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Περίιευε: Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο απνηειεί ε πξνζέγγηζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηηο κεηαλάζηξηεο 

ζχκαηα νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Διιάδα. Με βάζε ηελ 

εθπφλεζε ηεο αληίζηνηρεο έξεπλαο πεδίνπ, ε εηζήγεζε επηθεληξψλεη ζηνλ ηξφπν πνπ 

βηψλνπλ ηα ζχκαηα δηαδηθαζίεο έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ θαη ζην ξφιν ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε, πξνζηαζία θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ζσκαηεκπνξίαο θαζψο θαη ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαδεηρζεί ν ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηα ζέκαηα 

ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο γπλαηθψλ / trafficking θαζψο θαη 

νη ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο ησλ παξαπάλσ θαηλνκέλσλ. Δπίζεο ζα ηεζνχλ ηα 

βαζηθά εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, ε κεζνδνινγία θαζψο θαη ε πεξηγξαθή ηεο 

ππάξρνπζαο  θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

κεραληζκψλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα γχξσ απφ ηηο αλσηέξσ ζεκαηηθέο 

πεξηνρέο δξάζεο. Η εηζήγεζε ζα θιείζεη κε ηηο πξψηεο εκπεηξηθέο δηαπηζηψζεηο ηεο  

έξεπλαο, γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ιφγσλ θαη αηηηαηψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ πνπ 

νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο ζχκαηα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε βηψλνληαο θαηαζηάζεηο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ αιιά θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο πξνζηαζίαο θαη αξσγήο ζην ελ ιφγσ θαηλφκελν, απφ ηηο θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο. 
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1. Δηζαγφγή 

 

Η εθκεηάιιεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο θαζψο θαη ηεο άηππεο 

κεηαλάζηεπζεο έρεη πξνζιάβεη ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεμ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ν εμαλαγθαζκφο ζε εξγαζία ησλ κεηαλαζηξηψλ, νη νπνίεο 

ζηεξνχληαη βαζηθψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαζψο θαη πνιιψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ηνπο. (Μνληδίλη, 2006) 

 

Η παξνχζα εηζήγεζε έρεη σο θχξην ζηφρν λα ζίμεη ηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηξηψλ ζπκάησλ 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο ζηελ Διιάδα. Με αθνξκή ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο 

πεδίνπ ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα ηνληζηνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

δηαδηθαζηψλ απηψλ θαζψο θαη λα παξνπζηαζηνχλ ηα πξψηα πηινηηθά απνηειέζκαηα 

απφ ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σν ζέκα πνπ ζα παξνπζηαζηεί κε ηηο επξχηεξεο 

παξακέηξνπο ηνπ, άπηεηαη άκεζα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο ζηα πεδία ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο γπλαηθψλ θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζα ιέγακε φηη, ηα πεδία αλαδήηεζεο θαη ππφ δηεξεχλεζεο 

αληηζηνηρνχλ ζε δπν μερσξηζηνχο πιεζπζκνχο. Απφ ηελ κηα έρνπκε ηνλ ξφιν ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε, πξνζηαζία θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ζσκαηεκπνξίαο θαζψο θαη ηελ αξσγή ησλ ζπκάησλ θαη απφ ηελ άιιε εξρφκαζηε 

αληηκέησπνη κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν βηψλνπλ ηα ζχκαηα δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ κέζα απφ ηελ επαθή ηνπο κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο αιιά θαη απφ ην 

ίδην θαζεζηψο. 

 

Δίλαη ινηπφ απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη ν ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηα 

ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ trafficking θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ δπν 

θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο έξεπλαο. 
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2. Ο Θεφρεηηθός Προβιεκαηηζκός. 

 

Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε νπηηθή ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 

ρξφληα  απνηειεί   θπξίαξρν  παξάγνληα  αλάπηπμεο  ηνπ  trafficking.  Η ζχγρξνλε 

κεηαλάζηεπζε απνηειεί κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία αληηθαζηζηά ηνπο παιηνχο 

κεηαλαζηεπηηθνχο πξννξηζκνχο κε λένπο. Οη πξννξηζκνί απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πνηθηινκνξθία θαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε, απφ ηελ 

αλάπηπμε άηππσλ κνξθψλ κεηαθίλεζεο θαη απφ ηε ζειπθνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. (έξεπλα ΚΔΘΙ, 2006) 

 

Η ζέζε ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ ζηηο ζχγρξνλεο κεηαθηλήζεηο γίλεηαη πην ζχλζεηε 

θαη δηαθνξνπνηείηαη ζπγθξηηηθά κε παιηφηεξα. Καηά ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία 

εκθαλίδεηαη ε ηάζε γηα απηφλνκε κεηαλάζηεπζε ησλ γπλαηθψλ. (Γεκνπιάο θαη 

Παπαδνπνχινπ, 2003).  ήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο κεηαλαζηεχνπλ κφλεο 

ηνπο σο αξρεγνί λνηθνθπξηψλ θαη νηθνλνκηθά ελεξγά ππνθείκελα, ελψ ιηγφηεξεο ζε 

ζρέζε κε ην παξειζφλ κεηαλαζηεχνπλ σο εμαξηψκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

αθνινπζψληαο ηνπο ζπδπγνχο ηνπο. Η λέα απηή εμέιημε έρεη θαηαγξαθεί κε ηνλ φξν 

«ζειπθνπνίεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο» αλαγλσξίδνληαο ηελ έκθπιε δηάζηαζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο.(Phizaklea, 2003).  Η πνιπκνξθία ηεο κεηαλαζηεπηηθήο θίλεζεο θαη 

ξνήο απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ην κεηαλαζηεπηηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ζηελ 

Διιάδα θαη ηε Νφηην Δπξψπε πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο κεηαλάζηεπζεο γηα 

δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο θαη ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κεηαλάζηεπζεο γηα 

παξάδεηγκα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ζρεδηαζκέλε πξνζσξηλή κεηαλάζηεπζε, 

εζλνηηθή, δηεζληθή δηαθίλεζε γπλαηθψλ θ.η.ι.(Castles and Miller, 1998). 

 ηε ζεσξία ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε ηαπηφηεηα ηεο κεηαλάζηξηαο έρεη ηαπηηζηεί κε ην 

«ζπκπιήξσκα» ηνπ αξζεληθνχ κεηαλάζηε, πνπ ζεσξείηαη φηη απνηειεί ηνλ θαλφλα. 

(Cavounidis, 2006)  

  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο ζρεηηθέο αλαιχζεηο επηθξαηνχζε κέρξη πξφζθαηα ε 

αληίιεςε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ πνπ κεηαλαζηεχνπλ δελ ην θάλνπλ κε 

εξγαζηαθά θίλεηξα θαη φηη θαηά ζπλέπεηα δελ ππήξρε ιφγνο λα εξεπλεζεί ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο. Με άιια ιφγηα νη 
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γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο δελ αληηκεησπίδνληαλ σο ελεξγά ππνθείκελα πνπ παίξλνπλ 

ζπλεηδεηέο θαη έιινγεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ηνπο, αιιά σο 

αληηθείκελα πνπ αθνινπζνχλ ηνλ δξφκν ησλ αλδξψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο (Lazaridis, 

2001).  

 

 ηηο πην ζχγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ε ίδηα απηή πξνθαηάιεςε παίξλεη ηε 

κνξθή ηεο ζπκαηνπνίεζεο ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο. Η ηάζε απηή είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλε ζηηο κεηαλαζηεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη πνιηηηθέο πνπ εζηηάδνπλ 

ζηελ έλλνηα ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο πξνζψπσλ/ trafficking. Έηζη 

πνιχ ζπρλά ην ππνθείκελν ηεο κεηαλάζηξηαο ζχκα αληηπαξαβάιιεηαη ζην ππνθείκελν 

ηνπ αξζεληθνχ παξάλνκνπ κεηαλάζηε-ζχηε. Η ζχγρξνλε ζεσξία ηεο κεηαλάζηεπζεο 

ηείλεη λα εδξαησζεί κε βάζε απηφ ην δίπνιν δελ αγλνεί ηε κεηαλάζηξηα ελ γέλεη, αιιά 

ηε κεηαλάζηξηα σο ελεξγφ πνιηηηθφ ππνθείκελν.
1
  

 

Κάζε πξνζπάζεηα λα πξνζδψζνπκε ζεηηθά ή αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε θνηλσληθέο 

νκάδεο, φπσο απηή ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ κεηαλαζηξηψλ αθφκα θαη ζε δηαδηθαζίεο 

ηεο γπλαηθείαο κεηαλάζηεπζεο πξνδηαζέηεη ηελ απνδνρή ζπγθεθξηκέλσλ θαη 

ζηεξεφηππσλ ξφισλ ζην ππνθείκελν γπλαίθα θαη κεηαλάζηξηα. Σφζν ε νκάδα ησλ 

γπλαηθψλ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ ηνπ θχινπ φζν θαη ε 

νκάδα ησλ κεηαλαζηξηψλ κε βάζε ηελ δπλακηθή ησλ ζρέζεσλ κεηαλάζηε- πνιίηε. 

Απηφ ζεκαίλεη απηνκάησο φηη επηβάιιεηαη ε απνδνρή ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

πνιπκνξθίαο ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο απηέο θαη 

ζπγρξφλσο δελ κπνξεί λα αγλνεζεί θαη ε ίδηα ε κεηαλάζηεπζε σο δηαδηθαζία πνπ 

νδεγεί ζε πηζαλέο αλαηξνπέο ησλ εδξαησκέλσλ ζρέζεσλ ηνπ θχινπ, κηα δηαθπγή απφ 

θπξίαξρεο δνκέο. Καηά ζπλέπεηα, απαξαίηεηα πξνυπφζεζε γηα λα πξνζεγγίζνπκε ηε 

γπλαίθα κεηαλάζηξηα σο ελεξγφ πνιηηηθφ ππνθείκελν είλαη λα ιάβνπκε εμαξρήο 

ππφςε ηε δηηηή απηή δηάζηαζε ηεο κεηαλάζηεπζεο. (King and Zontini, 2000)  

 

Η πνξεία ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο είλαη φκνηα κε ηελ δηεζλή κεηαλαζηεπηηθή 

πνξεία, ε θίλεζε παξαδνζηαθά ήηαλ απφ ηνλ Νφην πξνο ηνλ Βνξξά. χγρξνλεο ηάζεηο 

σζηφζν δείρλνπλ φηη ε δηεζληθή ζσκαηεκπνξία δηελεξγείηαη θαη εληφο ζπγθεθξηκέλσλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηθεξεηψλ. Όπσο θαη κε ηε κεηαλάζηεπζε νη ρψξεο πξνέιεπζεο, 

                                                 
1
 ε απηφ ην ζεκείν ππάξρεη ν θίλδπλνο ν εξεπλεηήο λα πηνζεηήζεη πξφηππα ζπκαηνπνίεζεο ζρεηηθά κε 

ηηο θνηλσληθέο αλαιχζεηο ησλ κεηαλαζηξηψλ. 
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δηακεηαθφκηζεο θαη πξννξηζκνχ ησλ ζπκάησλ δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο αιιάδνπλ 

ζπλερψο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αζηάζεηαο παγθνζκίσο.  

 

Τπάξρεη αηηηαηή ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθψλ θαη λφκσλ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηεο 

δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο. Οη γελεζηνπξγέο αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο γπλαηθψλ θαη 

ηεο δηεζληθήο ζσκαηεκπνξίαο είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο θνηλέο. Απφ ηελ κηα 

έρνπκε ηελ επηζπκία γηα κεηαλάζηεπζε θαη νη νηθνλνκηθέο θαη πξαθηηθέο δπζθνιίεο 

γηα ηελ έθδνζε λφκηκεο βίδαο θαη απφ ηελ άιιε ε αλάγθε γηα βνήζεηα θαη ε κεηέπεηηα 

εμάξηεζε απφ ηνπο κεζάδνληεο ζηε δηαδηθαζία κεηαλάζηεπζεο, πνπ ζπρλά 

απνδεηθλχνληαη δηαθηλεηέο ή δνπιέκπνξνη.
2
  

 

Οη κεηαλάζηξηεο εηζέξρνληαη ζε ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ ππφςε σο κηα κνξθή κνληέξλαο δνπιείαο (Campani,2010). Σν βαζηθφ 

ζηνηρείν πνπ ελππάξρεη ζην θαηλφκελν ηνπ trafficking θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο 

γπλαίθεο ζχκαηα είλαη ε ζέζε ηξσηφηεηαο (vulnerability) ζηελ νπνία ππεηζέξρνληαη. 

Οη πνιιαπιέο αηηίεο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ην trafficking έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζην παξψλ κεηαλαζηεπηηθφ ζχζηεκα 

θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ απνζηνιήο θαη ππνδνρήο. Οη επηθξαηνχζεο 

πεξηνξηζηηθέο Δπξσπατθέο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο, ε εμάπισζε ηεο άηππεο 

νηθνλνκίαο πνπ δελ ηζρχεη κφλν ζε ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αιιά πιένλ 

αθνξά ζρεδφλ φιε ηελ Δπξψπε, ε ζειπθνπνίεζε ησλ ηδησηηθψλ ρψξσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ε έμαξζε ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ζεμ θαη νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

ελζαξξχλνπλ θαηλφκελα θνηλσληθήο παζνγέλεηαο φπσο απηφ ηνπ trafficking. 

 

Η επηθξαηνχζα κνξθή παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο αλζξψπσλ, ζηελ Διιάδα, 

αθνξά ζηελ έληαμε θαη εθκεηάιιεπζή ηνπο ζηελ πνξλεία. Οη παξαβηάζεηο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ δηαθηλνχκελσλ αηφκσλ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην θχιν ηνπο, θαζψο 

ε πιεηνλφηεηα απηψλ, είλαη γπλαίθεο θαη αλήιηθα θνξίηζηα, ηνλίδεηαη φκσο φηη ε 

ζσκαηεκπνξία πεξηιακβάλεη ηελ αθνχζηα  εηζξνή ηνπ αηφκνπ ζηελ πνξλεία θαη ηελ 

ζεμνπαιηθή ηνπ εθκεηάιιεπζε. Η ρξήζε ηνπ φξνπ «ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε» 

θαίλεηαη λα είλαη αλεπαξθήο θαζφηη δελ απνδίδεη επαξθψο ηε δηηηή θχζε ηεο 

                                                 
2
 Σα ζηάδηα κεηαθνξάο θαη ζηξαηνιφγεζεο γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο δελ είλαη 

απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά αιιά  κπνξνχλ λα ελαιιάζζνληαη αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. 
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εθκεηάιιεπζεο: ε εμαλαγθαζηηθά εθδηδφκελε πθίζηαηαη ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε 

απφ ηνλ πειάηε θαη νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο απφ ηνλ 

δηεζλνζσκαηέκπνξν. Αλ γηα ηνλ ζσκαηέκπνξν ε γπλαίθα έρεη αληαιιαθηηθή αμία, γηα 

ηνλ πειάηε απνηειεί αμία ρξήζεο, ρξεζηκφηεηα Οπφηε ίζσο είλαη πην εχζηνρν ε 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή εθκεηάιιεπζεο λα απνδίδεηαη σο εκπνξεπκαηηθή ή ζεμνπαιηθή-

νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ, ν φξνο ηεο δηεζληθήο 

ζσκαηεκπνξίαο λα ελλνεί φρη κφλν ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, αιιά ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθηλνχκελσλ αηφκσλ, θαζψο δελ 

απνηεινχλ παξά κφλν εκπνξεχκαηα πνπ απνδίδνπλ θέξδνο ζηνπο ηδηνθηήηεο θαη 

εδνλή ζηνπο πειάηεο. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα δηεπθξηληζηεί φηη ε εθκεηάιιεπζε 

πνπ πθίζηαηαη κηα γπλαίθα-ζχκα ζσκαηεκπνξίαο θαη trafficking αγγίδεη ηα φξηα ηεο 

δνπιείαο θαη ζίγνπξα απνηειεί έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαηαπάηεζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. (ηξαηεγάθε, 2006) 

 

Η παξάλνκε δηαθίλεζε γπλαηθψλ είλαη θαη απηή κηα κνξθή κεηαθίλεζεο, εθείλν φκσο 

πνπ αιιάδεη ζε ζρέζε κε ηε κεηαλάζηεπζε είλαη ε έιιεηςε ζπλαίλεζεο ηνπ 

κεηαθηλνχκελνπ. Η θηψρεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ε κεηαλαζηεπηηθή εκπεηξία – ε 

αλάγθε δειαδή εχξεζεο εξγαζίαο ζε κία άιιε ρψξα-  ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

πξνυπάξρνληεο παξάγνληεο ηξσηφηεηαο ζηελ ςπρηθή πγεία είλαη νη δχν θχξηνη άμνλεο 

νη νπνίνη αλαιφγσο επεξεάδνπλ ηηο πηζαλφηεηεο ζπκαηνπνίεζεο ηεο γπλαίθαο. 

 

Όπσο αλαθέξεη θαη ν θ. Ψεκκέλνο ζηελ έξεπλα ηνπ ζρεηηθά κε ηηο Αιβαλίδεο 

κεηαλάζηξηεο ζηελ Αζήλα πνπ εξγάδνληαη ζηελ βηνκεραλία ηνπ ζεμ, ππφθεηληαη ζε 

πεξηθξαθηηθνχο ρψξνπο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: α) ηελ 

αλάπηπμε κηαο επέιηθηεο θαη άηππεο νηθνλνκίαο (παξνρή πξνζσπηθψλ ππεξεζηψλ), β) 

ηνλ θπιεηηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, γ) ηελ πνηληθνπνίεζε ησλ ρψξσλ 

δηαβίσζεο ησλ κεηαλαζηξηψλ θαη δ) ηελ απνπζία ησλ πξνζσπηθψλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσλ αλάκεζα ζηνπο πιεζπζκνχο. Οη πεξηθξαθηηθνί ρψξνη έρνπλ 

πξνζαξηεζεί ζε ηξία βαζηθά δεηήκαηα: ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ ζειπθνπνίεζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηεο πνιηηηθή ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ (αλάιπζε ζε ηξία επίπεδα: ε θαηαζθεπή ηεο νηθνλνκίαο 

ησλ ζεμνπαιηθψλ ππεξεζηψλ, ε θαηαζθεπή ηεο ηζρχνο ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο θαη ηηο 

έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη κε απηέο. (Ψεκκέλνο, 2000). 
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 Απηέο νη λέεο επθαηξίεο, γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ κεηαλαζηξηψλ 

 είλαη αηζζεηά πεξηνξηζκέλεο ηφζν απφ ηε θχζε ηεο εξγαζίαο (δνπινπξεπείο, 

επθαηξηαθέο, θαθνπιεξσκέλεο) φζν εληζρχνληαη θαη απφ ηηο ηδενινγίεο ηνπ 

ξαηζηζκνχ θαη ηνπ ζεμηζκνχ. (Campani, 2000) 

 

 

3. Ο ζτεδηαζκός ηες έρεσλας. 

 

 

3.1  Σα βαζηθά ερφηήκαηα ηες έρεσλας. 

 

Η έξεπλα πεδίνπ ζα βαζηζηεί ζηελ ππφζεζε εξγαζίαο  ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ κεηαλαζηξηψλ γπλαηθψλ ζηελ Διιάδα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ησλ ζεμνπαιηθά εθδηδφκελσλ γπλαηθψλ κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ζεμνπαιηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε. Οη δηαδηθαζίεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζα 

δηεξεπλεζνχλ κέζα απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ δεκφζησλ αιιά 

θαη κε θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ ηνκέα ηεο θαηαζηνιήο θαη ηεο 

πξφιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο κέζα απφ ζηνρεπκέλα πξνγξάκκαηα 

θαη παξεκβάζεηο αιιά θαη ππφ ην πξίζκα ησλ ζπκάησλ γπλαηθψλ πνπ βηψλνπλ απηή 

ηε δηαδηθαζία ηνπ εγθιεκαηηθνχ θαηλνκέλνπ ηνπ trafficking. 

 

Η βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο δηαηππψλεηαη σο εμήο : «Οη ζχγρξνλεο κνξθέο 

κεηαλάζηεπζεο πνπ δελ ζηεξίδνληαη ζε δηκεξείο ζπκβάζεηο θαη ζηελ λφκηκε ή ηππηθή 

κεηαθίλεζε εξγαηηθψλ ρεξηψλ, αιιά αληίζεηα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν αλνξγάλσηεο 

θαη παξάλνκεο κεηαθηλήζεηο δηαθνξεηηθψλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ελζαξξχλνπλ ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο φπσο απηφ ηνπ „trafficking‟. 

 

 Έηζη γίλνληαη αηζζεηά ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσξηλφηεηαο θαη ηεο αλεπάξθεηαο ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

ζσκαηεκπνξίαο κε απνηέιεζκα ηελ κε επαξθή αληηκεηψπηζή ηνπ. 

 

Οη γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο σο ζχκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζσκαηεκπνξίαο πνπ 

έρνπλ φκσο αλαδεηήζεη βνήζεηα απφ θάπνηα θνηλσληθή ππεξεζία ζηελ Διιάδα  

βηψλνπλ δηαδηθαζίεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ (κε ηελ έλλνηα ηεο δπλακηθήο) πνπ 
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πνιιέο θνξέο δελ ηηο βνεζνχλ λα μεθχγνπλ  απνηειεζκαηηθά απφ ηα θπθιψκαηα ηνπ 

trafficking θαη δελ ελζαξξχλνπλ ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία 

(ελζσκάησζε). Οη θνηλσληθέο ππεξεζίεο είλαη αλεηδίθεπηεο θαη δελ βνεζνχλ ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ γπλαηθψλ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν αιιά ελζαξξχλνπλ ηελ παξακνλή 

ηνπο ζηνλ ππφθνζκν». 

 

 

3.2  Μεζοδοιογία ηες έρεσλας. 

 

Η κεζνδνινγία ηεο πνηνηηθήο καο έξεπλαο πξνηάζζεη σο βαζηθά εξγαιεία, ηελ 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα ηνλ ππφ δηεξεχλεζε πιεζπζκφ ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηηο εηο βάζνπο ζπλεληεχμεηο- ηα βηνγξαθηθά δσήο γηα ηηο γπλαίθεο 

κεηαλάζηξηεο.   

 

Η εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε έρεη πξνθαζνξηζκέλεο  εξσηήζεηο αιιά ε δηάηαμε ηνπο 

κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηελ αληίιεςε ηνπ ζπλεληεπθηή ζρεηηθά κε ην ηη 

θαίλεηαη θαηαιιειφηεξν. Η δηαηχπσζε ηεο εξψηεζεο κπνξεί λα αιιάμεη θαη λα 

δνζνχλ εμεγήζεηο, δειαδή ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο πνπ θαίλνληαη αθαηάιιειεο γηα 

θάπνηνλ εξσηψκελν κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ ή θαη αθφκα λα πεξηιεθζνχλ 

πξφζζεηεο εξσηήζεηο. (Gillham, 2000). 

 

Η άκεζε ζπλέληεπμε παξνπζηάδεηαη σο ζπλέληεπμε ζε βάζνο. Η ζπλέληεπμε ζε βάζνο 

αθνξά έλα ζχλνιν γεληθψλ εξσηήζεσλ ζε ζέκαηα πνπ ν εξεπλεηήο έρεη πξνθαζνξίζεη 

αιιά ηα νπνία δελ ηα ζέηεη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

θαηέρεη ν εξσηψκελνο κε ηελ βνεζεηηθή παξνπζία ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηελ 

δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε ηνπ.  Η ζπλέληεπμε εηο βάζνο απνηειεί κηα  ηερληθή αηνκηθήο 

ζπλέληεπμεο κε ρξήζε κε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

δηεξεχλεζε ζε βάζνο ησλ αληηιήςεσλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ 

εξσηψκελνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα θαηάιιειε γηα ηελ πξνζέγγηζε εηδηθψλ θνηλψλ, 

επαγγεικαηηψλ, αιιά θαη «επαίζζεησλ» ζεκάησλ. (Hamel, 1993). 

 

Έλα πξφζζεην εξγαιείν πνπ ζα καο βνεζήζεη ζηε θάζε ηεο ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο «εηο βάζνπο ζπλεληεχμεηο» (φζνλ αθνξά ηελ δεχηεξε ππφ 
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δηεξεχλεζε νκάδα ησλ ζπκάησλ), είλαη νη ηζηνξίεο δσήο θαη νη βηνγξαθηθέο 

αθεγήζεηο (life stories), (Plummer, 2000). 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε κέζνδνο ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο θαη ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο δηεξεχλεζεο ηεο παξνρήο ησλ θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηηο γπλαίθεο κεηαλάζηξηεο ζχκαηα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο. Η 

ζεκαζία ηεο ρξήζεο ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο ζε απηφ ην ζηάδην ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο έγθεηηαη ζηελ ζπκπιήξσζε ησλ πνηνηηθψλ εθείλσλ 

ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάδεημε ηεο λνεκαηνδφηεζεο, εξκελείαο θαη 

απφδνζεο ζεκαζίαο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ζηα ζηάδηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

απνδνρήο ησλ γπλαηθψλ ζπκάησλ νηθνλνκηθήο θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 

θαζψο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ζην λφεκα απηψλ δηαθξηηά αλά ππάιιειν ή θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αίξνπλ αιιά θαη εληείλνπλ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ 

ησλ ζπκάησλ.  

 

Η έκθαζε ζηηο πηζαλέο άκεζεο ή έκκεζεο σθέιεηεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ή ε βνήζεηα απφ αλζξψπνπο θιεηδηά ή βαζηθούς πιεροθορεηές (key informants) 

θαηαιήγεη ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πξφζβαζε ζην πεδίν. (Robson, 

2007). 

 

πγθεθξηκέλα ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απνηππσζεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε ηελ 

κέζνδν ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζε 

πεξίπνπ πελήληα θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ζε 

ππαιιήινπο απηψλ, ζε θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαη ζε ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ αξσγή, πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηελ πξφιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ φπσο απηά ηνπ trafficking.  Έπεηηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

νη ζπλεληεχμεηο εηο βάζνπο ζηελ ππφ δηεξεχλεζε νκάδα ησλ ζπκάησλ νηθνλνκηθήο θαη 

ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, κε αηνκηθέο 

ζπλαληήζεηο-ζπδεηήζεηο έηζη ψζηε λα θαιπθζεί φιν ην θάζκα ηεο πνξείαο ηνπο, ηεο 

έληαμεο ηνπο ή κε ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαζψο θαη λα θαηαγξαθνχλ ελδερφκελα πνιχ 

ζεκαληηθά ζεκεία θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ ρψξα ππνδνρήο απηψλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ζε έλα ηφζν «επαίζζεην» θνηλσληνινγηθά θαη θνηλσληθά ζέκα λα 

απνηππσζνχλ φινη νη παξάκεηξνη θαη νη λνεκαηνδνηήζεηο πνπ δίλνπλ ηα ππφ 
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δηεξεχλεζε ππνθείκελα ζην θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη ζηηο θαζεκεξηλέο 

αλαπαξαζηάζεηο ησλ δξψλησλ άιισλ.  

 

 

4. Οη πρώηες πηιοηηθές εκπεηρηθές δηαπηζηώζεης. 

 

Σν trafficking ινηπφλ είλαη έλα πνιπδηάζηαην θαηλφκελν θνηλσληθήο παζνγέλεηαο 

ζηελ Διιάδα, φπνπ φινη νη θξαηηθνί θαη κε θξαηηθνί θνξείο θαινχληαη λα 

θξνληίζνπλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ. Μέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

πηινηηθήο εκπεηξηθήο καο έξεπλαο, θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε ηελ πξνζσξηλόηεηα 

θαη ηελ αλεπάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ  γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε 

ηνπ, πξέπεη φκσο λα ηνλίζνπκε φηη γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη ζηνπο δπν απηνχο 

άμνλεο.  

 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα πξαγκαηνπνηνχληαη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλσλίαο κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ. Σν επηδησθφκελν απνηέιεζκα ηεο απφιπηεο απαμίσζεο ηεο 

εκπνξίαο γπλαηθψλ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία δελ έρεη φκσο επηηεπρζεί, θαζψο νη 

δξάζεηο απηέο έρνπλ απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα. Δίλαη αλαγθαία ε ράξαμε κηαο 

ζηξαηεγηθήο πξφιεςεο πνπ λα πεξηιακβάλεη ζχλνιν δξάζεσλ νη νπνίεο λα 

βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο ζε ινγηθή ζπλέρεηα.  

Απαξαίηεηα ινηπφλ είλαη, ζηνλ άμνλα ηεο πξφιεςεο,  ε ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλδξηθνχ  πιεζπζκνχ, δειαδή ησλ δπλεηηθψλ δξαζηψλ, αιιά 

θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη 

απαξαίηεην λα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε εθπαίδεπζε ζε ζηνρεπκέλεο νκάδεο, 

 

«..πηζηεύσ όηη ε δηόγθσζε ηνπ θαηλνκέλνπ πάληνηε ππήξρε αιιά ηώξα ιόγσ θαη ησλ 

δηεζλώλ ζπγθπξηώλ είκαζηε πην επαηζζεηνπνηεκέλνη, είλαη ε επηζπκία ησλ γπλαηθώλ 

λα μεθύγνπλ από άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Αλαηνιηθνύ 

κπινθ…νπόηε είλαη αθελόο ε εθκεηάιιεπζε ησλ αλζξώπσλ θαη θπζηθά όηη είλαη πνιύ 

πξνζνδνθόξν έγθιεκα αιιά έρνπκε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο, νη ζπλζήθεο 

επλννύλ απηό, δελ είλαη όηη καο μύπλεζε μαθληθά ε επηζπκία γηα αγνξαίν έξσηα. Ο 

ππ’αξηζκόλ έλα παξάγνληαο είλαη ην θέξδνο, ην δήηεκα είλαη λα έρνπκε ηνπο 
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απαηηνύκελνπο κεραληζκνύο ώζηε λα παξέρνπκε πξνζηαζία ζηα ζύκαηα λνκίδσ απηό 

είλαη ην δεηνύκελν θαη ην πην ξεαιηζηηθό..» 

 

Δπίζεο, «..κηα κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή πνπ ζα ελζαξξύλεη ηε λόκηκε είζνδν βέβαηα 

παίδεη έλαλ ξόιν ζηελ απνθπγή ηεο ζσκαηεκπνξίαο γηαηί όηαλ ε άιιε δελ έρεη ραξηηά 

θαη ζέιεη λα πάεη θάπνπ λα δνπιέςεη αιινύ είλαη δύζθνιν, ζαθώο κπνξεί λα 

κεησλόηαλ κε ηελ δηεζληθόηεηα αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ ιαζξνκεηαλάζηεπζε, 

ππάξρεη έλα πνζνζηό πνπ δελ έρεη ραξηηά, νη πεξηζζόηεξεο είλαη λόκηκεο 

βέβαηα...απηήλ ηελ ώξα εκείο έρνπκε ηειεηώζεη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ κεηαλάζηεπζε 

κε ην κέηξν 5.3 ηνπ equal, αλ δελ έρνπκε πξνγξάκκαηα δελ θάλνπκε ηίπνηα θαη θπζηθά 

ην trafficking ζπλδέεηαη κε ηελ κεηαλάζηεπζε είλαη ζπκπιεξσκαηηθά..» 

 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο ζσκαηεκπνξίαο γπλαηθψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζήο ηνπο είλαη ην θαηά πφζν νη γπλαίθεο ζχκαηα 

θαηαθέξλνπλ λα επαλαπαηξηζηνχλ νκαιά
3
, αθνχ βέβαηα πξψηα θαηαγγείινπλ ηνπο 

δξάζηεο ηνπο θαη ηαπηνπνηεζνχλ σο ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ, «…ε αζηπλνκία 

πνπ είλαη ε πιένλ αξκόδηα γηα απηό ην ζέκα ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο όπσο ν Γηεζλήο 

Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο πνπ θάλεη ηνλ επαλαπαηξηζκό ησλ γπλαηθώλ θαη πνπ έρεη 

ηνπο κεραληζκνύο λα ην θάλεη κε γξαθεία θ ππνδνκέο ζε πνιιέο ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ 

ζπκάησλ θαη ζπλνδεύεη ηα ζύκαηα κέρξη λα θηάζνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο ην ζέκα είλαη ηη 

γίλεηαη κεηά...κπνξεί λα ηηο εληάμεη θαη ζε πξνγξάκκαηα κε μελώλεο θαη εξγαζηήξηα 

ώζηε λα κάζνπλ θάηη λα θάλνπλ λα ζηαζνύλ ζηα πόδηα ηνπο…απηό ην θνκκάηη 

ιεηηνπξγεί πνιύ θαιά, πνιιά από ηα ζύκαηα βέβαηα πνπ επηζηξέθνπλ ζηε ρώξα ηνπο 

γπξλάλε ζηα ίδηα..» 

 

Δπίζεο, «..παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ε ζπλεξγαζία γηαηί θαλέλαο θνξέαο από κόλνο 

ηνπ δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί έλα ηόζν ηεξάζηην θνηλσληθό θαηλόκελν, ε ζπλεξγαζία 

επηβάιιεηαη θαη ζαθώο ππάξρεη θαη δίθηπν ζπλεξγαζίαο πνπ μέξεη ν θαζέλαο πνηνλ ζα 

θαιέζεη αλ πξνθύςεη θάηη αιιά θαη κε άιιεο ρώξεο κέζα ζηηο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο 

επεηδή ην έγθιεκα είλαη δηαθξαηηθό..» 

 

Δίλαη θαλεξφ φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο θαη 

                                                 
3
 Αλαθνξά πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ επαλαπαηξηζκφ θαη εζσθιείεη δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο ησλ ζπκάησλ ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο ηνπο.  
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επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο γηα γπλαίθεο ζχκαηα ζσκαηεκπνξίαο. «…ην πνιύ 

ζεκαληηθό γηα κέλα είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε είλαη πνύ ζεκαληηθό θαη ηα 

δηακεξίζκαηα αθνύ βξίζθνπλ θάπνπ δνπιεηά λα έρνπλ έλα ζπίηη λα έρνπλ κηα νκαιή 

επαλέληαμε θαη όρη ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ηνπ θάζε μελώλα. Να έρνπλ κηα 

εξγαζία θαη έλα πξόγξακκα πνπ λα ηηο βνεζά, ε άδεηα παξακνλήο πιεξώλεηαη κέζσ 

ΙΚΑ πνπ πξέπεη λα πιεξώλνπλ από ηελ ηζέπε ηνπο. Υπάξρνπλ πνιιά ιόγηα ρσξίο λα 

ππάξρεη νπζηαζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θαηάζηαζεο, απηή είλαη ε δηθή κνπ 

άπνςε…πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ινηπόλ..» 

 

Καη ηέινο εθείλν πνπ παξακέλεη δηζεπίιπην θαη πξνθαιεί ζχγρπζε κε ακθίβνια 

απνηειέζκαηα είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ ζχκαηνο φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ  

θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο βειηίσζεο , «…βαζηθό πξόβιεκα είλαη ε αλαγλώξηζε ησλ 

ζπκάησλ όπσο ζαο είπα θαη πξηλ, εμαξηά ηελ πξνζηαζία ηνπο από ηελ άζθεζε πνηληθήο 

δίσμεο από ηνπο δηαθηλεηέο. Γηα καο απηό πξέπεη λα αιιάμεη, αλεμάξηεηα από 

πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ζα  πξέπεη λα επηθεληξσζεί ε πξνζηαζία ζην ζύκα θαη ζηα 

δηθαηώκαηα ηνπ…αλ μεθηλήζνπκε ζνβαξά από εθεί όια ηα άιια είλαη 

δεπηεξεύνληα...ζα πξέπεη λα θάλνπκε πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηνπ λόκνπ ζε όιεο ηηο 

ππεξεζίεο…». 

 

Δίλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ε επαηζζεηνπνίεζε, ε επαγξχπλεζε θαη ν ζπληνληζκφο  

φισλ ησλ θνξέσλ θαζψο θαη ε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλείδεζεο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ ψζηε λα βξεζνχκε έλα βήκα κπξνζηά απφ ηα νξγαλσκέλα θπθιψκαηα ηνπ 

εγθιήκαηνο απηνχ. Αο ειπίζνπκε, ζε έλα γεληθφηεξν επίπεδν, φηη ε θξαηηθή κεραλή 

θαη νη ππφινηπνη θνξείο θαη νξγαλψζεηο ζα δξαζηεξηνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν κέζα 

ζηελ επφκελε δεθαεηία ψζηε κε ηελ ζπλεηζθνξά φισλ, ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε 

κεηαλαζηξηψλ ζηελ Διιάδα ζίγνπξα δελ ζα απαιεηθζεί, πάλησο ζα αλαραηηηζηεί 

ζεκαληηθά. 
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