 
Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ως ρόλο 
τον συντονισμό και την επιτελική 
καθοδήγηση των επιχειρησιακών 
Υπηρεσιών Καταπολέμησης Εμπορίας 
Ανθρώπων και δεκατεσσάρων (14) 
επιχειρησιακών ομάδων Antitrafficking, που 
επιλαμβάνονται σε θέματα εμπορίας 
ανθρώπων και παρέχουν συνδρομή στις 
λοιπές Υπηρεσίες της Αστυνομίας, με 
τοπική αρμοδιότητα τις αντίστοιχες Γενικές 
Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας 
(Αττική, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο, 
Δυτική Ελλάδα. Κρήτη, Ήπειρο, Ιόνια 
νησιά, Κεντρική Μακεδονία, κ΄ Θράκη και 
Στερεά Ελλάδα), ιδρύθηκαν δύο Τμήματα 
Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, στις 
Υποδ/νσεις Αντιμετώπισης Οργανωμένου 
Εγκλήματος των Διευθύνσεων Ασφάλειας 
Αττική κ' Θεσ/νίκης αντίστοιχα. 
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Η ένταξη των Τμημάτων αυτών στις 
Υποδ/νσεις Αντιμετώπισης Οργανωμένου 
Εγκλήματος, έγινε προκειμένου να 
στοχοποιηθούν οι ελληνικές αλλά και οι 
διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις και να 
αντιμετωπισθεί το εγκληματικό αυτό 
φαινόμενο, με την εφαρμογή του σύγχρονου 
νομικού «οπλοστασίου», που υφίσταται στα 
πλαίσια της νομοθεσίας για το οργανωμένο 
έγκλημα, αλλά και να χρησιμοποιηθούν οι 
τεχνικές, τα μέσα και η εμπειρία που 
διαθέτουν οι Υπηρεσίες αυτές, στην 
αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος. 

 Τα δύο Τμήματα Καταπολέμησης Εμπορίας 
Ανθρώπων είναι αρμόδια για την 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των 
εγκλημάτων κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και 
γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής, καθώς και για την 
παροχή άμεσης προστασίας και αρωγής των 
θυμάτων των πράξεων αυτών. 

Η τοπική τους αρμοδιότητα είναι οι Νομοί 
Αττικής και Θεσ/νίκης αντίστοιχα, αλλά με 
την έγκριση - διαταγή του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας, επιλαμβάνονται της 
διερεύνησης εγκλημάτων της αρμοδιότητος 
τους, προς παροχή συνδρομής, στις κατά 
τόπο αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες, για 
το μεν Τμήμα της Θεσ/νικης και στις άλλες 
περιοχές της Βορείου Ελλάδος και για το δε 
Τμήμα της Αθήνας σε όλες τις περιοχές της 
επικράτειας. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο 
καλύτερος συντονισμός των επιχειρησιακών 
δράσεων τον τοπικών Υπηρεσιών 
Antitrafficking, αλλά και κάθε Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, που καλείται να 
χειριστεί τέτοιο θέμα. 

Το Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων 

«ΙΛΑΕΙΡΑ», αφορά μία πρωτοβουλία της 
Ελληνικής Αστυνομίας, στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως στόχο τον 
καλύτερο συντονισμό των διωκτικών αρχών 
των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής γυναικών και ανηλίκων καθώς και τον 
πληρέστερο συντονισμό των διωκτικών 
αρχών και των λοιπών εμπλεκομένων 
φορέων σε πρακτικό επίπεδο για την παροχή 
αρωγής και προστασίας στα θύματα. 

Η υλοποίηση του Σχεδίου αυτού έχει ως 
βασικούς άξονες, τις συντονισμένες και 
αποτελεσματικές δράσεις των αρμοδίων 
αρχών των συμμετεχόντων χωρών και 
οργανισμών, οι οποίες ανέρχονται σε είκοσι 
έξι (22 χώρες και 4 διεθνείς οργανισμοί) για 
την εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων, 
τις συλλήψεις δραστών, την κατάσχεση 
παράνομων εσόδων, την απελευθέρωση 
θυμάτων καθώς και την εποικοδομητική 
συνεργασία των συναρμοδίων 
εμπλεκομένων φορέων για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την 
αναγνώριση και κάλυψη των ιδιαίτερων 
αναγκών των θυμάτων, με την παροχή 
αρωγής και προστασίας και τον ασφαλή 
επαναπατρισμό τους. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Παρά την δραστηριοποίηση πολλών φορέων 
και οργανώσεων και την μεταξύ τους 
συνεργασία στον εντοπισμό θυμάτων 
διακίνησης και σωματεμπορίας, ο αριθμός 
αυτών που γίνονται τελικά αποδέκτες 
ενεργειών προστασίας και αρωγής είναι 
ακόμα περιορισμένος. Σε ποια σημεία 
θεωρείτε ότι δυσχεραίνεται ο μηχανισμός 
αναγνώρισης και παραπομπής θυμάτων και 
τι θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να 
βελτιωθεί; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Οι πρωτοβουλίες που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως, πιστεύουμε ότι θα 
βελτιώσουν την συνεργασία μεταξύ των 
συναρμοδίων φορέων και των οργανώσεων 
και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί 
στο μέλλον, πέρα των άλλων, και ο αριθμός 
των θυμάτων που θα γίνονται αποδέκτες 
προστασίας και αρωγής. 

Τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία 
χρόνια και από τους κυβερνητικούς φορείς 
αλλά και από τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις είναι προς την θετική 
κατεύθυνση. 

Στον τομέα της αρωγής και προστασίας 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων η συνεργασία 
μεταξύ των κυβερνητικών και μη φορέων 
είναι πραγματικά σε πολύ καλό σημείο, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης των μηχανισμών 
ανταπόκρισης. 

Δυσχέρειες υφίστανται λόγω της φύσης του 
προβλήματος, του ότι πολλά θύματα δεν 
θεωρούν ότι πραγματικά μπορούν να 
βοηθηθούν, στον φόβο που οι δράστες τους 
δημιουργούν για την ζωή τους ή των 
οικογενειών τους σε περίπτωση που 
ζητήσουν βοήθεια, στο ότι πολλά από τα 
θύματα επιθυμούν να μην γίνουν γνωστά 
αυτά που έχουν υποστεί σε τρίτα πρόσωπα 
καθώς και στην αδυναμία επικοινωνίας 
τους, λόγω γλώσσας, με τους αρμόδιους 
φορείς. 

Από την πλευρά των φορέων, απαιτείται μία 
πιο συντονισμένη προσπάθεια προς την 
κατεύθυνση εντοπισμού και καταγραφής 
περιοχών και σημείων που πιθανόν να 
βρίσκονται θύματα εμπορίας ανθρώπων και 
την μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης, μέσω μιας επικοινωνιακής 
πολιτικής που θα έχει συγκεκριμένους 
στόχους, με κεντρικό μήνυμα που θα κάνει 
τους χρήστες – πελάτες να κατανοήσουν την 
ηθική και ουσιαστική τους ευθύνη απέναντι 
στα θύματα. 

Επίσης πρέπει να εντατικοποιηθούν οι 
καμπάνιες ενημέρωσης στις χώρες 
προέλευσης και να ενημερώνονται 
πιθανολογούμενα θύματα για το που 
μπορούν να απευθυνθούν με την άφιξή τους 
στην Χώρα μας, αν αντιμετωπίσουν τέτοια 
περίπτωση. 

Ουσιαστικός παράγοντας για την Ελληνική 
Αστυνομία είναι η άμεση ενημέρωση των 
ειδικών της Υπηρεσιών, για περιπτώσεις 
που θύματα έχουν καταφύγει σε άλλους 
φορείς, γιατί η καθυστέρηση δυσχεραίνει 
τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων που 
πιθανόν να διακινούνται από την ίδια 
εγκληματική οργάνωση. 

 

 

Ευχαριστούμε θερμά τον κο Γεώργιο  
Βανικιώτη για τη συνεργασία του  
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Πιλοτική έρευνα: Ψυχοκοινωνικό προφίλ θυμάτων Trafficking 
 
 
Τίτλος έρευνας:  «Δουλεύοντας με 
αλλοδαπές γυναίκες – θύματα βίας και 
σωματεμπορίας: πιλοτική έρευνα για την 
εφαρμογή της φόρμας καταγραφής κλινικών 
και πολιτισμικών στοιχείων». 

 

Συγγραφείς: Κολίρη, Μ.Ε, Μαλογιάννης, 
Ι., Καπετανάκη, Δ., Καραπιπέρη, Α., 
Σωτηράκου, Α. & Κατσαδώρος, Κ. 

 

Η διακίνηση και σωματεμπορία ανθρώπων 
είναι μια μορφή οργανωμένου εγκλήματος η 
οποία παρουσιάζει πρωτοφανή άνθηση τα 
τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο 
Διεθνής Οργανισμός Εργασίας υπολόγισε 
ότι το 2005 διακινήθηκαν 2.5 εκατομμύρια 
άτομα παγκοσμίως και ότι κάθε χρόνο 
προστίθενται περίπου 1.5 εκατομμύριο 
άτομα ακόμα1. Η Ελλάδα λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης αφ’ ενός και της 
ιδιότητας της ως κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου, αποτελεί 
τόσο προορισμό (destination country) όσο 
και χώρα διαμέσου της οποίας τα θύματα 
διοχετεύονται στην υπόλοιπη Ευρώπη 
(transit country). 

Οι γυναίκες θύματα βίας  που καταφέρνουν 
να διαφύγουν και να ζητήσουν τη στήριξη 
των υπηρεσιών  -κρατικών ή μη- 
παρουσιάζουν πολλαπλά προβλήματα, τα 
οποία καλούνται οι επαγγελματίες στο χώρο 
της ψυχικής υγείας να αντιμετωπίσουν. 
Παράλληλα, οι γυναίκες θύματα trafficking  
ειδικά αλλά και οι αλλοδαπές γυναίκες 
θύματα βίας γενικά αποτελούν ομάδα η 
οποία, ενώ συχνά εμφανίζει ψυχιατρικά ή 
ψυχολογικά προβλήματα, δεν έχει 
αντιμετωπιστεί ως ειδική ομάδα με διακριτή 
συμπτωματολογία. Η βιβλιογραφία σχετικά 
με την κλινική αξιολόγηση των αλλοδαπών 
                                                
1 International Labour Organisation, 2005 

γυναικών θυμάτων βίας και σωματεμπορίας 
είναι περιορισμένη. Ειδικά στην περίπτωση 
της σωματεμπορίας (trafficking), η 
ιδιάζουσα φύση της συγκεκριμένης 
τραυματικής εμπειρίας μόλις πρόσφατα έχει 
αρχίσει να καταγράφεται και να 
διερευνάται. Παράλληλα, ο ρόλος 
παραγόντων που άπτονται της 
μεταναστευτικής διαδικασίας όπως  η 
διαπολιτισμική διάσταση ψυχοπαθολογικών 
συμπτωμάτων, οι ικανότητες προσαρμογής 
και η νομική υπόσταση στη χώρα 
φιλοξενίας, δεν έχει  διερευνηθεί σε 
συνάρτηση με το συγκεκριμένο τύπο του 
τραύματος . Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί 
αυτή η ομάδα σε μεγάλο βαθμό παραμένει 
«αόρατη» ως προς τις υπηρεσίες 
(κοινωνικές και υγείας) και άρα είναι 
δύσκολο να αναγνωριστούν τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της και να καταγραφούν οι 
ανάγκες της. 

Μέσα από τη λειτουργία του Καταφυγίου 
«Χλόη» της ΚΛΙΜΑΚΑς και ερχόμενοι σε 
επαφή με αλλοδαπές γυναίκες θύματα βίας, 
κρίναμε ότι για να κατανοήσουμε και να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα 
προβλήματα των συγκεκριμένων γυναικών 
μέσα από το πρίσμα της ψυχικής υγείας 
έπρεπε κατ’ αρχήν να καταγράψουμε με 
συστηματικό τρόπο την υποκειμενική και 
αντικειμενική εμπειρία τους. 
Δημιουργήσαμε μια ειδική φόρμα 
συστηματικής καταγραφής η οποία 
παρουσιάζει εκτενώς το ψυχοκοινωνικό και 
πολιτισμικό προφίλ της συγκεκριμένης 
ομάδας στόχου. 

Είκοσι εννέα αλλοδαπές γυναίκες έλαβαν 
μέρος στην έρευνα από τις οποίες 15 ήταν 
θύματα συντροφικής βίας και οι 14 θύματα 
σωματεμπορίας (trafficking) στη χώρα 
φιλοξενίας (Ελλάδα). Η ηλικία των 
συμμετεχόντων ήταν μεταξύ 17 και 45 
χρόνων και η προέλευση των γυναικών ήταν 
από την Ανατολική Ευρώπη,  Μέση 
Ανατολή, Κεντρική Αμερική και Αφρική. 
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Η φόρμα καταγραφής κλινικών και 
πολιτισμικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκε 
σε συνεντεύξεις με τις 2 διαφορετικές 
ομάδες αλλοδαπών γυναικών οι οποίες είχαν 
υπάρξει θύματα βίας στη χώρα φιλοξενίας.   

Οι περισσότερες γυναίκες κατάγονταν από 
την Ανατολική Ευρώπη. Ενώ οι γυναίκες 
από την Αφρική ήταν λίγες (5), όλες είχαν 
καταγωγή από τη Νιγηρία και οι 4 από τις 
5 ήταν θύματα trafficking. Αν και ο 
αριθμός είναι μικρός, συμφωνεί με στοιχεία 
από άλλες έρευνες που τοποθετούν τη 
Νιγηρία πολύ ψηλά ως χώρα προέλευσης 
θυμάτων trafficking2. Παράλληλα, 
διαπιστώσαμε και την ύπαρξη κυκλώματος 
που δραστηριοποιείται στη Κεντρική 
Αμερική καθώς –τουλάχιστον όσο 
γνωρίζουμε για τα Ελληνικά δεδομένα- 
πρόκειται για την πρώτη φορά που 
καταγράφονται θύματα από αυτή τη 
γεωγραφική περιοχή με προορισμό την 
Ελλάδα.  
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Η ηλικία επίσης φαίνεται να παίζει ρόλο: 
σχεδόν όλες οι γυναίκες μεταξύ 18 – 30 
χρόνων ήταν θύματα  trafficking. 
Αντιθέτως όλες οι γυναίκες με ηλικία άνω 
των 31 ήταν θύματα ενδοοικογενειακής 
(συντροφικής) βίας. Το εκπαιδευτικό 
επίπεδο ήταν αρκετά χαμηλότερο για τα 
θύματα trafficking από ότι για τις γυναίκες 
θύματα συντροφικής βίας.  

Ενδιαφέρον παρουσίασαν οι απαντήσεις 
στην ερώτηση γιατί εγκατέλειψαν τη χώρα 
τους. Και οι δύο ομάδες, ανεξαρτήτως του 
είδους βίας που είχαν υποστεί, ανέφεραν  τον 
                                                

2 Amnesty International UK (2006)  
 

οικονομικό παράγοντα (την εύρεση 
εργασίας για τη στήριξη των ιδίων ή της 
οικογένειάς τους) ως τον κυριότερο λόγο, 
και ιδιαίτερα οι γυναίκες οι οποίες είχαν 
ανήλικα παιδιά εκτός μιας σταθερής σχέσης 
(μονογονεϊκή οικογένεια) και οι οποίες 
αποτελούσαν τα 2/3 του δείγματός μας. 
Παρατηρούμε δηλαδή ότι η ύπαρξη 
ανήλικου παιδιού εκτός γάμου (ή άλλου 
είδους σταθερής σχέσης) ενδεχομένως να 
τοποθετεί τις γυναίκες σε ευάλωτη θέση  ως 
προς την επείγουσα ανάγκη εύρεσης 
εργασίας και να συμβάλει στην ευκολία 
εκμετάλλευσής τους. 

Επίσης, ερευνήσαμε τη ρήξη στις 
οικογενειακές ή κοινωνικές σχέσεις ως 
παράγοντα ευαλωτότητας, και αναδείχτηκε 
η σημαντικότητα ύπαρξης κοινωνικού 
δικτύου το οποίο μπορεί να λειτουργήσει 
προστατευτικά ως προς τη γυναίκας όταν 
υπάρχει και αντίστροφα, να αυξήσει τις 
πιθανότητες ευαλωτότητας και κινδύνου 
όταν δεν υπάρχει. Η ικανότητα της κάθε 
γυναίκας να δημιουργεί και να διατηρεί ένα 
τέτοιο κοινωνικό δίκτυο προστασίας 
αποτελεί δείκτη της υγιούς 
λειτουργικότητάς της. Βέβαια, ακόμα και σε 
αυτόν τον τομέα υπεισέρχονται 
διαπολιτισμικές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, 
στην περίπτωση πολύ φτωχών χωρών όπως 
η Νιγηρία πολλές φορές είναι το ίδιο το 
κοινωνικό πλαίσιο, π.χ. οι ίδιοι οι γονείς, 
που πωλούν ή πείθουν την κόρη τους να 
μεταναστεύσει για να συντηρήσει 
οικονομικά την οικογένεια. 
Συμπερασματικά, η φτώχεια αναδεικνύεται 
σε ισχυρό παράγοντα ευαλωτότητας και 
ακολουθεί η ρήξη στο υποστηρικτικό 
δίκτυο. 

 Στους πίνακες που ακολουθούν 
αναγράφονται οι λοιποί παράγοντες 
ευαλωτότητας (δηλ. ποιοι παράγοντες 
αυξάνουν τις πιθανότητες να βρεθεί μια 
γυναίκα σε ευάλωτη θέση) οι οποίοι 
διερευνήθηκαν.   
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Παρατηρούμε τα παρακάτω: 

Ως προς τα θύματα συντροφικής βίας, 
παράγοντες ευαλωτότητας αποτελούν τα 
προβλήματα ψυχικής υγείας, το ιστορικό 
σχέσεων κακοποίησης, η προηγούμενη 
ύπαρξη ψυχολογικών προβλημάτων, ο 
αλκοολισμός και η βία μέσα στην 
οικογένεια. 

Ως προς τα θύματα trafficking, παράγοντες 
ευαλωτότητας αποτελούν η ύπαρξη παιδιού 
εκτός σταθερής σχέσης και τα προβλήματα 
ψυχικής υγείας.  
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Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι τα 
παραπάνω στοιχεία, αφορούν γυναίκες οι 
οποίες κατάφεραν να ξεφύγουν από την 
κατάσταση βίας στην οποία βρισκόντουσαν. 
Δεν γνωρίζουμε εάν οι γυναίκες που 
ξεφεύγουν (είτε μόνες τους είτε με τη 
βοήθεια της αστυνομίας ή άλλων 
παραγόντων) παρουσιάζουν διαφορετικό 
ψυχοκοινωνικό προφίλ από τις γυναίκες που 
δεν καταφέρνουν να ξεφύγουν, πιστεύουμε 
όμως ότι για να διερευνήσουμε  
διαφοροποιήσεις στο συγκεκριμένο 
πληθυσμό χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. 
Άλλοι παράγοντες που αξίζει να 
διερευνηθούν αφορούν: 

Τις σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ του 
είδους του τράυματος (συντροφική βία / 
trafficking) και των προδιαθεσικών 
παραγόντων ευαλωτότητας και/ή των 
λειτουργικών δεξιοτήτων της κάθε γυναίκας 
. 

Τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών 
των αλλοδαπών γυναικών – θυμάτων βίας3. 
Τα παιδιά τα οποία έχουν βιώσει και αυτά, 
μαζί με τη μητέρα τους, τη βία αποτελούν 
μία ομάδα «υψηλού κινδύνου» για την εν 
δυνάμει ανάπτυξη προβλημάτων ψυχικής 
υγείας και παρουσιάζουν αυξημένη 
ευαλωτότητα. Είναι σημαντικό να μπορούν 
να αντιμετωπιστούν τόσο σε ερευνητικό 
επίπεδο σε επίπεδο παρέμβασης ως 
ξεχωριστή ομάδα με τις δικές τις ανάγκες –
οι οποίες πρέπει να αξιολογούνται και να 
διαχωρίζονται απο τις ανάγκες της μητέρας. 

Η συγκεκριμένη έρευνα μας έφερε 
αντιμέτωπους με ένα πλούτο πολιτισμικών 
πληροφοριών οι οποίες θα ήταν πολύ 
ενδιαφέρον να αξιοποιηθούν στο μέλλον ως 
ποιοτικά στοιχεία. Επιλέξαμε να 
παραλειφθούν από την πρώτη παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων  καθώς δεν ήταν 
ποσοτικά στοιχεία. 

Συμπερασματικά, η φτώχεια και κατ’ 
επέκταση η μεταναστευτική εμπειρία – η 
ανάγκη δηλαδή εύρεσης εργασίας σε μία 
άλλη χώρα- σε συνδυασμό με τους 
προϋπάρχοντες παράγοντες ευαλωτότητας 
στην ψυχική υγεία είναι οι δύο κύριοι 
άξονες οι οποίοι αναλόγως επηρεάζουν τις 
πιθανότητες θυματοποίησης της γυναίκας. 

Τα πρώτα αποτελέσματα από την πιλοτική 
αυτή έρευνα αναδεικνύουν την ανάγκη για 
συστηματική καταγραφή  προκειμένου να 
κατανοήσουμε επαρκώς το συγκεκριμένο 
ψυχοκοινωνικό προφίλ της κάθε ομάδας 
χωριστά αφενός και αφετέρου να 
αξιολογήσουμε την ευστοχία και τη 
χρησιμότητα των παρεμβάσεών μας. 

                                                
3 Messman, T.L & Long, P.J (1996)  
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Πιστεύουμε ότι η χρήση ενός εργαλείου 
συστηματικής καταγραφής και ανάλυσης 
μπορεί να παράσχει την «πρώτη ύλη» για 
την ανάπτυξη κλινικού εργαλείου 
αξιολόγησης αυτών των πληθυσμών με 
έμφαση στον διαπολιτισμικό παράγοντα.  
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Ανάπτυξη Υπηρεσιών – Προβληματισμοί και μελλοντικές κατευθύνσεις 
 

 

Η πρόληψη, η ποινική δίωξη των 
διακινητών και σωματέμπορων και η 
παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα 
είναι από τους βασικότερους άξονες της 
αντιμετώπισης του φαινομένου του 
trafficking.  Οι υπηρεσίες αρωγής και 
υποστήριξης στοχεύουν στην κάλυψη του 
ευρύ φάσματος αναγκών των θυμάτων τόσο 
στη χώρα υποδοχής όσο και στη χώρα 
προέλευσης. Η φυσική και ψυχολογική 
προστασία, οι πρώτες ιατρικές βοήθειες και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση 
αποτελούν τα πρώτα βήματα μιας 
μακροπρόθεσμης και δύσβατης πορείας 
αποκατάστασης. 

Οι πιο άμεσες ανάγκες των θυμάτων στη 
χώρα υποδοχής είναι μια ασφαλής στέγαση 
και μια πλήρης πληροφόρηση και 
συμβουλευτική σχετικά με το νομικό τους 
status, τα δικαιώματα τους και όλες τις 
απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να 
ακολουθήσουν. Περεταίρω, τα θύματα 
έχουν ανάγκη από ποικιλία εξειδικευμένων 
υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένου της 
ιατρικής φροντίδας, της ψυχολογικής 
υποστήριξης και γενικότερα της 
υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της 
περιόδου αποκατάστασης και κοινωνικής 
επανένταξης είτε στη χώρα υποδοχής είτε 
στη χώρα προέλευσης. Η πρόσβαση των 
θυμάτων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες – 
όπως η ιατρική παρέμβαση και φροντίδα, η 
ψυχολογική υποστήριξη και η νομική 
συμβουλευτική – είναι εγγυημένη από το 
Πρωτόκολλο του Παλέρμο για την 
πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της 
διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών 
και παιδιών.  

Η Παρέμβαση της Κλίμακας και 
συγκεκριμένα του Καταφυγίου για την 
αντιμετώπιση της βίας και της σεξουαλική 
εκμετάλλευσης  στον τομέα της αρωγής και 

  

προστασίας θυμάτων σωματεμπορίας 
ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2004.  Η 
ΚΛΙΜΑΚΑ μέσω του προγράμματος του 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ συμμετέχει επίσημα στην 
Κρατική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση 
της διακίνησης και σωματεμπορίας την 
οποία συνυπογράφουν 7 Υπουργεία και 
άλλοι μη κυβερνητικοί φορείς. Έχει 
υπογράψει το Μνημόνιο Συνεργασίας για 
την Καταπολέμηση της Εμπορίας 
Ανθρώπων και την Αρωγή στα Θύματα, το 
οποίο επισυνάπτεται και συμμετέχει στο 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Η χρηματοδότηση 
του καταφυγίου γίνεται από το Υπουργείο 
Εξωτερικών μέσω της Υπηρεσίας Διεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.), η 
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οποία και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία 
του. 

 Το καταφύγιο που δημιουργήθηκε 
συνίσταται σε κατάλυμα προστατευμένο και 
εξειδικευμένο όπου η αίσθηση ασφάλειας, 
πρωταρχικής σημασίας για την ανάρρωση 
των θυμάτων, αποτελεί θεμελιώδη αρχή και 
υποχρέωση για οποιαδήποτε περεταίρω 
ανάπτυξη υπηρεσιών.  

Για τη διατήρηση της ασφάλειας, η 
τοποθεσία του καταφυγίου είναι απόρρητη 
και το κτίριο δεν φέρει καμία επιγραφή που 
να προδίδει την φύση των υπηρεσιών που 
παρέχονται. Επίσης, μέλη του προσωπικού 
βρίσκονται στο καταφύγιο σε 
εικοσιτετράωρη βάση προκειμένου να 
καλύπτουν τις τρέχουσες καθώς και τις 
έκτακτες ανάγκες των φιλοξενούμενων και 
να εξασφαλίζουν την  ασφάλεια του χώρου 
και των γυναικών ελέγχοντας την είσοδο και 
την έξοδο τους σε αυτό.   

Το καταφύγιο της Κλίμακας για την 
αντιμετώπιση της βίας και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης αποτελεί χώρο προσωρινής 
παραμονής, όπου παρέχεται φιλοξενία και 
εφαρμόζονται εξατομικευμένα 
προγράμματα παρέμβασης ανάλογα με τις 
ατομικές ανάγκες των φιλοξενούμενων 
γυναικών, με σκοπό την επίτευξη 
ικανοποιητικού βαθμού αυτονομίας.  

Το έμμισθο προσωπικό αποτελείται από 
εξειδικευμένους επαγγελματίες - κοινωνικό 
λειτουργό,  ψυχολόγους, οικονόμο – οι 
οποίοι έχουν εκπαιδευτεί σε ζητήματα 
παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
συγκεκριμένα εμπορίας ανθρώπων και 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σε ζητήματα 
ενδοοικογενειακής βίας, μετανάστευσης και 
διαπολιτισμικότητας. Το έμμισθο 
προσωπικό είναι αυτό που συντονίζει όλες 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και την 
εκπαίδευση εθελοντών.  Η δημιουργία 
δικτύου εθελοντών είναι σημαντικός άξονας 
των δράσεων του Καταφυγίου και 
αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην κάλυψη 
επί μέρους αναγκών όπως εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας,  δημιουργική 
απασχόληση, φύλαξη χώρου κλπ. Επίσης, 
εκτός από το βασικό προσωπικό και τους 
εθελοντές, για την κάλυψη ιδιαιτέρων 
αναγκών του πληθυσμού παρεμβαίνουν στο 
πρόγραμμα του καταφυγίου και εξωτερικοί 
συνεργάτες όπως διερμηνείς, ιατροί, 
δικηγόροι, κα.  

Το επιστημονικό προσωπικό του 
Καταφυγίου είναι διαθέσιμο, σε περιοδική 
βάση, για τηλεφωνική είτε επιτόπια 
παρέμβαση στην κρίση. Η παρέμβαση 
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να 
διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία είτε στο 
επίπεδο του καταφυγίου είτε σε ατομικό 
επίπεδο σε περίπτωση που κάποια 
φιλοξενούμενη γυναίκα βρίσκεται σε κρίση.  

Οι υπηρεσίες ποικίλλουν και 
προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και 
τα χαρακτηριστικά – ηλικία, οικογενειακή 
κατάσταση, είδος τραυματικών εμπειριών, 
εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική 
κατάσταση, υποστηρικτικό δίκτυο -  της 
κάθε φιλοξενούμενης. Οι υπηρεσίες 
παρέχονται είτε άμεσα από το επιστημονικό 
προσωπικό του καταφυγίου είτε σε 
συνεργασία με άλλους οργανισμούς και 
φορείς. Παρ’ όλη την ποικιλία των 
υπηρεσιών, υπάρχει ένας βασικός κοινός 
πυρήνας που αφορά στην παροχή 
ιατροφαρμακευτικής, ψυχολογικής, 
ψυχιατρικής και νομικής υποστήριξης.  

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων 
προωθείται η επεξεργασία άμεσων 
δυσκολιών και συμπτωμάτων καθώς και 
τραυματογόνων εμπειριών του παρελθόντος. 
Στόχος είναι η ενδυνάμωση των 
φιλοξενούμενων γυναικών, η καλύτερη 
δυνατή προσαρμογή τους σε κάθε επίπεδο 
καθώς και η διατήρηση συνέχειας στην 
ατομική και πολιτισμική τους ταυτότητα. 
Όπου κρίνεται απαραίτητο 
πραγματοποιείται συνεργασία με ψυχίατρο, 
ενώ υπάρχει διαμεσολάβηση διερμηνέα. 
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Μετά την αποχώρηση των φιλοξενούμενων 
γυναικών από το καταφυγίου διατηρείται 
επαφή σε μορφή follow up για την 
παρακολούθηση της πορείας της 
λειτουργικότητας τους και των 
κοινωνικοπρονοιακών θεμάτων τους.  

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Τα θύματα διακίνησης και σωματεμπορίας  
βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα κινδύνου 
σχετικά με προβλήματα υγείας όπως η 
ηπατίτιδα, η φυματίωση και τα σεξουαλικά 
μεταδιδόμενα νοσήματα. Επίσης, 
λαμβανομένου υπ’ όψη της βίας την οποία 
έχουν δεχθεί, αντιμετωπίζουν συχνά 
ορθοπεδικά και γυναικολογικά προβλήματα. 

Μέσα στο πλαίσιο του καταφυγίου 
οργανώνεται συστηματική παρακολούθηση 
προβλημάτων υγείας τα οποία είναι 
συνήθως αποτελέσματα δυσμενών 
συνθηκών διαβίωσης, κακοποίησης, 
βασανιστηρίων και έλλειψης προηγούμενης 
ιατρικής φροντίδας. Πραγματοποιούνται  
παραπομπές και συνοδείες σε νοσοκομεία 
καθώς και σε ιατρεία ιδιωτών γιατρών που 
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.  

ΝΟΜΙΚΗ ΑΡΩΓΗ 

Το γεγονός ότι ο επωφελούμενος πληθυσμός 
είναι αλλοδαπές γυναίκες που έχουν βιώσει 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους καθιστά 
την ενασχόληση με νομικές διαδικασίες 
πρωτεύουσας σημασίας. Η νομική αρωγή 
ποικίλλει κατά περίπτωση και 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες που 
προκύπτουν μετά τη σύσταση του 
εξατομικευμένου πλάνου παρέμβασης. Το 
επιστημονικό προσωπικό ενημερώνει και 
συμβουλεύει την φιλοξενούμενη γυναίκα με 
τρόπο κατανοητό – κι αν κριθεί απαραίτητο 
αυτό θα πρέπει να γίνει με την παρουσία 
μεταφραστή – για νομικές διαδικασίες, 
υπάρχουσες επιλογές, πιθανά ρίσκα και την 
λειτουργία του ποινικού συστήματος, 

διατηρώντας ένα μεσολαβητικό ρόλο 
ανάμεσα στην γυναίκα και άλλες εξωτερικές 
υπηρεσίες όπως πχ. μια νομική υπηρεσία, 
έναν δικηγόρο, ένα γραφείο μετανάστευσης, 
μία προξενική αρχή, μια αστυνομική αρχή, ή 
κάποιον άλλο Φορέα. 

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Αναγνωρίζοντας ότι η εκμάθηση της 
γλώσσας είναι απαραίτητη για να 
μπορέσουν να ζήσουν στη χώρα υποδοχής, 
να εργαστούν, να κάνουν χρήση των 
υπηρεσιών, να κοινωνικοποιηθούν και να 
ενταχθούν πλήρως, δίνεται ιδιαίτερη 
σημασία στην ικανοποίηση αυτής της 
ανάγκης. Μαθήματα πραγματοποιούνται 
στο χώρο του καταφυγίου από εθελοντές 
του προγράμματος αλλά και σε 
συνεργαζόμενους φορείς όπου οι γυναίκες 
παραπέμπονται.   

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Σε μεγάλο ποσοστό, οι γυναίκες που 
φιλοξενούνται στο καταφύγιο 
αντιμετωπίζουν έντονα το πρόβλημα της 
ανεργίας και βρίσκονται σε επιβαρυμένη 
θέση λόγω της εθνικής καταγωγής τους, του 
χαμηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και της 
περιορισμένης γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας.   Μέσα στα πλαίσια της 
εργασιακής αποκατάστασης, προωθείται ο 
επαγγελματικός προσανατολισμός και η 
συστηματοποίηση των προσπαθειών 
αναζήτησης εργασίας. Υποστηρίζεται η 
προσπάθεια των γυναικών για εύρεση 
εργασίας με διάφορους τρόπους όπως η 
σύνταξη αγγελίας και η διασύνδεση με 
ενδιαφερόμενους εργοδότες, την ανάπτυξη 
ικανοτήτων, δεξιοτήτων, στάσεων και 
συμπεριφορών, δημιουργία βιογραφικού, 
προετοιμασία συνέντευξης. 

Εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται 
στο χώρο του καταφυγίου με επωφελούμενο 
πληθυσμό τα ίδια τα θύματα, 
πραγματοποιούνται δράσεις για ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των 
πολιτών και ερευνητικά προγράμματα για 
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την καλύτερη διερεύνηση του φαινόμενου, 
των χαρακτηριστικών των θυμάτων με 
στόχο μια πιο ουσιαστική παροχή 
υπηρεσιών.  

Βασικοί συνεργάτες του προγράμματος σε 
μόνιμη βάση είναι κρατικοί φορείς και 
υπηρεσίες, προξενικές αρχές, διεθνείς 
οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό4.  

 

Ωστόσο, κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος διαπιστώθηκαν δυσκολίες 
που αποτελούσαν τροχοπέδη στην 
πραγμάτωση των στόχων του 
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ οι οποίες υπήρξαν επίσης 
και αιτία για την διαρκή αναζήτηση λύσεων 
από την πλευρά του προσωπικού. Μέσα σε 
αυτές τις δυσκολίες θα μπορούσαμε να 
παραθέσουμε τις δικές μας προσωπικές 
ανασφάλειες, ηθικά ερωτήματα και 
διλλήματα συμπεριλαμβανομένου και της 
συναισθηματικής μας εμπλοκής με τις 
φιλοξενούμενες/ εξυπηρετούμενες, τα 
αδιέξοδα μας όταν σε πολλά ερωτήματα 
απαντήσεις δεν είχαμε να δώσουμε. Πιο 
ειδικά όμως, τα πρακτικής φύσεως 
προβλήματα που προέκυπταν κάθε φορά 
παρατίθενται ενδεικτικά παρακάτω: 
                                                
4 Ειδικότερα, στην Ελλάδα, η Κλίμακα και πιο 
συγκεκριμένα το Καταφύγιο για την αντιμετώπιση 
της βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
συνεργάζεται στενά με το τμήμα anti – trafficking 
της Διεύθυνσης Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας, το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, το Ελληνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) του Υπ. Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τη Γενική Γραμματεία 
Ισότητας, τις Πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, 
της Ουκρανίας, Ρωσίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, 
Νιγηρία, Σερβίας, το Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ) και όλους τους 
αναγνωρισμένους από το κράτος Μη Κυβερνητικούς 
Οργανισμούς.  
Σε διεθνές επίπεδο εταίροι του προγράμματος στις 
δράσεις για την πρόληψη του φαινομένου και το 
συντονισμό των ενεργειών αρωγής στις χώρες 
προέλευσης των θυμάτων είναι η La Strada Ukraine 
και η SWAAN στην Ουκρανία και τη Νιγηρία 
αντίστοιχα.  
 

 

Χρηματοδότηση: Το Καταφύγιο της 
Κλίμακας στηρίζεται από την Υπηρεσία 
Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
(Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών. Η 
χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση 
προγραμμάτων με ετήσια διάρκεια. Αυτό το 
σύστημα χρηματοδότησης υποδηλώνει την 
περιορισμένη γνώση που υπάρχει σχετικά με 
το φαινόμενο και την καταπολέμηση του και 
συγχρόνως εμποδίζει το σχεδιασμό δράσεων 
και την οργάνωση στρατηγικών παρέμβασης 
σε βάθος χρόνου όπως η πρωτοβάθμια 
παρέμβαση – πρόληψη και η 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των 
πολιτών.  

Μηχανισμοί εντοπισμού και παραπομπές: 
Δυσκολία που διαπιστώνεται κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος εστιάζεται, 
επίσης, στην ανεπαρκή λειτουργία του 
μηχανισμού εντοπισμού, αναγνώρισης και 
παραπομπής των θυμάτων διακίνησης και 
σωματεμπορίας στα καταφύγια. Όπως όλοι 
γνωρίζουμε, η διακίνηση και εμπορία 
ανθρώπων αποτελεί την τρίτη πιο 
κερδοφόρα μορφή οργανωμένου 
εγκλήματος και τα διεθνή δίκτυα που 
δραστηριοποιούνται σε αυτή ακολουθούν 
σύγχρονες και εξελιγμένες τακτικές 
εκμετάλλευσης των θυμάτων. Επιπρόσθετα, 
ο φόβος που χαρακτηρίζει όλα τα θύματα σε 
συνδυασμό με την υποχρέωση που έχουν 
δια του νόμου να καταγγείλουν το κύκλωμα 
που τις εκμεταλλευόταν εφόσον θέλουν να 
αναγνωρισθούν ως θύματα, μειώνει ακόμα 
περισσότερο τις πιθανότητες να μπορέσουν 
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να ξεφύγουν και να απευθυνθούν σε κάποιο 
επίσημο φορέα. Οι πιθανότητες, λοιπόν, να 
ξεφύγουν τα θύματα από τα κυκλώματα 
ελαχιστοποιούνται και η ανάγκη 
καταστολής του εγκλήματος από την 
αστυνομία, η οποία μαζί με την εισαγγελία 
αποτελούν τους επίσημους φορείς για τον 
εντοπισμό και την αναγνώριση των θυμάτων 
αντίστοιχα, αυξάνεται . 

Συνεντεύξεις από τις αρμόδιες αρχές. Οι 
πρακτικές των συνεντεύξεων των θυμάτων 
σε τμήματα και κρατητήρια, κατά τη 
διάρκεια της καταγγελίας και της 
διαδικασίας αναγνώρισης, 
πραγματοποιούνται πολύ συχνά ελλείψει 
ψυχολόγων, διερμηνέων αλλά και 
γενικότερα ειδικών που να γνωρίζουν σε 
βάθος το φαινόμενο, τι στοιχεία πρέπει να 
διερευνήσουν και να καταγράψουν, καθώς 
και τους κινδύνους που διατρέχουν τα 
θύματα.  

Δεδομένου ότι όλα τα προαναφερθέντα 
περιορίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών είτε σε επίπεδο καταστολής του 
εγκλήματος είτε σε επίπεδο αρωγής των 
θυμάτων, είναι εμφανής η ανάγκη που 
προκύπτει για υλοποίηση δράσεων όπως: 

- Εκπαίδευση Επαγγελματιών που έρχονται 
σε επαφή με θύματα διακίνησης και 
σωματεμπορίας: α) στα Νοσοκομεία και 

επαγγελματίες υγείας ώστε να εξοικειωθούν 
με το φαινόμενο και να είναι σε θέση να 
αναγνωρίζουν τα πιθανά σημάδια που 
χαρακτηρίζουν τα θύματα, β) σε 
Αστυνομικές Αρχές για τον πιο 
αποτελεσματικό εντοπισμό  και αναγνώριση 
των θυμάτων, την καλύτερη διεξαγωγή των 
συνεντεύξεων και τους τρόπους 
διασύνδεσης για άμεση παρέμβαση με 
στόχο την ουσιαστικότερη προστασία, γ) 
στη Κοινότητα για υποδοχή των γυναικών 
στο στάδιο της επανένταξης.   

Η πολυπλοκότητα του παγκόσμιου αυτού 
φαινομένου της διακίνησης και 
σωματεμπορίας καθώς και οι ποικίλες και 
εξατομικευμένες ανάγκες των θυμάτων, οι 
οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με τα 
προσωπικά και πολιτισμικά τους 
χαρακτηριστικά, υπαγορεύουν την ανάπτυξη 
συνεργασιών και δικτύων μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων κρατικών και μη φορέων 
καθώς και όλης της κοινωνίας των πολιτών. 
Μόνο αν όλοι αντιμετωπίσουμε το 
φαινόμενο αυτό σαν κάτι που μας αφορά και 
συνειδητοποιήσουμε ότι με την ανοχή μας ή 
με την ελλιπή παρέμβαση μας 
διακυβεύονται θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα θα μπορέσουμε να εμποδίσουμε 
την περαιτέρω ανάπτυξη και εξάπλωση του. 
Κάθε άνθρωπος που πέφτει θύμα των 
κυκλωμάτων και αδυνατεί να ξεφύγει είναι 
ο καθρέπτης της δικής μας  ανεπάρκειας.     
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Παρατηρητήριο  

 

Συνέβη και αυτό!  
Ένοικος Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «μπαλάκι» στα 

χέρια των συγγενών του και της γραφειοκρατίας 
 
Εμβρόντητοι  έμειναν, το προσωπικό και οι 
ένοικοι του Οικοτροφείου, όταν είδαν  τους 
αστυνομικούς να μπαίνουν και να παίρνουν 
τον Δ.Θ για να τον οδηγήσουν στο 
περιπολικό. Ο Δ.Θ ήταν σε κατάσταση σοκ 
μη κατανοώντας ότι επρόκειτο για την 
εκτέλεση εισαγγελικής εντολής. 

Η ιστορία εδώ έχει ως εξής: 

Ο Δ.Θ, ετών 56 πάσχει από ψυχωσική 
συνδρομή για την οποία και φιλοξενείται σε 
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης 
(Οικοτροφείο) της ΚΛΙΜΑΚΑΣ στο 
πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος 
αποασυλοποίησης «ΨΥΧΑΡΓΩ». Ο Δ.Θ 
είναι ένας από τους χιλιάδες συνανθρώπους 
μας με προβλήματα ψυχικής υγείας που 
πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής 
τους έγκλειστοι σε ψυχιατρεία και μόλις τα 
τελευταία χρόνια, μέσω των δομών 
αποασυλοποίησης, έχουν την δυνατότητα να 
ζήσουν σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον με 
θαλπωρή και φροντίδα. 

Όμως η αποασυλοποίηση δεν είναι μια 
διαδικασία ούτε εύκολη αλλά ούτε και 
αυτονόητη. Μερικοί άνθρωποι επιλέγουν να 
αδιαφορούν για το γεγονός ότι ο 
σημαντικότερος στόχος της 
αποασυλοποίησης είναι η προάσπιση των 
ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων 
καθώς και ο (αυτονόητος)σεβασμός και η 
αξιοπρέπεια των ψυχικά ασθενών. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρόκειται 
απλά για αδιαφορία αλλά για μια θρασύτατη 
πράξη που δυστυχώς, από ό,τι φάνηκε 
τυπικά νομιμοποιείται. Και για του λόγου το 
αληθές παραθέτουμε τα παρακάτω: 

Συγγενείς του Δ.Θ (και μάλιστα όχι πρώτου 
βαθμού), επικαλούμενοι την πάθηση του, 
ξεκίνησαν μια διαδικασία προκειμένου να 
οριστούν ως δικαστικοί συμπαραστάτες του 
(δηλ να έχουν δικαίωμα δικαιοπραξίας 
αντ΄αυτού). Ως προϋπόθεση για να κινηθεί η 
διαδικασία της δικαστικής συμπαράστασης 
είναι η βεβαίωση της ψυχιατρικής του 
κατάστασης του ασθενούς που απαιτεί είτε 
μία γνωμάτευση Ψυχιάτρου από δημόσιο 
νοσοκομείο ή δύο γνωματεύσεις Ψυχιάτρων 
του ιδιωτικού τομέα. Οι συγγενείς του 
επέλεξαν τη διαδικασία της γνωμάτευσης 
από δημόσιο νοσοκομείο παρακάμτοντας το 
γεγονός ότι ο Δ.Θ είναι ένοικος σε Δομή 
Αποκατάστασης- που επίσημα αναγνωρίζει 
το κράτος - και ότι είναι ενταγμένος σε 
πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης υπό την εποπτεία 
Ψυχιάτρου και άλλων επαγγελματιών της 
ψυχικής υγείας της δομής. 

Στη συνέχεια, προκειμένου να εξετασθεί 
από το νοσοκομείο, κάνουν αίτημα προς το 
Εισαγγελέα γράφοντας, μεταξύ άλλων, τα 
εξής: «Παρακαλώ όπως διατάξετε το 
Οικοτροφείο να μου παραδώσει τον ανηψιό 
μου Δ.Θ ώστε να τον μεταφέρω στα 
Νοσοκομεία Δρομοκαίτειο ή Αιγινήτειο και 
να εξετασθεί από Νευρολόγο ή Ψυχίατρο 
για να μου χορηγηθεί το πιστοποιητικό 
υγείας που χρειάζεται για να τεθεί σε 
δικαστική συμπαράσταση ο ανωτέρω 
ανιψιός μου». 

Ο Εισαγγελέας προκειμένου να μεταφερθεί 
ο Δ.Θ από το Οικοτροφείο στο Νοσοκομείο, 
εκδίδει εισαγγελική εντολή, η οποία σαφώς 
δεν αναφέρεται στο καθ΄αυτό αίτημα των 
συγγενών αλλά, σύμφωνα με το νόμο περί 
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εισαγγελικής εντολής, στην επικινδυνότητα 
του ατόμου για την προσωπική του 
ασφάλεια και την ασφάλεια τρίτων και στο 
αν συντρέχουν λόγοι περί εγκλεισμού του σε 
ψυχιατρικό κατάστημα ή κλινική. 

Θα μπορούσαμε να πούμε τέλος καλό όλα 
καλά εφόσον Δ.Θ βρίσκεται τώρα και 
συνεχίζει και πάλι τη ζωή του μέσα στο 
Οικοτροφείο δεδομένου ότι το Ψυχιατρείο 
αποφάνθηκε αρνητικά, όσον αφορά το 
περιεχόμενο της εισαγγελικής εντολής και 
κατανοώντας επίσης και τους απώτερους 
στόχους όλης αυτής της ιστορίας. Όμως όλη 
αυτή η ιστορία αφήνει μεγάλα ερωτήματα 
για το πώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν να 
παρασέρνουν και να κινητοποιούν 
ανθρώπους, υπηρεσίες και διαδικασίες για 
ιδιοτελείς σκοπούς εκμεταλλευόμενοι τις 
ιδιαιτερότητες και την αδυναμία των 
ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας 

(εδώ το ζητούμενο ήταν η σύνταξη του Δ.Θ 
και η προσπάθεια να την καρπώνονται 
πλέον νόμιμα οι συγγενείς του που έτσι κι 
αλλιώς για χρόνια είναι οι τελικοί 
αποδέκτες). 

Ας αναλογιστούμε το κόστος όλης αυτής της 
διαδικασίας, που δεν περιορίζεται μόνο στην 
συναισθηματική επιβάρυνση του Δ.Θ από 
την όλη ταλαιπωρία, αλλά επεκτείνεται και 
στο οικονομικό κόστος από την σπατάλη 
ανθρωποωρών όλων των επαγγελματιών 
που κινητοποιήθηκαν (Εισαγγελέας, 
Αστυνομικοί, Ψυχίατροι) κάτι που 
επιβαρύνει όλους μας.  

Η υπόθεση για την δικαστική 
συμπαράσταση του Δ.Θ είναι ακόμα σε 
εξέλιξη. 

Είδωμεν… 
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Ιατρικά Θέματα  

 

Αυτισμός 
 
Ο αυτισμός είναι ίσως η σοβαρότερη ψυχική 
διαταραχή της παιδικής ηλικίας. Περιγράφηκε 
για πρώτη φορά από τον Αμερικανό ψυχίατρο 
Kanner, το 1943, ο οποίος ανέφερε 
περιπτώσεις παιδιών κλεισμένων στον εαυτό 
τους και χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας. Ο 
αυτισμός εντάσσεται σε μια κατηγορία 
διαταραχών που λέγονται διάχυτες διαταραχές 
της ανάπτυξης. Η κατηγορία αυτή 
περιλαμβάνει σοβαρές διαταραχές στην 
ανάπτυξη και την επικοινωνία που διαρκούν 
για ολόκληρη τη ζωή. 

 

 Επιδημιολογία 
 

Υπολογίζεται ότι περίπου 5 στα 10.000 παιδιά 
(0,05%) θα εμφανίσουν αυτισμό. Η συχνότητα 
του αυτισμού στα αδέρφια είναι περίπου 2%. 
Η διαταραχή είναι 4 με 5 φορές συχνότερη 
στα αγόρια απ’ ότι στα κορίτσια.  

Ο αυτισμός διαφέρει τόσο από τη νοητική 
υστέρηση όσο και από την παιδική 
σχιζοφρένεια. Στον αυτισμό, η έναρξη της 
διαταραχής γίνεται μέχρι τα 3 έτη της ηλικίας, 
ενώ στη σχιζοφρένεια μετά τα 5-6 έτη. Επίσης 
στην οικογένεια του σχιζοφρενούς παιδιού 
συχνά υπάρχει ιστορικό σχιζοφρένειας. 
Ωστόσο ένα μικρό ποσοστό παιδιών με 
αυτισμό αναπτύσσουν σχιζοφρένεια αργότερα 
στη ζωή τους. 

Όσον αφορά τη νοημοσύνη των παιδιών με 
αυτισμό, μπορεί να κυμαίνεται από τη βαριά 
νοητική αναπηρία έως επίπεδο υψηλότερο του 
μέσου όρου. Κάποιες μελέτες αναφέρουν ότι 
τα κορίτσια 

 Κλινική Συμπτωματολογία 
 

Τα παιδιά με αυτισμό έχουν τεράστια 
δυσκολία στην επικοινωνία. Το αυτιστικό 
παιδί μιλάει στο δεύτερο και τρίτο πρόσωπο, 
ακόμα κι όταν αναφέρεται στον εαυτό του. Ο 
λόγος του είναι ηχολαλικός, δηλαδή 
επαναλαμβάνει λέξεις ή φράσεις ή το 
τελευταίο μέρος μιας φράσης, με τρόπο 
σταθερό και μονότονο. Άλλες φορές 
χρησιμοποιεί λέξεις που δεν υπάρχουν.  

Ο διάλογος με ένα αυτιστικό παιδί είναι 
αδύνατος, καθώς η ομιλία του δε διαμορφώνει 
κλίμα επικοινωνίας. 

 Τα αυτιστικά παιδιά μπορεί να μιλούν 
σποραδικά ή να μη μιλούν καθόλου για 
μεγάλα διαστήματα. Η εμφάνιση ομιλίας πριν 
τα 5 χρόνια είναι καλό προγνωστικό σημείο. 
Αν το παιδί δε μιλήσει ως τότε, δύσκολα θα 
μιλήσει αργότερα. Τα παιδιά αυτά υστερούν 
πάρα πολύ στην κοινωνική συναλλαγή. Δεν 
μπορούν να αντιληφθούν την εξωλεκτική 
επικοινωνία (εκφράσεις προσώπου, τόνος 
φωνής, βλεματική επαφή κλπ), δεν έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν διαπροσωπικές σχέσεις 
και γενικά να έχουν συναισθηματική επαφή με 
τους γύρω τους. 

Το αυτιστικό παιδί υιοθετεί παράξενες 
τελετουργικές συμπεριφορές στις οποίες 
επιδίδεται επαναλαμβανόμενα, με 
ψυχαναγκαστικό τρόπο, βασανιστικό τόσο για 
το ίδιο όσο και για την οικογένειά του. Π.χ. 
μπορεί να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό 
του, να κουνά τα χέρια του πάνω κάτω κλπ. 
Συνήθως την προσοχή του τραβούν τα 
αντικείμενα που γυρίζουν. Μπορεί επίσης να 
αυτοτραυματίζεται, να δαγκώνει τα χέρια του 
κλπ. 

Κάθε αλλαγή στο περιβάλλον του προκαλεί 
αναστάτωση, κλάμα κι επιθετικότητα, ακόμα 
κι αν πρόκειται για μια μικρή αλλαγή, π.χ. μια 
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μετακίνηση ενός επίπλου στο χώρο που 
βρίσκεται. Μπορεί επίσης να δείχνει 
προτίμηση σε κάποια φαγητά και να αρνείται 
να φάει όλα τα άλλα. 

Περίπου το 75% των αυτιστικών έχουν 
νοητική υστέρηση, ενώ περίπου τα μισά έχουν 
IQ κάτω από 50. Ωστόσο πολλά από αυτά τα 
παιδιά έχουν εξαιρετικές επιδόσεις σ’ ένα 
συγκεκριμένο τομέα, π.χ. στην 
απομνημόνευση, στους μαθηματικούς 
υπολογισμούς κ.λ.π. 

 
 Αιτιολογία 
 

Ψυχοκοινωνικοί και οικογενειακοί 
παράγοντες: 

Παλιότερα είχε διατυπωθεί η άποψη ότι οι 
γονείς των αυτιστικών παιδιών ήταν ψυχροί κι 
απορριπτικοί προς το παιδί κι ότι οι μητέρες 
αδυνατούσαν να δεθούν συναισθηματικά με το 
παιδί. Πρόσφατες έρευνες που συγκρίνουν 
γονείς αυτιστικών και γονείς φυσιολογικών 
παιδιών έχουν δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 

 
 Πορεία και πρόγνωση 
 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τα αδέρφια 
αυτιστικών παιδιών είχαν κι αυτά αυτισμό σε 
συχνότητα 2-4%,  ποσοστό εξαιρετικά υψηλό 
σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Επίσης 
υψηλό ποσοστό γνωσιακών προβλημάτων 
(γλωσσικών κλπ) παρατηρείται μεταξύ των 
συγγενών των αυτιστικών ατόμων. 

 Η συμμετοχή γενετικών παραγόντων στην 
αιτιολογία της πάθησης τεκμηριώνεται κι από 
μελέτες σε μονοζυγωτικά δίδυμα αδέρφια (που 
έχουν πανομοιότυπο DNA). Συγκεκριμένα 
βρέθηκε ότι όταν νοσεί ο ένας δίδυμος 
αδερφός, ο άλλος έχει πολύ αυξημένη 

πιθανότητα νόσησης σε σχέση με το γενικό 
πληθυσμό. Γενικά υποστηρίζεται ότι ο 
αυτισμός είναι πολυπαραγοντικός και δεν 
ενοχοποιείται ένα μόνο γονίδιο. 

 
 Θεραπεία 
 

Η θεραπεία του αυτισμού σαν στόχο έχει να 
ενισχύσει την κοινωνικοποίηση, να μειώσει τις 
αλλόκοτες στερεότυπες συμπεριφορές και να 
βελτιώσει την επικοινωνία. Χρειάζεται 
συντονισμένη παρέμβαση από διεπιστημονική 
ομάδα στην οποία συμμετέχει ψυχίατρος, 
ψυχολόγος, λογοθεραπευτής και ειδικός 
παιδαγωγός. Πολλές φορές η 
ψυχοθεραπευτική βοήθεια προς τους γονείς 
είναι απαραίτητη.  

Όσον αφορά την καταστολή των αυτιστικών 
συμπτωμάτων, ιδιαίτερα βοηθητική έχει 
αποδειχθεί η φαρμακοθεραπεία. Τα 
αντιψυχωσικά φάρμακα βοηθούν στη μείωση 
των αυτοτραυματισμών, της 
υπερκινητικότητας και των αλλόκοτων 
συμπεριφορών. 

 
 Γενετική Συμβουλευτική 
 

Συχνά χρειάζεται να γίνει γενετική 
συμβουλευτική σε οικογένειες που έχουν ένα 
αυτιστικό παιδί και σκέφτονται να κάνουν και 
δεύτερο παιδί. Η πιθανότητα να έχει αυτισμό 
και το δεύτερο παιδί είναι σχετικά μικρή, της 
τάξης του 2-4%. Ωστόσο η συχνότητα αυτή 
υποδεικνύει ότι ο κίνδυνος νόσησης και του 
δεύτερου παιδιού είναι 50-100 φορές 
μεγαλύτερος από το γενικό πληθυσμό. 
Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος το δεύτερο παιδί 
να εμφανίζει μια πιο ήπια γνωστική διαταραχή 
ή διαταραχή της κοινωνικοποίησης. 
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Τα Νέα της Κλίμακας 

Sleep out 
 Μια βραδιά συμπαράστασης στους άστεγους συμπολίτες μας 

 

“Sleep out” 
Πλατεία Κλαυθμώνος 

23/2/07 
20:00-08:00 

 
«Έχετε ποτέ σκεφτεί να κοιμηθείτε 
μια χειμωνιάτικη νύχτα στο δρόμο;» 

 

Με αυτό το ερώτημα απευθύναμε και φέτος 
την πρόσκληση  στους πολίτες καλώντας τους 
να βιώσουν μια νύχτα σαν άστεγοι. 

“sleep out ” : event που νοηματοδοτεί μια 
συμβολική πράξη αλληλεγγύης απέναντι 
στους άστεγους, πολίτες που βιώνουν την πιο 
ακραία μορφή του κοινωνικού αποκλεισμού, 
την παρακμή και την απόγνωση. 

 

Για το «sleep out» του 2007 το βράδυ της  
Παρασκευής 23 Φεβρουαρίου η πλατεία 
Κλαυθμώνος γέμισε από εκατοντάδες πολίτες 
που ανταποκρίθηκαν στο κάλέσμά μας 
αψηφώντας το τσουχτερό κρύο αλλά και το 
life style των ημερών μας που επιβάλλει την 
Παρασκευή το βράδυ διασκέδαση στην 
λαμπερή Αθήνα. 

 

Μια νύχτα  πρόκληση  για όσους θέλησαν  να 
διευρύνουν την αντιληπτικότητα τους πέρα 
από τα στενά όρια της ύπαρξής τους, της ζωής 
και της καθημερινότητας τους που προφανώς  
περιλαμβάνει ορισμένα standards: σπίτι, 
φαγητό, ύπνο, ζεστασιά, συντροφιά, 
ασφάλεια, ελπίδα, προοπτική… 

 

Μια νύχτα αφιερωμένη στους «άθλιους» των 
Αθηνών που ανέλπιστα βρήκαν μεγάλη παρέα 
στην Κλαυθμώνος το βράδυ της Παρασκευής. 
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 «Κλείδωσες την πόρτα;», «Έσβησες τα 
φώτα;», « ‘Έβαλες μπυζάμες;», «’Έπλυνες τα 
δόντια;» ήταν μερικά από τα μότο στα μακώ 
μπλουζάκια που έγιναν ανάρπαστα –για την 
οικονομική ενίσχυση του προγράμματος- 
επισημαίνοντας εύστοχα τις διαφορές μας με 
τους λιγότερο τυχερούς συμπολίτες μας. (Το 
γεγονός ότι άρεσαν και σε αυτούς  δείχνει ότι, 
αν μη τι άλλο, στο κόσμο των δρόμων το 
χιούμορ περισσεύει) 

 

Την αμηχανία της απέναντι στο πρόβλημα των 
αστέγων έδειξε για άλλη μια φορά η πολιτεία 
με την λαμπερή απουσία των εκπροσώπων της 
που δεν θέλησαν ούτε και συμβολικά να το 
αντιμετωπίσουν. Εξαίρεση σε αυτή την 
απουσία ήταν η συμμετοχή στην εκδήλωση 
του Δημοτικού Σύμβουλου κου Αλέξη Τσίπρα, 
της Δημάρχου Ζεφυρίου κας Φωτεινής 
Γιαννοπούλου και στελεχών του Υπουργείου 
Υγείας.   

 

Απώτερος στόχος της εκδήλωσης ήταν η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  για το 
πρόβλημα της έλλειψης στέγης. Η ενημέρωση 
έγινε (ήταν και το πιο απλό) όσο για την 
ευαισθητοποίηση, θα μπορεί να είναι 
μετρήσιμη σε βάθος χρόνου. Όμως το γεγονός 
ότι περίπου 50 πολίτες παρέμειναν «άστεγοι» 
και κοιμήθηκαν στην πλατεία  μέχρι τα 
ξημερώματα μας κάνει να αισιοδοξούμε. 

 

Χαρτόκουτα, υπνόσακοι, φωτιές, ζεστά 
ροφήματα και σούπες επιστρατεύτηκαν για να 
κάνουν την νύχτα μας πιο εύκολη καθώς ο 
υδράργυρος κατέβαινε συνεχώς απειλώντας 
τις  φιλότιμες προσπάθειες μας να μείνουμε 
άστεγοι για μια νύχτα. 

 

Όσο για τους «κατά συρροή» και «κατά 
εξακολούθηση» αστέγους της πλατείας και 
των γύρω περιοχών η νύχτα αυτή ήταν σαφώς 
μια καλύτερη από ό,τι συνήθως, νύχτα γιατί – 
όπως οι ίδιοι μας είπαν- υπήρχε ανθρώπινη 
επικοινωνία. Ίσως η μοναξιά του δρόμου να 
είναι η πιο αιχμηρή διάσταση της έλλειψης 
στέγης. 
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Για τους ωφελούμενους του Κέντρου Στήριξης 
Αστέγων της ΚΛΙΜΑΚΑΣ η νύχτα αυτή ήταν 
μια νύχτα ενεργητικής δράσης σε ό,τι 
αφορούσε την εκδήλωση. Απτή απόδειξη ότι 
στην ΚΛΙΜΑΚΑ εργαζόμαστε καθημερινά 
όχι για αυτούς τους ανθρώπους αλλά μαζί με 
αυτούς. Ζούμε τα προβλήματα και τις 
δυσκολίες τους μέσα από την καθημερινότητα 
και σε ρεαλιστική βάση συνδιαμορφώνουμε 
όλες τις δράσεις του Προγράμματος Στήριξης 
Αστέγων. 

 

Στο απόηχο της εκδήλωσης, μια εκδήλωση 
που καλύφθηκε εκτενώς από όλα τα ΜΜΕ θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά 
τους φίλους μας και τους χορηγούς που 
στηρίζουν τις προσπάθειές μας 
αναδυκνείοντας τη δύναμη της κοινωνίας των 
πολιτών. 

 

Η επιτυχία της εκδήλωσης της 23ης  
Φεβρουαρίου μας αφήνει ηθικά δικαιωμένους 
απέναντι στις προσδοκίες μας. Σημασία δεν 
έχει πόσοι ήρθαν αλλά εάν αυτό που βίωσαν 
θα είναι η μαγιά για περαιτέρω κοινωνικές 
ζυμώσεις. Ούτε έχει σημασία τελικά πόσες 
χιλιάδες  είναι οι άστεγοι αλλά ότι, εκτός από 
«άνθρωποι –σκιές» της νύχτας, είναι πολίτες 
με ανάγκες και δικαιώματα στη ζωή. 

 

Η ΚΛΙΜΑΚΑ, μετά τη συμβολική  βραδιά 
αλληλεγγύης προς τους αστέγους συνεχίζει τις 
προσπάθειές της εξακολουθώντας να πιστεύει 
ότι το πρόβλημα των αστέγων αφορά την 
κοινωνία στο σύνολό της. 

 

Γιατί μια  κοινωνία που ανέχεται τόσο πόνο 
στις παρυφές της, που αποκλείει άτομα και 
ολόκληρους πληθυσμούς, πάσχει η ίδια και 
χρειάζεται η ίδια να ενεργοποιηθεί προς την 
ανάρρωση. 
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Δίκη κατά της σωματεμπορίας με στήριξη των θυμάτων από την 
ΚΛΙΜΑΚΑ  

 

Η παγκόσμια εμπειρία από την 
αντιμετώπιση της διακίνησης και 
σωματεμπορίας έχει καταγράψει ότι πολλές 
φορές τα θύματα, μέσα σε ένα καθεστώς 
έντονης βίας και φόβου, «συναινούν» με 
αποτέλεσμα όχι μόνο να εγκλωβίζονται στο 
κύκλωμα αλλά και να μην καταγγέλλουν 
τους διακινητές ακόμα  και όταν βρίσκονται 
υπό την προστασία φορέων και κρατικών 
υπηρεσιών. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, μέσα από 
τη λειτουργία  του Καταφυγίου Αλλοδαπών 
Γυναικών για την Αντιμετώπιση της Βίας 
και της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης της 
ΚΛΙΜΑΚΑ, είμαστε μάρτυρες της αύξησης 
θυμάτων σωματεμπορίας που προέρχονται 
από τη Νιγηρία. Πρόκειται για γυναίκες που 
έρχονται από φτωχές περιοχές μιας χώρας 
ρημαγμένης,  που παραπλανούνται με 
ψευδείς υποσχέσεις για μια καλύτερη ζωή 
στην Ελλάδα και στη συνέχεια δέχονται 
απειλές και βία για να «δουλέψουν» στην 
βιομηχανία του σεξ παραδίδοντας όλα τα 
χρήματα τους στους διακινητές Η έλλειψη 
νόμιμων εγγράφων, η άγνοια της ελληνικής 
γλώσσας, η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων, 
οι διαρκείς απειλές για την τύχη της 
οικογένειας τους στη Νιγηρία είναι κάποιοι 
από τους λόγους που τις εγκλωβίζουν σε μια 
κατάσταση «ομηρίας» και έτσι σπάνια 
βρίσκουν τη δύναμη και  να ξεφύγουν και 
να καταγγείλουν τους διακινητές τους..  

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός 
ότι 3 φιλοξενούμενες του Καταφυγίου, 
Νιγηριανής καταγωγής, παρά τις απειλές 
που δέχθηκαν κατά της  ζωής και της 
σωματικής ακεραιότητας τόσο των ίδιων 
όσο και των οικογένειών τους, αποφάσισαν, 
ì ε την στήριξη και αρωγή της ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
και κατέθεσαν εναντίον των διακινητών 
τους.  

 

Η εν λόγω  δίκη αν και ορίστηκε αρχικά για 
την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2006 
καθυστέρησε για 3 μήνες εξαιτίας των 
αλλεπάλληλων αναβολών με διάφορες 
προφάσεις με αποτέλεσμα να είναι άμεσος ο 
κίνδυνος να αποφυλακιστούν οι 
κατηγορούμενοι και να εγκαταλείψουν την 
χώρα πριν την ολοκλήρωση της δίκης λόγω 
της λήξης της 18μηνης προφυλάκισή τους. 

Εν τέλει στις 19 Ιανουαρίου, η δίκη 
ξεκίνησε μέσα σ’ ένα κλίμα έντονης 
αντιπαράθεσης από την πλευρά των 
δικηγόρων υπεράσπισης.  

«Απαράδεκτη» έως και «τρομοκρατική» στα 
όρια της γραφικότητας ήταν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας, η στάση των 
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συνηγόρων υπεράσπισης, που ελλείψει 
επιχειρημάτων ή προσπαθώντας να 
αποπροσανατολίσουν την έδρα από το 
κατηγορητήριο, πρόσβαλλαν και απαξίωναν 

τους μάρτυρες και το έργο της ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
(πολλές φορές με την ανοχή της έδρας του 
Δικαστηρίου)  αλλά και γενικά  κάθε 
προσπάθειας που καταβάλλεται για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της 
διακίνησης και σωματεμπορίας.  

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2007 
ολοκληρώθηκε τελικά η δίκη εναντίον 
κυκλώματος σωματεμπορίας στο οποίο 
κατέθεταν οι τρεις γυναίκες θύματα του εν 
λόγω κυκλώματος από τη Νιγηρία. Ο 
πρώτος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για 

εμπορία ανθρώπων (εκμετάλλευση της 
εργασίας) και σωματεμπορία (εκμετάλλευση 
της γενετήσιας ζωής με ή χωρίς προώθηση 
στην πορνεία) καθώς και για εκβιασμό και 
του επιβλήθηκε ποινή 19 ετών κάθειρξης, 
ενώ κρίθηκε αθώος για αρπαγή, για 
πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης 
και για νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομη εγκληματική δραστηριότητα με 

το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου. 
Η δεύτερη κατηγορούμενη κρίθηκε αθώα 
λόγω αμφιβολιών. Πρόκειται για την πρώτη 
δίκη εμπορίας και σωματεμπορίας 
ανθρώπων στην Ελλάδα που τόσο οι 
κατηγορούμενοι όσο και οι μάρτυρες 
κατηγορίας είναι Νιγηριανής καταγωγής.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η 
κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων και 

σωματεμπορίας δεν τροποποιήθηκε σε 
ελαφρύτερη (μαστροπεία, διευκόλυνση 
ακολασίας τρίτων κ.τ.λ.) όπως έχει συμβεί 
συχνά στο παρελθόν σε παρόμοιες 
υποθέσεις. Το θετικό αποτέλεσμα αυτής της 
δίκης ελπίζουμε να εμψυχώσει και άλλες 
γυναίκες να καταφύγουν στις αρχές και να 
καταγγείλουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


