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Κυρίες και κύριοι,  

Χαιρετίζω την αποψινή σας εκδήλωση και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας 

να αναδείξετε μια τόσο κρίσιμη θεματική, όπως η εμπορία ανθρώπων.  

Μια θεματική που δεν είναι απλώς κρίσιμη ως προς την αναγκαιότητα της επίλυσής 

της, αλλά κυρίως επειδή πρόκειται για μια μορφή εγκλήματος, όπως πολύ ορθά 

αναφέρεται και στον τίτλο της εκδήλωσης. Ως εκ τούτου, μιλώντας για έγκλημα, οφείλουμε 

όλες και όλοι μας να συμπράξουμε, προκειμένου να το αντιμετωπίσουμε και να  βάλουμε 

οριστικό τέλος σε αυτό.   

Παρόλο που η Ελλάδα ως επί το πλείστον ήταν και παραμένει μια χώρα 

διαμεσολάβησης αναφορικά με το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, εντούτοις δε 

μπορούμε να αποσιωπήσουμε το γεγονός ότι και άνθρωποι από την πατρίδα μας πέφτουν 

επίσης θύματα σωματεμπορίας. 

 

Την ίδια στιγμή, αν και είμαστε πολίτες της ενωμένης Ευρώπης, συχνά ξεχνάμε ότι η 

ανθρώπινη ελευθερία και ο σεβασμός στα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, δεν 

αποτελούν αυτονόητα αγαθά για κάθε κάτοικο αυτού του πλανήτη.  

Περαιτέρω, η σωματεμπορία αναδεικνύεται σήμερα με πολλά πρόσωπα και 

εξυπηρετεί απεχθείς σκοπούς. Σεξουαλική εκμετάλλευση, οργανωμένα 

κυκλώματαμαστροπών και πορνείας, καταναγκαστική εργασία, εξόφληση χρέους, 

καταναγκαστικοί γάμοι, ακόμη και εμπορία οργάνων. Συχνά τη συναντάμε σε περισσότερες 

από μία μορφές. 

 

Στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το έργο μας είναι επιφορτισμένο με 

την χάραξη, την παρακολούθηση και την υλοποίηση πολιτικών ισότητας των φύλων σε 

όλους τους τομείς του βίου μας, όπου εμφανίζονται ανισότητες. 

 

Η  θεματική της βίας κατά των γυναικών αποτελεί έναν από τους 6 στρατηγικούς 

στόχους του ΕΣΔΙΦ και εξέχουσα θεματική στον άξονα προτεραιοτήτων του έργου μας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, σας αναφέρω ενδεικτικά ορισμένες από τις δράσειςτης ΓΓΙΦ, 

όπως: 

 

 Ειδικότερα, για την αντιμετώπιση και εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 

μεριμνούμε έμπρακτα με την απρόσκοπτη λειτουργία του ολοκληρωμένου και 

συνεκτικού πανελλαδικού δικτύου Δομών,το οποίο αποτελείται από :Την 24ωρη 

γραμμή SOS 15900, Τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας 

Γυναικών που υφίστανται ή κινδυνεύουν να υποστούν έμφυλη βία ή/και πολλαπλές 

διακρίσεις. 

 



 

 Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ υλοποιούνται  
επιμορφωτικά σεμινάρια στα στελέχη των Δομών για την ενίσχυση 
υποστηρικτικών υπηρεσιών στις γυναίκες θύματα βίας όπου το trafficking  αποτελεί 
ξεχωριστή θεματική ενότητα. 
 

 Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα βίας κατά 
των γυναικών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μεγάλη πανελλαδική εκστρατεία με 
σύνθημα «Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη»  η οποία περιλάμβανε την έκδοση και 
διανομή ενημερωτικών εντύπων σε διάφορες γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, 
αλβανικά), τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ τα οποία μεταδόθηκαν ως κοινωνικά 
μηνύματα από σταθμούς εθνικής εμβέλειας, διαφημίσεις στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού (φεστιβάλ ταινιών, τοιχογραφίες, 
θεατρικά δρώμενα), ημερίδες, κλπ.  
 

 Αξιοποιούμε και εμπλουτίζουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτουμε. 
Δημιουργήθηκε  νέος ιστότοπος( www.womensos.gr)αποκλειστικά για το θέμα της 
βίας κατά των γυναικών και είναισε άμεση σύνδεση με τον κυρίως ιστότοπο της 
υπηρεσίας μας (www.isotita.gr) καθώς και σελίδα  κοινωνικής δικτύωσης 
(facebook), με στόχο την ευαισθητοποίηση των  νεότερων ηλικιακά ομάδων. 
 

 Επιπλέον, συνεργαζόμαστε με το γραφείο του Εθνικού εισηγητή  για τη σύνταξη 
του  της Εμπορίας Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση Ανθρώπων, 
συμμετείχαμε στο  Φεστιβάλ «BreaktheChain» καθώς και στις λοιπές δράσεις που 
αναπτύσσει το γραφείο. 
 

 Αξίζει επίσης να σας αναφέρω ότι η  Γενική Γραμματεία Ισότητας από όταν ξεκίνησε 
η προσφυγική κρίση διέθεσε τις δομές της για την προστασία των γυναικών 
προσφύγων και των παιδιών τους καθώς αποτελούν  ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες 
που κινδυνεύουν να γίνουν θύματα εκμετάλλευσης και εμπορίας. Υπογράψαμε  
Πρωτόκολλο συνεργασίας της ΓΓΙΦ με υπουργεία και αυτοδιοίκηση, ενώ 
συνεργαζόμαστε με την κοινωνία των πολιτών και άλλους φορείς για την 
αντιμετώπιση αυτού του δύσκολου προβλήματος. 
 

 Συν τοις άλλοις, επιμένουμε και επιδιώκουμε έμπρακτα την προώθηση 
νομοθετικών ρυθμίσεων για την καταπολέμηση της βίας, τη βελτίωση της 
νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία ανθρώπων (trafficking) και τη λήψη 
νομοθετικών μέτρων για την ποινική δίωξη όσων εμπλέκονται στη διακίνηση και 
εμπορία γυναικών και ανηλίκων, αλλά και των χρηστών (πελατών), με παράλληλη, 
ουσιαστική και πολυεπίπεδη υποστήριξη των θυμάτων. 
 

 Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι η «Σύμβαση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης για  την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και 
της ενδοοικογενειακής βίας» (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) και η «Προώθηση 
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης 
βίας», αποτελούν πια νόμους του κράτους και ταυτόχρονα σπουδαία 
καινοτόμαεργαλεία προς την κατεύθυνση του τερματισμού της έμφυλης βίας και 
της ουσιαστικής προαγωγής των ζητημάτων ισότητας των φύλων στην πράξη. 

Φίλες και φίλοι,  

http://www.isotita.gr/


 

Ένα επιπλέον ζήτημα υψίστης σημασίας είναι η θεματική της πορνείας. Με 

δεδομένη τη θέση μας πως η πορνεία δεν είναι  επάγγελμα, αλλά αποτελεί μία μορφή βίας 

που υποβαθμίζει τη γυναικεία φύση και αξιοπρέπεια ως «παρεχόμενη υπηρεσία», η ΓΓΙΦ 

προχώρησε στη συγκρότηση  Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την επεξεργασία και 

διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων, που θα προστατεύουν τις γυναίκες 

και τα κορίτσια από τη βία και την εκμετάλλευση της πορνείας αλλά και για τη μελέτη του 

σκανδιναβικού νομοθετικού μοντέλου αντιμετώπισης της πορνείας ως καλή πρακτική. 

 

 Τα συμπεράσματα της Ο.Δ.Ε τέθηκαν σε διαβούλευση σε ημερίδα που 

πραγματοποίησε η ΓΓΙΦ  τον Απρίλιο του 2018.Με αυτό τον τρόπο άνοιξε ο δημόσιος 

διάλογος στο ζήτημα της πορνείας και στην ανάγκη για ριζική αναμόρφωση του 

υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου της πορνείας στην Ελλάδα  στη βάση ότι  η  προαγωγή 

και ο εξαναγκασμός σε πορνεία είναι έγκλημα που λαμβάνει απειλητικές διαστάσεις, 

τροφοδοτώντας τα κυκλώματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης  γυναικών και 

κοριτσιών. 

 

Περαιτέρω, η ΓΓΙΦ, προσλαμβάνοντας την πορνεία αλλά και το άμεσα σχετιζόμενο 

trafficking υπό την οπτική του φύλου, επισημαίνει τη θέαση των φαινομένων αυτών ως μία 

ειδεχθή μορφή βίας κατά των γυναικών και ως κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων των θυμάτων. 

Ειδικότερα, τόσο η πορνεία όσο και η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, 

που στοχεύει στην οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση, συνιστούν μια σύγχρονη και 

συνάμα αποκρουστική μορφή του δουλεμπορίου. Υπ’ αυτό το πρίσμα, η πορνεία δεν 

πρέπει να αντιμετωπίζεται καν ως δήθεν επαγγελματική επιλογή, αλλά ως μορφή 

εκμετάλλευσης και βίας ανθρώπου προς άνθρωπο. Το νέο στοιχείο που πρέπει να δούμε 

και στην Ελλάδα –ήδη έχουν προχωρήσει σε αυτό μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες με πρώτη τη 

Σουηδία ενώ τελευταία και η Γαλλία-  είναι η ευθύνη και τιμωρία του πελάτη και μια σειρά 

από μέτρα στήριξης των γυναικών που θέλουν να αποδεσμευτούν  από την πορνεία. 

Φίλες και φίλοι,  

Όλες οι προαναφερθείσες αναφορές συνηγορούν υπέρ της αναγκαιότητας 

συστράτευσης όλων μας, προκειμένου το trafficking και η βία κυρίως κατά των γυναικών 

να περιέλθουν επιτέλους στη λήθη και να αποτελέσουν οριστικό παρελθόν.  

Ταυτόχρονα, υποχρεούμαστε, ως κράτος δικαίου, να συνεχίσουμε να 

αγωνιζόμαστε για την πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την 

κοινωνική αφύπνιση όλων μας για τη σοβαρότητα του προβλήματος της ανθρώπινης 

εκμετάλλευσης. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.  

 


