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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΓΙΦ,ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ, ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ  

με θέμα: «Πορνεία – μια ακόμη μορφή έμφυλης βίας» -  Αθήνα, 27/4/2018 

 

Κυρίες και κύριοι,  

 

Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας ημερίδα, η ευαίσθητη θεματική της οποίας 

απαιτεί την προσήλωση όλων μας.  Κι αυτό, γιατί στόχος μας είναι, μέσα από τις εισηγήσεις 

και το διάλογο που αναμένουμε να προκύψει, να αξιολογήσουμε σε βάθος όλες τις 

παραμέτρους που σχετίζονται με την πορνεία στις μέρες μας και να υιοθετήσουμε τις 

καλύτερες δυνατές πρακτικές υπέρ της ισότητας και της αξιοπρέπειας. 

  

Πριν από οτιδήποτε άλλο, θα ήθελα να κάνω σαφές ότι όλες οι παρεμβάσεις μας στον 

ακάματο αγώνα μας για την εμπέδωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην πράξη, 

την πλήρη ενδυνάμωση της θέσης της γυναίκας, την καταπολέμηση σεξιστικών 

στερεοτύπων και πρακτικών που απαξιώνουν την γυναίκα ως προσωπικότητα και την 

εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, συστήνουν και την θεώρησή μας ότι η πορνεία 

συνιστά εμπόδιο για την ουσιαστική ισότητα, δε μπορεί να αποτελεί προσωπική επιλογή, 

ούτε όμως και επαγγελματική προοπτική. Απεναντίας, προβάλλει ως μια ακόμη μορφή 

έμφυλης βίας και παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, αναλάβαμε το επίπονο έργο να ανοίξουμε τον κοινωνικό 

διάλογο για το φαινόμενο αυτό, μελετώντας διεξοδικά το σκανδιναβικό μοντέλο, αλλά και 

τη συναφή νομοθεσία της Γαλλίας στο ζήτημα της πορνείας.  

Και δεν πρόκειται μόνο για τη σημερινή μας ημερίδα, αλλά για μια μακρά και 

κοπιαστική πορεία, ώσπου να φτάσουμε ως εδώ. 

  Ειδικότερα, στην ΓΓΙΦ συγκροτήσαμε Ομάδα Διοίκησης Έργου, με σκοπό τη μελέτη 

του σκανδιναβικού μοντέλου και επιμέρους στόχο τη διατύπωση εφικτών και 

εποικοδομητικών προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, που θα προστατεύουν τις 

γυναίκες από τη πορνεία. 

Πέραν τούτου, η γενικότερη στόχευσή μας, είναι να διαμορφώσουμε διαφορετικές 

αντιλήψεις και στάσεις στην κοινωνία, επειδή αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε, ώστε να 

προσφερθεί μια προοπτική εξόδου των γυναικών από την πορνεία. 

Φίλες και φίλοι,  
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Γνωρίζουμε καλά ότι οι επιμέρους θεματικές που συστήνουν τη γενικότερη 

προσέγγιση γύρω από το ζήτημα της πορνείας, δεν είναι ένα θέμα εύκολο. Κάθε άλλο. Δεν 

παραγνωρίζουμε καθόλου την πολυπλοκότητά του. 

Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, αποφασίσαμε να μην το αγνοήσουμε, ούτε και να 

εθελοτυφλήσουμε, αλλά να το φέρουμε στο προσκήνιο και στο δημόσιο διάλογο. 

 Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι οι όποιες αντιδράσεις επί της 

πρωτοβουλίας μας, για εμάς συστήνουν τη βάση ενός νέου προβληματισμού, από τις 

ζυμώσεις του οποίου θα συνεχίσουμε να αναζητάμε τις πιο αποδοτικές λύσεις υπέρ των 

γυναικών που διαβαίνουν το δρόμο της πορνείας.  Άλλωστε, το πρόβλημα της πορνείας 

συνδέεται με τη γενικότερη κρίση που υπάρχει, αλλά και εκείνη που σχετίζεται με τις 

ανθρώπινες σχέσεις, όπως και με την κρατούσα αντίληψη ότι «τα πάντα μπορούν να 

αγοράζονται και να πωλούνται». 

  Ως εκ τούτου, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων δε μπορεί να μείνει 

αμέτοχη και να μην καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια υπέρ της εξάλειψης 

τέτοιου είδους θεωρήσεων, ευελπιστώντας ότι τη θέση τους θα πάρουν οι αρχές και οι 

αξίες της ισότητας για όλους και όλες ανεξαιρέτως. 

Κυρίες και κύριοι,  

σκεφτείτε μόνο ότι ακόμη και σήμερα, δεν έχει πάψει να επικρατεί η αμιγώς 

σεξιστική και συνάμα αναχρονιστική αντίληψη ότι η ενηλικίωση ενός εφήβου 

ολοκληρώνεται με τη χρήση υπηρεσιών πορνείας!  

Δε νομίζετε  ότι η ύπαρξη τέτοιων θέσεων και ειδικά στις μέρες μας είναι κάτι 

παραπάνω από λυπηρές; 

Περαιτέρω, δεν πρέπει να αγνοούμε ότι ο χαρακτήρας της πορνείας  στη χώρα μας, 

διαφέρει σε πολλά σημεία από εκείνον της  Σουηδίας, αφού η Ελλάδα έχει δεχτεί και 

συνεχίζει να δέχεται προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς. 

 Όμως, για πολλούς από αυτούς τους πληθυσμούς, η χώρα μας αποτελεί τόπο 

διέλευσης και όχι προορισμού, ώστε να εγκλωβίζονται εδώ γυναίκες και μικρά παιδιά, εν 

δυνάμει θύματα κυκλωμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης. 
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Ωστόσο, το γεγονός αυτό δε θα πρέπει να μας εμποδίζει να προσπαθήσουμε να 

μελετήσουμε σε βάθος τις καλές πρακτικές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών και να 

υιοθετήσουμε - στο μέτρο του δυνατού της δικής μας κοινωνικής πραγματικότητας-   

πρακτικές που προάγουν την ισάξια και αξιοπρεπή θέση των γυναικών.  

Εξάλλου, δύσκολα μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι η σωματεμπορία, 

αναδεικνύεται σήμερα με πολλά πρόσωπα και εξυπηρετεί απεχθείς σκοπούς. Σεξουαλική 

εκμετάλλευση, οργανωμένα κυκλώματα μαστροπών και πορνείας, καταναγκαστική 

εργασία, εξόφληση χρέους, καταναγκαστικοί γάμοι, ακόμη και εμπορία οργάνων, 

συνιστούν μόνο ορισμένα από τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά της εμπορίας ανθρώπων, 

τα οποία -χωρίς αμφιβολία – προσβάλουν την υπόσταση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.  

 

Ενδεικτικά μόνο, σας αναφέρω ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

- το 62% των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων προορίζονται για σεξουαλική 

εκμετάλλευση 

- Οι γυναίκες και τα ανήλικα κορίτσια ανέρχονται στο 96% των βεβαιωμένων και 

εικαζόμενων θυμάτων, ενώ  

- Εκτιμάται ότι μόνο το 1-2% από τα θύματα ίσως κατορθώσει να γλιτώσει. 

Φίλες και φίλοι,  

Όλα τα παραπάνω μας αποδεικνύουν περίτρανα την ανάγκη ουσιαστικής 

παρέμβασης επί του θέματος της πορνείας και της σωματεμπορίας ανθρώπων για πλήθος 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών λόγων. 

Πέραν τούτου όμως και για ένα ακόμη σημαντικό λόγο, που άπτεται των ζητημάτων 

που προάγουν τις αξίες της ισότητας.  Διότι, όταν μιλάμε για ισότητα, δε θα πρέπει να 

ξεχνάμε το δικαίωμα επιλογών. Και είναι κρίσιμο εδώ να τονίσουμε ότι μια γυναίκα 

διαθέτει επιλογές, όταν έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες.  

Από την άλλη, όμως, όταν οι ευκαιρίες δε βρίσκονται στη διάθεσή της, τότε δε 

μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια απόφαση.  

Ως εκ τούτου, η πορνεία δεν είναι, παρά ένα σύστημα, μέρος μιας επικερδούς 

επιχείρησης, τροφοδοτούμενης από τη ζήτηση για γυναικεία σώματα. 
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Περαιτέρω, η άποψή μας εδράζεται στην πεποίθηση ότι oι πελάτες δεν είναι 

άμοιροι ευθυνών.  Αντίθετα, φέρουν τις ίδιες ευθύνες για τη διατήρηση της πορνείας, 

καθώς και της  εμπορευματοποίησης και μεταχείρισης των γυναικείων σωμάτων, που 

προκύπτουν από αυτή. Για το λόγο αυτό, πρέπει και οι ίδιοι να αναλάβουν την ευθύνη της 

πράξης τους και να αναλογιστούν τι προκαλεί αυτή τόσο στις γυναίκες όσο και στη κοινωνία 

εν γένει.  

Συμμετέχουμε λοιπόν  στον διάλογο αλλά και τον αγώνα για την καταπολέμηση της 

πορνείας που διεξάγετε σήμερα σε πολλές χώρες τις Ευρώπης με βάση και την πρόταση -

ψήφισμα του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου από το 2014 που θεωρεί την πορνεία παραβίαση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσβολή της αξιοπρέπειας είτε πρόκειται για ‘πορνεία από 

εξαναγκασμό΄ είτε για εκούσια συνεύρεση και καλεί τις εθνικές αρχές  να χαράξουν 

στρατηγικές εξόδου των γυναικών από την πορνεία και να τις βοηθήσουν να βρουν 

εναλλακτικούς τρόπους βιοπορισμού, τόσο με πολιτικές για τη μείωση της φτώχειας που 

οδηγεί γυναίκες και παιδιά στην πορνεία, όσο και με βελτίωση των εκπαιδευτικών 

συστημάτων. 

Κλείνοντας και αναμένοντας με μεγάλη προσοχή τις εισηγήσεις που θα ακούσουμε, 

θα ήθελα να τονίσω ότι:  

«Μέσα από τη δράση μας επί του θέματος της πορνείας, συνολικά, στόχος μας 

είναι να αναδειχθεί η πορνεία ως μια ακόμη μορφή βίας, η οποία μετασχηματίζει τη 

γυναικεία υπόσταση και αξιοπρέπεια σε μια ακόμη “παρεχόμενη υπηρεσία”, που, με τη 

σειρά της, ανατροφοδοτεί τα κυκλώματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

γυναικών». 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


