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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί μια σύγχρονη μορφή δουλεμπο-
ρίου, όπου άνθρωποι παράγουν κέρδος από την εκμετάλλευση 
και τον έλεγχο που ασκούν εις βάρος άλλων ανθρώπων. H εμπο-
ρία ανθρώπων, με σκοπό τη σεξουαλική ή οικονομική εκμετάλ-
λευση, αναπτύσσεται ραγδαία, ως μια μορφή διεθνικού οργανω-
μένου εγκλήματος, με τα θύματα της να προέρχονται από διαφο-
ρετικές πληθυσμιακές ομάδες. Οι διαδρομές ανεξάντλητες. Η Ελ-
λάδα αποτελεί χώρα διέλευσης, αλλά και προορισμού, συνιστώ-
ντας την κύρια είσοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς συγκε-
ντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων παράνομης με-
τανάστευσης στην Ευρώπη. Τα θύματα μπορεί να είναι γυναίκες, 
παιδιά και άντρες που εξωθούνται στη βιομηχανία του σεξ,  εξα-
ναγκάζονται ή εξαπατώνται σε σεξουαλικές πράξεις με σκοπό το 
κέρδος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο η εμπο-
ρία ανθρώπων αποφέρει τα μεγαλύτερα κέρδη, μετά το παράνο-
μο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Είναι αναμφίβολα ένα πολυ-
σύνθετο κοινωνικό, νομικό και αστυνομικό πρόβλημα. Η αντιμε-
τώπισή του απαιτεί συνεργασία, συνδυασμένες και συντονισμένες 
πολυτομεακές δράσεις, που πρέπει να εφαρμόζονται με συνέπεια 

από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.   
Στο πλαίσιο αυτό, η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το 
Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της Εμπορίας 
Ανθρώπων ένωσαν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση και 
καταπολέμηση της σωματεμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκ-
μετάλλευση και την προστασία των θυμάτων. Έτσι, αποφασίστη-
κε η διοργάνωση κοινής ημερίδας σχετικά με τις πολλαπλές δια-
στάσεις του φαινομένου, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27 Νο-
εμβρίου 2014 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και συμμετείχαν αξι-
ωματούχοι της Ε.Ε, του Ο.Η.Ε, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανά-
στευσης, κρατικές αρχές των δύο χωρών και εμπειρογνώμονες 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 
ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, τις καλές πρακτικές και τις σκέ-
ψεις τους γύρω από τις πολλαπλές διαστάσεις της Εμπορίας Αν-
θρώπων. Αυτή η νέα αποτρόπαιη μορφή δουλείας αγγίζει τα δύο 
τρίτα των κρατών του πλανήτη μας, απασχολώντας τους ειδικούς 
με ζητήματα που αφορούν την προέλευση, αλλά και τον προορι-
σμό των θυμάτων. Το θέμα αφορά τόσο τη Γαλλία όσο και την Ελ-
λάδα, για διαφορετικούς λόγους. 

► Επιμέλεια: Αρχ/κας Αικατερίνη Κίκη

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  
«ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 

ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ»

Ημερίδα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος Ο πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτριος Κούρκουλας με τον Πρέ-
σβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Jean Loup Kuhn-Delforge
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Την ημερίδα προλόγισαν απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό ο Πρέ-
σβης της Γαλλίας στην Ελλάδα,  Jean Loup KUHN-DELFORGE, κα-
θώς και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Δημήτρης ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ. 
Η ημερίδα έδωσε την ευκαιρία σε αιρετούς, αξιωματούχους και 
εμπειρογνώμονες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του φαι-
νομένου, να προσεγγίσουν το θέμα μέσω τεσσάρων θεματικών 
ενοτήτων, όπως:
1.  Το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Νομικό Πλαίσιο: Στόχοι και Προκλή-

σεις. Συντονιστής ο κ. Δανιήλ Έσδρας, Διευθυντής του Διεθνούς 
Οργανισμού Μετανάστευσης Ελλάδος.

2.  Τα κράτη απέναντι στην Εμπορία Ανθρώπων με σκοπό τη σεξου-
αλική εκμετάλλευση: Καλές  πρακτικές και δυσκολίες. Συντονι-
στής ο κ. Ηρακλής Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την κατα-
πολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων. 

3.  Η Προστασία των Θυμάτων: Προς μια νέα προσέγγιση. Συντονί-
στριες η κα. Μαρία Στρατηγάκη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης & Κοινωνικής Ασφάλισης και η κα. Αγγελική Δημη-
τριάδη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρω-
παϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής.

4.  Η Καταπολέμηση Διεθνών Δικτύων Σωματεμπορίας. Συντονί-
στρια η κα. Μαρία Μαλλούχου, Εισαγγελέας Εφετών. 

Στο τέλος της ημερίδας,  η Ομάδα Όνειρο παρουσίασε αποσπάσμα-
τα από την παράσταση-ντοκιμαντέρ “SexTrafficking” με την οποία 
δίνει φωνή στα θύματα διακίνησης και σωματεμπορίας. Μέσα από 
τις πραγματικές μαρτυρίες, περιγράφεται η λειτουργία του σύγ-
χρονου δουλεμπορίου (η στρατολόγηση:  μεταφορά/ παραλαβή – 

τα μέσα που χρησιμοποιούνται: χρήση βίας και εξαναγκασμός - ο 
σκοπός: εκμετάλλευση). Τις μαρτυρίες του έργου ενισχύουν οι φω-
τογραφίες του Paolo Patrizi με τίτλο «Migrant Sex Workers», κα-
θώς και φωτογραφίες της Αλεξάνδρας Μένογλου και του Κωστα-
ντή Καμπουράκη, τραβηγμένες στον Ελαιώνα και το Σταθμό Λαρί-
σης, με τίτλο «Ανδρικό Τράφικινγκ: Αττική – Ανθρώπινες Μηχα-
νές» (από το φωτογραφικό αρχείο της Act up).
Στον εκθεσιακό χώρο του Ινστιτούτου εκτίθεται υλικό ευαισθητο-
ποίησης από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τις 
Οργανώσεις PRAKSIS, ACT UP, A21, Το Χαμόγελο του Παιδιού, Δί-
κτυο Γυναικών Ευρώπης και THE NO PROJECT. 
Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα καλά κρυμμένο και οργανωμένο 
έγκλημα, καθώς οι περισσότεροι πολίτες αγνοούν τη σκληρή πα-
ραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνει γύρω τους. 
Όλοι μαζί, λοιπόν, μπορούμε να βοηθήσουμε με την πρόληψη, μέσα 
από τη σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση, με την προστασία των 
θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων, με την άσκηση δίωξης ενάντια 
στους διακινητές, με την ενδυνάμωση του νομικού καθεστώτος που 
σχετίζεται  με το φαινόμενο, καθώς και με τη σωστή συνεργασία με 
τους αρμόδιους φορείς, την αστυνομία,  με στόχο να υιοθετήσου-
με μια σκληρή και δυνατή στάση κατά της εμπορίας ανθρώπων. ■ 

Πηγές:
  • Γαλλικό Ινστιτούτο, www.ifa.gr
 •  www.1109.gr (Γραμμή πληροφόρησης για την εμπορία ανθρώπων)
 • www.astynomia.gr
• the A21 campaign-καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα

Jean-Marc Droguet, Διοικητής του Κεντρικού Γραφείου για την Κατα-
πολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων της Κεντρικής Διεύθυνσης της Δι-
καστικής Αστυνομίας της Γαλλίας

Ευθύμιος Παπαδόπουλος, Αστυνόμος Β’, Τμηματάρχης 3ου τμήματος 
Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων (ΓΑΔΑ)
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