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Ι. Oρισµός Διεθνικής Σωµατεµπορίας 
Βάσει του ορισµού του διεθνούς δικαίου το φαινόµενο του 
Trafficking ορίζεται ως η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των που συνίσταται στη στρατολόγηση και µεταφορά γυναικών 
(και/ή παιδιών), κυρίως από τη µία χώρα στην άλλη, µε σκοπό την 
προώθησή τους στην πορνεία. Η προώθηση και παραµονή των 
γυναικών (ή/και των παιδιών), στην πορνεία γίνεται µε διάφο-
ρες µεθόδους, όπως απαγωγή, απάτη, παραπλάνηση, βιασµός, 
ξυλοδαρµός, εθισµός στα ναρκωτικά. Αυτή η σύγχρονη µορφή 
δουλεµπορίου διενεργείται από τον σωµατέµπορο µε σκοπό το 
κέρδος και στηρίζεται - χρηµατοδοτείται από τον πελάτη που συ-
χνά χωρίς να γνωρίζει την κατάσταση αποσκοπεί στη σεξουαλική 
του ευχαρίστηση. Ο επίσηµος ορισµός του Trafficking αντλείται 
διεθνώς από το Πρωτόκολλο για την Αποτροπή, την Καταστολή 
και την Τιµωρία της Παράνοµης Διακίνησης Προσώπων µε Σκοπό 
τη Σεξουαλική και οικονοµική Εκµετάλλευση ιδιαίτερα των γυ-
ναικών (και των παιδιών) που συµπληρώνει τη σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών Ενάντια στο Υπερεθνικό Οργανωµένο Έγκληµα 
(µαζί µε το Πρωτόκολλο ενάντια στη λαθρεµπορία των µετανα-
στών µέσω Ξηράς, Αέρα και Θάλασσας) (K.Ε.Θ.Ι., 2005).

Σε παγκόσµιο επίπεδο εκτιµάται ότι 700.000 µε 2.000.000 γυναί-
κες (και παιδιά), το χρόνο πέφτούν θύµατα οργανωµένων δικτύ-
ων εµπορίας ανθρώπων. Στις ΗΠΑ κάθε χρόνο διακινούνται, µε 
σκοπό την πορνεία περίπου 50.000 γυναίκες (και παιδιά). Στην 
Ευρώπη 500 γυναίκες διακινούνται κάθε χρόνο µε σκοπό την 
πορνεία από την Ανατολική Ευρώπη σε διάφορα µέρη του κό-
σµου. Στοιχεία για τις διαστάσεις της Διεθνικής Σωµατεµπορίας 
στην Αφρική είναι λιγότερο διαθέσιµα, λόγω της έλλειψης ερευ-
νών στη συγκεκριµένη περιοχή. Εντούτοις αναφέρεται ότι οι γυ-

ναίκες στην περιοχή της Μαυριτανίας διακινούνται εσωτερικά, 
ανάµεσα στις διάφορες φυλές. Υπολογίζεται επίσης ότι παραπάνω 
από 25.000 Κενυάτες θύµατα της Διεθνικής Σωµατεµπορίας ζουν 
σε συνθήκες σκλαβιάς σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα 
το ανθρώπινο δουλεµπόριο, ιδίως σε γυναίκες και παιδιά, ανθεί 
στο νότιο Σουδάν µε την ανοχή της κυβέρνησης (Κ.Ε.Θ.Ι, 2005)

Η πορεία της Διεθνικής Σωµατεµπορίας είναι όµοια µε τη διεθνή 
µεταναστευτική πορεία: η κίνηση παραδοσιακά µέχρι τώρα ήταν 
από το Νότο προς το Βορρά. Σύγχρονες τάσεις ωστόσο δείχνουν 
ότι Διεθνική Σωµατεµπορία διενεργείται και εντός συγκεκριµέ-
νων γεωγραφικών περιφερειών. Όπως και µε τη µετανάστευση, 
οι χώρες προέλευσης, διαµετακόµισης και προορισµού των θυ-
µάτων Διεθνικής Σωµατεµπορίας αλλάζουν συνεχώς λόγω της 
οικονοµικής και πολιτικής αστάθειας παγκοσµίως.

Οι χώρες προέλευσης και προορισµού των θυµάτων σωµατε-
µπορίας δοµούν µία άκρως ανεξάντλητη λίστα (Coomaraswamy 
Radica, (2000). Μεταξύ αυτών ως χώρες προέλευσης εµφανίζο-
νται: Αφγανιστάν, Αλβανία, Βιετνάµ, Βουλγαρία, Ινδία, Καµπότζη, 
Κίνα, Κολοµβία, Κόσοβο, Κροατία, Λάτβια, Λευκορωσία, 
Λιθουανία, Μεξικό, Μπαγκλαντές, Μυανµάρ, Νεπάλ, Ουγγαρία, 
Ουκρανία, Πακιστάν, Πολωνία, Ρωσία, Ρουµανία, Σλοβακία, 
Ταϊλάνδη. Ενώ χώρες υποδοχής αποτελούν, οι: Αγγλία, Αυστρία, 
Αυστραλία, Βέλγιο, Καναδάς, Γερµανία, Γιουγκοσλαβία, Ελβετία, 
Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Ιαπωνία, Ινδία, 
Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κύπρος, Μαλαισία, Ολλανδία, 
Πακιστάν, Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, 
Τουρκία.

Η Προβολή του Φαινοµένου της Διεθνικής Σωµατεµπορίας 
- Trafficking - από τον  Έντυπο Τύπο στην Ελλάδα

Ε. ΔΙΑΛΥΝΑΚΗ/Μ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ/Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ/Α. ΦΙΛΙΠΠΟΥ/Γ.Σ. ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ, 
Τµήµα Κοινωνικής Εργασίας - ΤΕΙ Κρήτης

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µια σύντοµη ανασκόπηση του φαινοµένου της σωµατεµπορίας, καθώς και τα πρώτα 
αποτελέσµατα διερεύνησης της πρόθεσης του ηµερήσιου Tύπου στην Ελλάδα, αφενός να επηρεάσει το αναγνωστικό του κοινό και 
αφετέρου να αναδείξει τα νοµοθετικά κενά για το εν λόγω θέµα. Εξ αιτίας της σοβαρής έλλειψης ελληνικών πηγών γύρω από το 
θέµα πλην ελαχίστων, προστρέξαµε στη διεθνή βιβλιογραφία. Μελετήθηκαν τα άρθρα που αφορούσαν στην Παράνοµη Διακίνηση 
Γυναικών - Trafficking δείγµατος του Ελληνικού Έντυπου Τύπου και είχαν δηµοσιευτεί στη διάρκεια της περιόδου Ιανουάριος έως 
και Αύγουστος του 2006. Η παρούσα µελέτη έδειξε ότι ο λόγος του Έντυπου Τύπου είναι ηθικοπλαστικός και η προσπάθεια που 
καταβάλλει στοχεύει, εµφανώς, στη διαµόρφωση της Κοινής Γνώµης. Επιπροσθέτως, η εργασία µας εστίασε και στον κριτικό λόγο 
των Εντύπων ο οποίος αναφέρεται στην κατάδειξη των Νοµοθετικών κενών για το θέµα της σωµατεµπορίας. Η µελέτη µας, τέλος, 
διατυπώνει και κάποιες προτάσεις Κοινωνικής Πολιτικής.

The present study concerns the investigation of articles treating the subject of Trafficking in Women, and found in seg-
ment of the Greek Press during the period of duration of the study (January - August 2006) in question. The study’s 
aim was to examine whether the Printed Press, by presenting the problem (in a moral-building content), finally influ-
ence and shape attitudes and view points on the matter (Public Opinion). Hence, the outcome of our study illustrates 
an interaction that ends up influencing people’s general opinion and shows the legislative gaps into the matter.
We should however admit that during our research we have been greatly helped by reading and comparing articles, surveys and inter-
views as well as relevant literature that we have been able to find in the local, national (Greek) as well as international press, referring 
to the problem of Trafficking in Women.



2 ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) ΔΙΑΛΥΝΑΚΗ/ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ/ΦΙΛΙΠΠΟΥ/ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ

www.nbonline.gr Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία από το 1999

ΙΙ. Η εικόνα της Ελλάδας στη Διεθνική 
Σωµατεµπορία

Ο Ελληνικός χώρος κυρίως από τη δεκαετία του 1990 και έπει-
τα, αποτέλεσε χώρα εισαγωγής, ένταξης, εκπόρνευσης, εγκατά-
στασης και διαµετακόµισης χιλιάδων γυναικών (και παιδιών). 
Συγκεκριµένα µάλιστα, κατά την περίοδο 1990-2000, πάνω από 
75.000 γυναίκες (και παιδιά), υπήρξαν θύµατα εξαναγκαστικής 
πορνείας.

Σύµφωνα µε τη Unicef, (http://www.unicef.org/newsline/ 
02pr02htm) κύριες χώρες που τροφοδότησαν το ανθρώπινο 
υλικό ήταν περίπου κατά 40% η Ρωσία, 30% η Ουκρανία, 10% η 
Ρουµανία και η Βουλγαρία και 16% η Αλβανία.

Οι γυναίκες θύµατα της εξαναγκαστικής πορνείας, δεν γνώριζαν 
τις συνθήκες που θα αντιµετώπιζαν στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα 
να καταλήγουµε στη δηµιουργία «κατηγοριών» όσον αφορά τις 
συνθήκες εγκατάστασής τους (Καµίνης Γ., 1999). Έτσι σύµφωνα 
µε τα στοιχεία αυτά υπήρξαν γυναίκες που:

α) Ήρθαν παρά τη «θέλησή» τους και στην Ελλάδα και στην πορ-
νεία. Συνήθως τις γυναίκες αυτές τις πούλαγαν συγγενικά τους 
πρόσωπα ή τις απήγαγαν και τις εκβίαζαν κυκλώµατα σωµατε-
µπορίας. Ασκήθηκε πάνω τους κάθε είδους ψυχολογική ή και 
σωµατική βία.

β) Ήρθαν µε τη «θέλησή» τους στην Ελλάδα αλλά όχι και στην 
πορνεία. Στην πλειονότητα τους ήρθαν στην Ελλάδα για εξεύρεση 
εργασίας. Τα κυκλώµατα όµως της σωµατεµπορίας τις εξαπάτη-
σαν και τις προώθησαν στην πορνεία, ασκώντας κάθε είδους ψυ-
χολογική ή και σωµατική βία.

Στις προαναφερόµενες κατηγορίες οι γυναίκες βρέθηκαν σε κα-
θεστώς δουλείας. Καθοριστικό βέβαια υπήρξε το γεγονός ότι 
πολλές από αυτές είναι ανήλικες (ή ακόµα και παιδιά). Οι γυναί-
κες (και τα παιδιά), θύµατα εξαναγκαστικής πορνείας αδυνατούν 
να αντιδράσουν εξ αιτίας:

α) Ενός πλαισίου αποξένωσης, βίας και τροµοκρατίας που µεθο-
δεύεται από τους σωµατέµπορους - φυλάκιση σε δωµάτια, κρά-
τηση διαβατηρίου, απειλές κ.λπ.

β) Αδυναµίας επικοινωνίας µε το περιβάλλον. Σ’ αυτό συµβάλ-
λουν η µοναξιά και η αποµάκρυνσή τους από κάθε συγγενικό ή 
φιλικό πρόσωπο, η άγνοια της γλώσσας, ο φόβος και η αποξένω-
σή τους από την ευρύτερη κοινωνία.

γ) Έλλειψης αδιαφορίας της οργανωµένης πολιτείας, για εντοπι-
σµό, προστασία, περίθαλψη και αποκατάσταση των γυναικών 
(και παιδιών) θυµάτων. Μέχρι σήµερα, η ευρύτερη κοινωνία έρ-
χεται σε επαφή µε τα θύµατα της εξαναγκαστικής πορνείας µόνο 
µέσω του άνδρα-πελάτη. 

Στην Ελλάδα βρίσκονται κάτω από την εξουσία των διεθνών σω-
µατεµπόρων και των τοπικών προαγωγών (οµάδες Ελλήνων, 
Αλβανών, Ρώσων κ.λπ. διαφορετικής δυναµικής και µεγέθους). 
Συνήθως ο «διεθνοσωµατέµπορας» όπως λέγεται, αναλαµβάνει 
τη στρατολόγηση και διακίνηση γυναικών από τη χώρα προέλευ-
σης στη χώρα προορισµού, ενώ ο τοπικός µεσάζοντας την εγκα-
τάσταση και την άµεση εκµετάλλευση των γυναικών (και των παι-
διών). Κατά την περίοδο 1990-2000 στην Ελλάδα τα έσοδα από 
την εξαναγκαστική πορνεία γυναικών (και παιδιών) υπολογίζεται 
ότι ξεπέρασαν τα έξι δισεκατοµµύρια Euro (6.000.000.000 ευρώ). 

(Stop Now, 2002). Ο άνδρας πελάτης στην πορνεία της Ελλάδας 
είναι ο µεγάλος απών από την κεντρική σκηνή διαπραγµάτευσης 
του ζητήµατος. Παρ’ όλα αυτά ο ρόλος του είναι πρωταγωνιστι-
κός: ο άνδρας - πελάτης είναι και ο λόγος ύπαρξης, η κινητήρια 
δύναµη και ο νοηµατοδότης και χρηµατοδότης της πορνείας-
δουλείας. Στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1990-2000 υπολογίζε-
ται ότι ετησίως πάνω από ένα εκατοµµύριο (1.000.000) άνδρες 
µίσθωναν υπηρεσίες προσφερόµενες από γυναίκες (και παιδιά) 
θύµατα εξαναγκαστικής πορνείας, συµµετέχοντας και συνεργώ-
ντας και αυτοί στην εξαθλίωση και τη βία που υφίστανται αυτοί οι 
άνθρωποι καθηµερινά (Stop Now, 2002).

Το να πέσει µια γυναίκα θύµα Διεθνικής Σωµατεµπορίας κατά την 
προσπάθειά της να µεταναστεύσει, εξαρτάται από πλήθος παρα-
γόντων. Ανάµεσα σε άλλους είναι η έλλειψη οικονοµικών πόρων 
για την εξασφάλιση ασφαλούς, έστω και λαθραίας, µεθόδου µε-
τακίνησης - δηλαδή έλλειψη δυνατότητας αγοράς διαβατηρίων, 
βίζας και εισιτηρίου, η έλλειψη επαφών και στήριξης στο εξωτε-
ρικό, εξωπραγµατικές ελπίδες και λάθος πληροφόρηση για τις 
ευκαιρίες εργασίας στο εξωτερικό. Αυτοί οι παράγοντες συνήθως 
συνδυάζονται µε το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο της γυναίκας και 
µε την ευκολία της να εµπιστευτεί και να εξαρτηθεί από τρίτους 
µεσάζοντες, οι οποίοι υπόσχονται να κανονίσουν ασφαλή µετα-
κίνηση και καλή δουλειά στη χώρα προορισµού, µε αντάλλαγ-
µα ποσοστό από τους µελλοντικούς µισθούς της. Υπάρχουν και 
περιπτώσεις καταναγκαστικής µετανάστευσης, όπου το κορίτσι 
ή η γυναίκα παραδίδεται στον διακινητή/σωµατέµπορο από την 
οικογένειά της, ούτως ώστε να δουλέψει στο εξωτερικό για να ξε-
πληρώσει το χρέος της η οικογένειά της ή και περιπτώσεις όπου 
το θύµα απαγάγεται από τον διακινητή/σωµατέµπορο (Κ.Ε.Θ.Ι., 
2005, UNODC, 2006).

ΙΙΙ.  Σχέση Διεθνικής Σωµατεµπορίας 
και µεταναστευτικής πορνείας 

Η µεταναστευτική πορνεία συχνά ταυτίζεται µε τη Διεθνική 
Σωµατεµπορία. Αυτό συµβαίνει γιατί κατά κανόνα η µεταναστευ-
τική πορνεία απαγορεύεται από τις περισσότερες χώρες, µε απο-
τέλεσµα γυναίκες που µεταναστεύουν προκειµένου να εργαστούν 
µε κάποιο τρόπο στη βιοµηχανία του σεξ, αναγκάζονται να παρα-
µένουν σε καθεστώς παραοικονοµίας, που τις καθιστά επιρρεπείς 
στη βία, την εκµετάλλευση και είναι ευάλωτες στον έλεγχο και την 
εξάρτηση από τα δίκτυα «διεθνοσωµατεµπόρων» (http://www.
prostututionresearch.com, U.S Department of State, 2006).

Μερικές χώρες προβλέπουν ειδική βίζα «καλλιτέχνιδας» για άτο-
µα που µεταναστεύουν για να εργαστούν γενικότερα στη βιοµη-
χανία του σεξ (στρίπερ, χορεύτρια κ.λπ.), προσδίδοντας έτσι µία 
φαινοµενική κάλυψη νοµιµότητας στη µεταναστευτική πορνεία. 
(European Court of Justice, 2001). Μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, δύο κράτη-µέλη έχουν ριζικά αντίθετες στάσεις απέναντι 
στο θέµα της πορνείας: Σύµφωνα µε µια µελέτη του Ministry of 
Industry, Employment and Communications (2004), η Σουηδική 
στάση απέναντι στην πορνεία αντιµετωπίζει τη γυναίκα ως θύµα 
εκµετάλλευσης και κακοποίησης και όχι ως εγκληµατία που πρέ-
πει να τιµωρηθεί για την εµπλοκή της στην πορνεία. Αντιθέτως η 
Ολλανδία, αναγνωρίζει την πορνεία ως νόµιµη εργασία και παρέ-
χει άδειες εργασίας και παραµονής σε οικονοµικούς µετανάστες 
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που επιθυµούν να εισέλθουν στη χώρα για να εργαστούν στην 
εγχώρια ανθηρή «βιοµηχανία του σεξ».

Στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης τουλάχιστον, η Διεθνική 
Σωµατεµπορία αντιµετωπίζεται ως λαθροµετανάστευση µε σκοπό 
την πορνεία και ως σύγχρονο δουλεµπόριο καθώς και ως σοβαρή 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Εξάλλου η αντιµετώ-
πιση της Διεθνικής Σωµατεµπορίας ως λαθροµετανάστευση µε 
σκοπό την πορνεία επιτρέπει στα κράτη να βλέπουν το θέµα από 
τη σκοπιά της εθνικής ασφάλειας και να υιοθετούν αυστηρότερες 
µεταναστευτικές πολιτικές (http://www.hrlawgroup.org).

Ενώ η αντιµετώπιση της Διεθνικής Σωµατεµπορίας ως πρόβληµα 
παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωµάτων θα ανάγκαζε τα κράτη 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους υπό το διεθνές και ευρωπαϊκό δί-
καιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να παράσχουν ουσιαστική 
αρωγή και αποζηµίωση στα θύµατα (Tsutsumi A et al., 2008).

Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί ότι στις 3 Μαΐου του 2005, υιο-
θετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών του Συµβουλίου 
της Ευρώπης, όπως αναφέρεται από τον International Labour 
Organization (2005), και η πρώτη Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τη 
δράση κατά της εµπορίας ανθρώπων µε στόχο την πρόληψη και 
καταπολέµηση του φαινοµένου µε σεβασµό στην ισότητα φύλων, 
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των θυµάτων µε 
το σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου πλαισίου για την προστασία 
και την αρωγή τους και την εξασφάλιση αποτελεσµατικής αστυνο-
µικής έρευνας, δικαστικής δράσης και προώθησης της διεθνούς 
συνεργασίας κατά της εµπορίας ανθρώπων. Επιπλέον, για τη δια-
σφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής των διατάξεών της από 
τα κράτη µέλη, η Ευρωπαϊκή Σύµβαση δηµιουργεί για πρώτη φο-
ρά έναν εξειδικευµένο µηχανισµό παρακολούθησης και ελέγχου. 

IV.  Το θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα 
για τη Διεθνική Σωµατεµπορία

Όσον αφορά το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα είναι 
σε σηµαντικό βαθµό ανεπαρκές για την αντιµετώπιση της σηµερι-
νής εξέλιξης του φαινοµένου. Η εµπορία και διακίνηση ατόµων µε 
σκοπό την εκµετάλλευσή τους δεν τιµωρείται αυτοτελώς από την 
ισχύουσα ποινική νοµοθεσία. Επιµέρους υπάρχουσες διατάξεις 
του Ποινικού Κώδικα, όπως οι διατάξεις για τη µαστροπεία (ΠΚ 
349), την εκµετάλλευση πόρνης (ΠΚ 350), τη σωµατεµπορία (ΠΚ 
351), χρησιµεύουν για τη µερική αντιµετώπιση του φαινοµένου 
της σεξουαλικής χρησιµοποίησης τρίτου προσώπου ως κερδοφό-
ρου αντικειµένου. Δυστυχώς, ακόµα και αυτό το ανεπαρκές νοµο-
θετικό πλαίσιο έχει ελάχιστα χρησιµοποιηθεί στην πράξη, ενώ οι 
ποινές στις οποίες καταδικάζονται οι αυτουργοί είναι πολύ µικρές, 
και µάλιστα εξαγοράσιµες τις περισσότερες φορές. Επί πλέον οι 
υπόνοιες για την ανάµειξη αστυνοµικών στα κυκλώµατα διακίνη-
σης, περιπλέκουν ακόµα περισσότερο τη δίωξη των υπαιτίων.

Οι ελλείψεις του Νόµου κυρίως έγκεινται στα κάτωθι:

1. Οι αλλοδαπές γυναίκες που εκπορνεύονται καταναγκαστικά 
δεν αντιµετωπίζονται ως θύµατα απέναντι στα οποία απαιτούνται 
συγκεκριµένα µέτρα. Ενώ η αρωγή θυµάτων αποτελεί το σηµα-
ντικότερο κεφάλαιο για την αντιµετώπιση του διεθνούς εγκλήµα-
τος Trafficking.

2. Παρ’ όλο που είναι γνωστό ότι τα θύµατα της καταναγκαστικής 
πορνείας είναι στην πλειοψηφία τους ενήλικες (20-30) ετών, ο νό-
µος αφορά αποκλειστικά στις ανήλικες και µάλιστα µέχρι 15 ετών. 
Η απροθυµία να ενταχθούν στις σχετικές διατάξεις και οι ενήλικες 
καταγράφει την ατολµία απέναντι στους δουλεµπόρους.

3. Οι «πελάτες» µένουν στο απυρόβλητο και δεν προβλέπεται η 
δίωξή τους και είναι εποµένως υποκρισία να µην αναγνωρίζει ο 
νόµος τους «πελάτες» ως συν-υπεύθυνους για την εξάπλωση του 
εγκλήµατος και είναι ηθικά απαράδεκτο να τιµωρούνται τα θύµα-
τα για παράνοµη πορνεία και παράνοµη είσοδο ή παραµονή στη 
χώρα. 

4. Δεν προτείνεται στον παρόντα νόµο ειδικό καθεστώς νόµιµης 
παραµονής για τα θύµατα καταναγκαστικής πορνείας.

Αναφορικά µε τη νοµοθετική αντιµετώπιση(ΦΕΚ Αριθ. φύλλου 
248 - 15.10.2002, αρ. 3064) της παράνοµης διακίνησης και εµπο-
ρίας ανθρώπων σε εθνικό επίπεδο, υιοθετήθηκε οµόφωνα από 
το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ν 3064/2002 που αφορά την «κατα-
πολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γε-
νετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα 
της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και λαµβάνει 
µέριµνα για την αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών». Η εν 
λόγω νοµοθετική αντιµετώπιση όλων των µορφών της εµπορίας 
ανθρώπων κατέστη αναγκαία, αφενός εξαιτίας των επικίνδυ-
νων διαστάσεων που έχει προσλάβει η εµπορία ανθρώπων και 
η παιδική πορνογραφία σε διεθνές επίπεδο και αφετέρου λόγω 
της υπογραφής συναφών ευρωπαϊκών και διεθνών κειµένων. 
Επιπλέον, η χώρα µας συµµορφώθηκε και µε τις Συστάσεις της 
Υπουργικής Επιτροπής προς τα κράτη-µέλη της ΕΕ για τη σεξου-
αλική εκµετάλλευση των παιδιών (Κ -1996), για τη δράση ενάντια 
στην εµπορία ανθρώπων µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση 
(Κ-2000) και για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική 
εκµετάλλευση (Κ- 2001) http://www.greekhelsinki.gr

Ο Ν 3064/2002 επιχειρεί σοβαρές και ουσιαστικές επεµβάσεις 
στον Ποινικό Κώδικα. Ειδικότερα, ο Νόµος χωρίζεται σε 2 µέρη: 
Στο πρώτο µέρος, µε την προσθήκη νέων ή την αντικατάσταση 
παλιότερων διατάξεων, αντιµετωπίζονται οι σύγχρονες µορφές 
εµπορίας ανθρώπων για την οικονοµική εκµετάλλευση της γε-
νετήσιας ζωής τους και ειδικότερα η κατάχρηση σε ασέλγεια, η 
πoρνογραφία ανηλίκων, η µαστροπεία, η σωµατεµπορία και η 
ασέλγεια µε ανήλικο έναντι αµοιβής. Στο δεύτερο µέρος παρέχε-
ται για πρώτη φορά προστασία και αρωγή σε θύµατα των πρά-
ξεων αυτών, δηλαδή στα θύµατα όλων των µορφών εµπορίας, 
και προβλέπεται ο ασφαλής επαναπατρισµός τους. Επιπρόσθετα, 
µε το Προεδρικό Διάταγµα (233/2003) για την παροχή αρωγής 
και προστασίας των θυµάτων της εµπορίας ανθρώπων, προβλέ-
πεται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα, το αναγκαίο πλαίσιο για 
την παροχή αρωγής, προστασίας και µέριµνας στα θύµατα της 
µαστροπείας, της εµπορίας ανθρώπων, της σωµατεµπορίας, της 
ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αµοιβής, και του δουλεµπορίου. 
Συγκεκριµένα, προβλέπεται η παροχή προστασίας της ζωής, της 
σωµατικής ακεραιότητας, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθε-
ρίας τους. Επίσης παρέχεται αρωγή για στέγαση, διατροφή, περί-
θαλψη, ψυχολογική στήριξη, εξασφάλιση νοµικού παραστάτη και 
διερµηνέα. Ειδικά για τους ανήλικους προβλέπεται η ένταξή τους 
σε προγράµµατα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης.



4 ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία 2/2009 (ΕΤΟΣ 1ο) ΔΙΑΛΥΝΑΚΗ/ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ/ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ/ΦΙΛΙΠΠΟΥ/ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑ

www.nbonline.gr Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ & Εγκληµατολογία από το 1999

V. ΜΜΕ σε σχέση µε το φαινόµενο 
του Trafficking

Όπως θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω, η συγκεκριµένη µελέ-
τη έθεσε ως µεθοδολογία της την έρευνα και την επεξεργασία άρ-
θρων του Έντυπου Τύπου µε περιεχόµενο τις ειδήσεις γύρω από 
το Trafficking. 

Για τον ΜακΚουέιλ Ντ.,(2003), το µήνυµα συνήθως είναι κατασκευ-
ασµένο µε τυποποιηµένους τρόπους (µαζική παραγωγή), επανα-
χρησιµοποιείται και επαναλαµβάνεται µε παρόµοιες µορφές.

Η δοµή των ΜΜΕ βασίζεται σε ένα σύνολο δυνάµεων. Οι κύριες 
σταθερές δυνάµεις είναι: η αναζήτηση του κέρδους σε µια κατά-
σταση προσφοράς και ζήτησης (δυνάµεις της αγοράς), η κυριαρ-
χία ορισµένων τεχνολογιών για κάποια χρονική περίοδο, οι κοι-
νωνικές και οικονοµικές αλλαγές στην κοινωνία και οι διάφοροι 
πολιτικοί στόχοι που συχνά διαµορφώνουν το περιβάλλον εργα-
σίας των ΜΜΕ.

Είναι προφανές ότι σε όλες τις χώρες τα ΜΜΕ εξαρτώνται από την 
κοινωνία που τα περιβάλλει, αντιδρούν στις απότοµες µεταβολές 
και υποτάσσονται στα κέντρα της οικονοµικής και της πολιτικής 
εξουσίας (Παναγιωτοπούλου Ρ., 1996).

Συγκεκριµένα η κινητοποίηση που προσπαθεί ο Έντυπος Τύπος 
σε σχέση µε το φαινόµενο του trafficking διαφαίνεται µέσα από 
την καλλιέργεια νέων θέσεων και στάσεων του κοινού απέναντι 
στο φαινόµενο µε σκοπό την κινητοποίησή του ώστε να αλλάξει 
τις κοινωνικές αντιλήψεις του. Τα ΜΜΕ έχουν ενσωµατωθεί σε µε-
γάλο βαθµό στη ζωή των περισσότερων κοινωνιών, γι’ αυτό και 
δεν έχει νόηµα να εκληφθούν ως µια ανεξάρτητη πηγή εξουσίας 
ή επιρροής. Οι δραστηριότητές τους συνδέονται µε τις ανάγκες, 
τα συµφέροντα και τους σκοπούς αναρίθµητων άλλων «παραγό-
ντων» στην κοινωνία. Μάλιστα τούτο παρατηρείται µέσα από την 
προβολή του φαινοµένου της Διεθνικής Σωµατεµπορίας στο να 
µεταδοθεί το µήνυµα στην κοινωνία, ότι δηλαδή έχει πάρει τερά-
στιες διαστάσεις, κοινωνικές, οικονοµικές, νοµικές και πολιτισµι-
κές που επιζητούν όχι µόνο την ευαισθητοποίησή της αλλά και 
την άµεση αντιµετώπισή του.

Η διατύπωση των θεωριών αναφορικά µε τις επιδράσεις των 
ΜΜΕ διαµορφώθηκαν, σε σηµαντικό βαθµό, από τις χωροχρο-
νικές συνθήκες και αλληλοεπηρεάστηκαν από διάφορους «περι-
βαλλοντικούς παράγοντες», συµπεριλαµβανοµένων των συµφε-
ρόντων των κυβερνήσεων και των νοµοθετών, της εξέλιξης της 
τεχνολογίας, των ιστορικών εξελίξεων, των δράσεων των οµά-
δων πίεσης και των προπαγανδιστών, της συνεχιζόµενης ανησυ-
χίας της κοινής γνώµης, ακόµα και των πορισµάτων και των κα-
τευθύνσεων της κοινωνικής έρευνας. 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση η επίδραση του Τύπου για το φαι-
νόµενο της Παράνοµης Σωµατεµπορίας Γυναικών διαµορφώνεται 
από τις παγκόσµιες εξελίξεις και διαστάσεις µε διεθνικές συνέπει-
ες του φαινοµένου στα θύµατά του, την ύπαρξη οµάδων πίεσης 
ενάντια στο φαινόµενο, του ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης 
που ήδη διαφαίνεται για το φαινόµενο αλλά και της ανάγκης δη-
µιουργίας και λειτουργίας µιας θεσµοθετηµένης κοινωνικής πολι-
τικής εκ µέρους της πολιτείας.

Τέλος η δυναµική του Έντυπου Τύπου ώστε να προβάλει το φαι-
νόµενο της Διεθνικής Σωµατεµπορίας µε κοινωνικές και νοµικές 

διαστάσεις και να επηρεάσει την Κοινή Γνώµη σχετικά µε αυτό, 
πραγµατοποιείται µέσα από τις κοινωνικές του λειτουργίες.

Ο ρόλος της δηµόσιας πολιτικής (ουσιαστικά κυβερνητικής) σε σχέ-
ση µε την αλλαγή πλεύσης στα ΜΜΕ είναι διφορούµενος. Ο Nowak 
K. (1997) µας πληροφορεί ότι η πολιτική µερικές φορές αναζητά να 
αναστείλει ή να κατευθύνει την αλλαγή, και άλλες φορές να την εν-
θαρρύνει για οικονοµικούς και ιδεολογικούς λόγους.

Ο έντυπος Τύπος λοιπόν ενηµερώνει για το φαινόµενο δίνοντας 
πληροφορίες για γνώση αλλά και για ένα δυνατό «ταρακούνη-
µα» γύρω από το φαινόµενο αυτό σε όλο τον κόσµο και για την 
εξάπλωση των κυκλωµάτων πορνείας. Συσχετίζει το φαινόµενο 
και τις συνέπειές του στα θύµατά του µε την κοινωνική πραγµα-
τικότητα, τις υπάρχουσες θέσεις ή και προκαταλήψεις, τις πολιτι-
σµικές εξελίξεις της παγκοσµιοποίησης και της µετανάστευσης, 
και τις νέες στάσεις και δράσεις της πολιτείας για την αντιµετώπι-
σή του µέσα σε ένα κλίµα ευαισθητοποίησης. Τέλος κινητοποιεί 
την Κοινή Γνώµη όχι µόνο ώστε να ευαισθητοποιηθεί αλλά και να 
δηµιουργηθεί µια εκστρατεία (καµπάνια) αντιµετώπισης του φαι-
νοµένου µέσα από µια κοινή Κοινωνική Πολιτική.

VI. Σκοπός παρούσας εργασίας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διαπίστωση του τρόπου 
µε τον οποίο ο έντυπος Τύπος παρουσιάζει το φαινόµενο της 
Διεθνικής Σωµατεµπορίας στην Ελλάδα.

Το βασικό ερευνητικό ερώτηµά µας είναι συγκεκριµένα πώς ο 
έντυπος Τύπος διάκεινται απέναντι στο φαινόµενο του Trafficking, 
µε ποιο τρόπο το παρουσιάζει και εάν καταδεικνύονται τα 
Νοµοθετικά κενά για το θέµα αυτό.

Εµείς από την πλευρά µας ασχοληθήκαµε µε την εικόνα του traf-
ficking µέσα από τον έντυπο Τύπο γιατί θεωρούµε ότι η όποια 
αλλαγή πολιτικής συνδέεται µε τις αναπαραστάσεις που διοχετεύ-
ονται στην Κοινή Γνώµη.

VII. Δεδοµένα και Μεθοδολογία 
Για την υλοποίηση της έρευνας, το δείγµα αποτέλεσαν τα άρθρα 
που αναφέρονταν στο Trafficking από τρεις Πανελλήνιας κυ-
κλοφορίας εφηµερίδες και συγκεκριµένα, την Καθηµερινή, Τα 
Νέα και την Ελευθεροτυπία κατά το διάστηµα Ιανουάριος έως 
Αύγουστος 2006. 

Το κριτήριο µε το οποίο έγινε η επιλογή των εφηµερίδων αυτών 
ήταν η ύπαρξη της µεγαλύτερης σε κυκλοφορία εφηµερίδας µε-
ταξύ των υπολοίπων της κατηγορίας στην οποία ανήκε, όπως 
ήταν η Καθηµερινή από την κατηγορία των Πρωινών εφηµερί-
δων, τα Νέα από την κατηγορία των Απογευµατινών εφηµερίδων 
και η Ελευθεροτυπία από την κατηγορία των Κυριακάτικών εφη-
µερίδων.

Η συλλογή των άρθρων αυτών πραγµατοποιήθηκε µέσα από τα 
ηλεκτρονικά αρχεία που διατηρούν οι εφηµερίδες µε τη χρήση 
λέξεων-κλειδιών όπως: πορνεία, σωµατεµπορία, διεθνική σω-
µατεµπορία και εκδιδόµενες γυναίκες. Μετά από αυτό το στάδιο 
ακολουθήσαµε την επεξεργασία των άρθρων ως προς την ανάλυ-
ση του περιεχοµένου τους, που βασίστηκε στη χρήση συγκεκρι-
µένων µεταβλητών, όπως: το είδος του άρθρου, ο χώρος όπου 
εφιλοξενείτο στην εφηµερίδα, αναφορά ως προς το περιεχόµενο 
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του άρθρου (ποια συγκεκριµένη πτυχή του Φαινοµένου έθιγε), 
λέξεις ή φράσεις κλειδιά που παρέπεµπαν στο Φαινόµενο του 
Trafficking, ο τρόπος διατύπωσης του τίτλου που έφερε το άρθρο 
καθώς και η ύπαρξη ή όχι φωτογραφίας που συνόδευε το άρθρο. 
Έπειτα από τη µελέτη του κάθε άρθρου ξεχωριστά, βάσει της δια-
δικασίας που περιγράφηκε παραπάνω, ακολούθησε η συνολική 
µελέτη των άρθρων της κάθε εφηµερίδας µε στόχο τη σύνταξη 
ενός γενικότερου προφίλ της κάθε εφηµερίδας ως προς τη στάση 
της απέναντι στο φαινόµενο του Trafficking. 

Η σύνταξη του προφίλ της κάθε εφηµερίδας ακολούθησε και πά-
λι ορισµένους άξονες/µεταβλητές, όπως: το είδος του άρθρου, η 
επιλογή και χρήση της γλώσσας, το περιεχόµενο των άρθρων που 
φιλοξένησε η εφηµερίδα καθώς και η συχνότητα µε την οποία κα-
θεµιά από τις εφηµερίδες φιλοξενούσε άρθρα που αναφέρονταν 
στη Διεθνική Σωµατεµπορία/Trafficking στη διάρκεια του υπό 
µελέτη διαστήµατος (Ιανουάριος 2006 - Αύγουστος 2006). Βάσει 
των αξόνων αυτών συγκροτήθηκε και το τελικό προφίλ της κάθε 
µιας από της εφηµερίδες που αποτέλεσαν το δείγµα µας.

Ένας ακόµη παράγοντας που θα πρέπει να αναφερθεί στο σηµείο 
αυτό, αναφορικά µε τη µεθοδολογία ανάλυσης περιεχοµένου 
των εντύπων αποτελεί η αποκρυπτογράφηση των µη έκδηλων 
και απροσδιόριστων µηνυµάτων που παρουσιάζονται στα κεί-
µενα (δηλαδή στις µονάδες δειγµατοληψίας) του έντυπου Τύπου 
(Νόβα- Καλτσούνη, 2000). Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη 
µελέτη της ανάλυσης του περιεχοµένου είναι η περιγραφή και 
σύγκριση της επικοινωνιακής εκροής, η σύγκριση των ΜΜΕ µε 
την κοινωνική πραγµατικότητα, το περιεχόµενο των ΜΜΕ ως 
αντανάκλαση των κοινωνικών αξιών και πεποιθήσεων, οι λει-
τουργίες και επιδράσεις των ΜΜΕ, η αξιολόγηση της δοµής και 
λειτουργίας των ΜΜΕ καθώς και η ανάλυση κειµένου και λόγου 
(ΜακΚουείλ Ν., 2003)

Βάσει λοιπόν των αξόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω συγκρο-
τήθηκε και το τελικό προφίλ της κάθε µιας από τις εφηµερίδες 
που αποτέλεσαν το δείγµα µας και που επέτρεψε ορισµένα συ-
µπεράσµατα για το υπό µελέτη θέµα. 

Αποτελέσµατα

Εφηµερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

(Κατηγορία Πρωϊνή Εφηµερίδα)

Επιλογή και Χρήση της Γλώσσας - Περιεχόµενο

Η συγκεκριµένη εφηµερίδα χρησιµοποιεί λέξεις ή φράσεις συ-
γκινησιακά και ηθικά φορτισµένες (το ευάλωτο του χαρακτήρα 
των νεαρών γυναικών, φτώχεια εξαθλίωση, διακίνηση ανηλί-
κων, ψυχολογικά προβλήµατα). Η ευαισθητοποίηση του κοι-
νού επιχειρείται µε φράσεις όπως: «υλοποίηση προγραµµάτων 
επανένταξης θυµάτων trafficking, διεθνείς ανθρωπιστικές και 
ΜΚΟ προσπαθούν…, πρόγραµµα ΙΘΑΚΗ, ευαισθητοποίηση της 
Επιχειρηµατικής Κοινότητας ενάντια στην Εµπορία Ανθρώπων, 
βήµατα προόδου» κ.λπ. 

Η πλειονότητα των άρθρων κάνουν λόγο για τους τρόπους εµπλο-
κής των γυναικών σε κυκλώµατα (θύµατα κυκλωµάτων) και για τις 
µετέπειτα επιπτώσεις που έχει η δράση των κυκλωµάτων αυτών 
στις γυναίκες - θύµατα π.χ. «έλλειψη προοπτικής στη χώρα της, την 
οδήγησε να αναζητήσει εργασία παντού… την παρέσυραν µε την 
δικαιολογία ότι θα δούλευε ως babysitter στην Ιταλία».

Εφηµερίδα τα ΝΕΑ

 (Κατηγορία Απογευµατινή Εφηµερίδα)

Επιλογή και Χρήση της Γλώσσας - Περιεχόµενο

Τα ΝΕΑ χαρακτηρίζουν τα θύµατα του Trafficking κυρίως «ανή-
λικα κορίτσια, δεκαπέντε έως δεκαεπτά χρόνων, ορφανά» κα-
θώς επίσης και «ανύπαντρες γυναίκες». «Έφυγαν από τις πατρί-
δες τους για µια καλύτερη ζωή» και επίσης επικεντρώνεται στο 
«σκλαβοπάζαρο της σάρκας που ευδοκιµεί στα µάτια πολιτών». 
Αναφέρει ότι το Trafficking αποτελεί την πλέον κερδοφόρα 
εγκληµατική δραστηριότητα, αναφέρει αρκετές φορές ότι πολλοί 
είναι αστυνοµικοί, οι οποίοι προσποιούνται τους πελάτες µε απο-
τέλεσµα να συλλαµβάνουν τις κοπέλες - θύµατα για «παράβαση 
του νόµου για πορνεία». Επίσης κάνει αναφορά σε µαστροπούς 
που δεν συλλαµβάνονται και συνεχίζουν την ήσυχη ζωή τους. 
Παράλληλα παρουσιάζει τους πελάτες του trafficking ως ανθρώ-
πους της διπλανής πόρτας, ήσυχους οικογενειάρχες, «αρκετά ευ-
κατάστατους που δεν έχουν το χρόνο να µπουν στη διαδικασία 
σχέσεων ή µπορεί να είναι επιτυχηµένοι, ωραίοι, µε λεφτά και 
δεν θέλουν «γκόµενα». Μιλάει και για ένα ποσοστό πελατών που 
είναι Α.Μ.Ε.Α.

Εφηµερίδα Ελευθεροτυπία 

(Κατηγορία Κυριακάτικων Εφηµερίδων)

Επιλογή και Χρήση της Γλώσσας - Περιεχόµενο

Η Ελευθεροτυπία δίνει έµφαση «στην αποτελεσµατική και οργα-
νωµένη παρέµβαση της πολιτείας (αστυνοµικές αρχές) κατά των 
κυκλωµάτων µαστροπείας» (οι ροζ αγγελίες οδήγησαν στους 
µαστροπούς), δηλώνει τη θέση της Ελλάδας για την εµπορία αν-
θρώπων δηµοσιεύοντας την εισήγηση της υπεύθυνης του anti-
trafficking και δηλώνει την προσπάθεια της Ελλάδας να αναβαθ-
µιστεί σε «κράτος υπό παρακολούθηση» λόγω της «σηµαντικής 
προσπάθειας που καταβάλλει η χώρα για την καταπολέµηση του 
απάνθρωπου φαινοµένου». 

Συζήτηση

Τrafficking - Διαστάσεις της Διεθνικής Σωµατεµπορίας και 
Κυκλώµατα 

Σε όλα τα άρθρα της υπό µελέτη περιόδου, γίνεται αναφορά στις 
διαστάσεις που έχει εκλάβει το φαινόµενο διεθνώς, λειτουργώ-
ντας µάλιστα εµφατικά στη διαρκή εξέλιξη - τόσο τοπικά όσο 
και ποσοτικά - του φαινοµένου. Γίνεται επανάληψη της λέξης 
«διεθνής» σε διάφορα παράγωγά της, όπως (διεθνώς, διεθνική 
σωµατεµπορία, κ.λπ.), µε συχνότητα ενδεικτικά έξι (6) φορές σε 
άρθρο δέκα (10) γραµµών. Με την παράθεση µάλιστα και των 
αριθµητικών δεδοµένων οι συντάκτες των άρθρων καταφέρνουν 
να εντείνουν την προσοχή του αναγνωστικού κοινού, µε το να κα-
ταδείξουν το κοµµάτι ευθύνης που κατέχει ο κάθε Έλληνας πολί-
της που είναι µεταξύ του κοινού αυτού, σε αυτό που ονοµάζουµε 
διεθνή εξάπλωση της σωµατεµπορίας. Γεγονός βέβαια, που όπως 
έχει αποδειχθεί και εµπειρικά, εκτιµάται ότι σε διεθνές επίπεδο 
700.000-2.000.000 γυναίκες (και παιδιά) πέφτουν θύµατα ορ-
γανωµένων δικτύων εµπορίας ανθρώπων, ενώ το ποσοστό που 
αντιστοιχεί στην ελληνική πραγµατικότητα, σύµφωνα µε έρευνες 
που πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα 1990-2000, διαπιστώ-
θηκε ότι πάνω από 75.000 γυναίκες (και παιδιά), υπήρξαν θύ-
µατα εξαναγκαστικής πορνείας (Κ.Ε.Θ.Ι, 2005). Απαραίτητο είναι 
να αναφερθεί το γεγονός ότι το Trafficking είναι ένα φαινόµενο 
που έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις και ότι αποτελεί πλέον κερδο-
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φόρα εγκληµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Διεθνώς το U.S 
Department of State (2006) αναφέρει ότι το trafficking αποφέρει 
κέρδος 9.5 δισεκατοµµύρια  και συνδέεται µε το λαθρεµπόριο, 
τα ναρκωτικά και το ξέπλυµα χρηµάτων. Αυτό το συµπέρασµα 
παρατηρείται τόσο στη βιβλιογραφία όσο και στις εφηµερίδες 
που µελετήθηκαν. Επίσης ο έντυπος Τύπος που ερευνήσαµε δεν 
δίνει µεγάλη έµφαση στους πελάτες παρά µόνον στους µαστρο-
πούς και στα θύµατα σωµατεµπορίας και υποτιµάται ο µεγάλος 
Μεσολαβητής - ο Πελάτης. Ωστόσο τα άρθρα προβάλλουν την 
εικόνα εφαρµογής ενός νόµου ελλιπούς ως προς την τιµωρία των 
πελατών, αφού νοµικά δεν προβλέπεται καµία δίωξή τους. 

Σύµφωνα µε τον Λάζο, (2003) στο διάσηµα 1990-2000, πάνω από 
ένα εκατοµµύριο άνδρες (1.000.000) µίσθωναν υπηρεσίες προ-
σφερόµενες από γυναίκες (και παιδιά) θύµατα εξαναγκαστικής 
πορνείας. Αναλογιζόµενοι την πραγµατικότητα αυτή γίνεται κα-
τανοητό το µεγάλο κοµµάτι ευθύνης που κατέχει ο Έλληνας πελά-
της στην ύπαρξη αλλά και συντήρηση του σωµατεµπορίου στην 
Ελλάδα αλλά και διεθνώς.

Σε πολλά από τα άρθρα που µελετήθηκαν, παρουσιάζεται η δρά-
ση των κυκλωµάτων σωµατεµπορίας, µεταξύ των άλλων και ως 
παραοικονοµία, ενώ σε µερικά άλλα συναντώνται και χαρακτη-
ρισµοί προς τα µέλη των κυκλωµάτων αυτών - τους Trafficker 
- ως «εκµεταλλευτές της παγκόσµιας οικονοµίας». Σύµφωνα µε 
τη βιβλιογραφία (Κ.Ε.Θ.Ι, 2005, Λάζος Γ., 1997, Λάζος Γ., 2003, 
Γ. Καµίνης, 1999) πρόκειται για µία µεγάλη διάσταση του φαινο-
µένου καθώς αποτελεί την τρίτη πιο προσοδοφόρα οικονοµική 
δραστηριότητα, µετά το εµπόριο όπλων και ναρκωτικών σε διε-
θνές επίπεδο. Ακόµα και η αναφορά για την εξάρθρωση των κυ-
κλωµάτων µε τη σύλληψη των αυτουργών αλλά και τη σύλληψη 
των γυναικών - αλλοδαπών οδηγεί στη διαπίστωση ότι σύµφωνα 
µε τον νόµο οι ποινές των αυτουργών είναι µικρές και εξαγοράσι-
µες και οι αλλοδαπές συλλαµβάνονται, κρατούνται και απελαύνο-
νται (Καµίνης Γ., 1999).

Ωστόσο υπάρχει µια τάση στα ΜΜΕ και συγκεκριµένα στα άρ-
θρα που διερευνήσαµε µη συγκάλυψης προσώπων που εµπλέ-
κονται στα κυκλώµατα (είτε πρόκειται για αστυνοµικούς είτε 
για ανθρώπους µε κύρος). Κάνουν µάλιστα αναφορά και σε 
«Μεγαλοδικηγόρους που ασχολούνται αποκλειστικά µε αυτές τις 
υποθέσεις µε σκοπό φυσικά τη συγκάλυψη».

Επίσης στα άρθρα που µελετήθηκαν διαπιστώνεται έντονα και η 
παρουσία του άνδρα πελάτη ως καταναλωτή των σεξουαλικών 
υπηρεσιών. Τα ΜΜΕ φαίνεται να καταδικάζουν τη στάση αυτή 
του άνδρα-πελάτη αφού τον τοποθετούν στην ίδια κατηγορία µε 
τα µέλη των κυκλωµάτων σωµατεµπορίας. Στάση που δικαιολο-
γείται αν λάβουµε υπόψη το νόµο της παγκόσµιας αγοράς που 
έχει σχέση µε την προσφορά και τη ζήτηση. Επιµερίζοντας την κα-
τάσταση αυτή στα ελληνικά δεδοµένα (Λάζος Γ., 2003) και µόνο 
από το γεγονός ότι στο διάσηµα 1990-2000, πάνω από ένα εκα-
τοµµύριο άνδρες (1.000.000) µίσθωναν υπηρεσίες προσφερόµε-
νες από γυναίκες (και παιδιά) θύµατα εξαναγκαστικής πορνείας. 
Αναλογιζόµενοι την πραγµατικότητα αυτή γίνεται κατανοητό το 
µεγάλο κοµµάτι ευθύνης που κατέχει ο Έλληνας πελάτης (Stop 
Now, 2002) στην ύπαρξη αλλά και συντήρηση του σωµατεµπορίου 
στην Ελλάδα που αφορά και την έρευνά µας.

Οι λέξεις που επιλέγονται βέβαια στα άρθρα είναι αρνητικά φορ-
τισµένες και µε ηθικοπλαστικό περιεχόµενο, ταυτίζοντας τα µηνύ-
µατα που διοχετεύουν µε την κατάσταση που προβάλλεται. Έτσι 

γίνεται φανερή η στάση των ΜΜΕ, τα οποία και καταφέρονται 
ενάντια στην ύπαρξη και τη δράση των κυκλωµάτων αυτών. Από 
την άλλη παρατηρείται ότι η γλώσσα που χρησιµοποιείται για τις 
γυναίκες - θύµατα της διεθνικής σωµατεµπορίας, είναι πιο προ-
σεγµένη, αλλάζοντας ύφος και αποκτώντας συγκινησιακά φορ-
τισµένη χροιά. Στα άρθρα αυτά οι γυναίκες αποκαλούνται συχνά 
«θύµατα», γίνεται αναφορά στην εθνική και πολιτιστική τους 
ταυτότητα, το νεαρό της ηλικίας τους αλλά και το ευαίσθητο του 
κοινωνικού τους ρόλου (ως γυναίκες), στοιχεία που έχει επικρα-
τήσει να δηλώνουν το ευάλωτο του χαρακτήρα στο άτοµο που τα 
φέρει. Στο σηµείο αυτό φαίνεται η προσπάθεια των ΜΜΕ να προ-
σελκύσουν το ανθρωπιστικό ενδιαφέρον του αναγνώστη. Στόχο 
της κίνησης αυτής, θα µπορούσε να αποτελέσει η επίτευξη της ευ-
αισθητοποίησης του αναγνωστικού κοινού/της κοινής γνώµης, 
ως προς τις συνέπειες που επιφέρει η ύπαρξη των κυκλωµάτων 
αυτών στο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς διαφαίνεται τόσο η ανα-
γνώριση της δύναµης των ΜΜΕ να διαµορφώνουν ή να επηρε-
άζουν ανάλογα την κοινή γνώµη, όπως επίσης και η δύναµη της 
Κοινής Γνώµης να επηρεάζει αλλά και να αλλάζει την κοινωνική 
πραγµατικότητα (Λίπµαν Ο., 1998).

VIII. MΜΕ και Κοινή Γνώµη
Η προσπάθεια των ΜΜΕ να επηρεάσουν την κοινή γνώµη φαί-
νεται ότι επενδύει σε ήδη υπάρχουσες προκαταλήψεις και στε-
ρεότυπα (Παναγιωτοπούλου Ρ., 1996) ως προς ορισµένα κοινω-
νικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα τονίζει ότι οι γυναίκες που 
υπήρξαν θύµατα της διεθνικής σωµατεµπορίας ήταν νεαρές, 
πανέµορφες ξανθιές γυναίκες και ξένες. Συνειρµικά οι λέξεις που 
χρησιµοποιούνται παραπέµπουν σε στερεότυπα της εποχής, που 
θέλουν το νεαρό της ηλικίας να συµβαδίζει πάντα µε την ανωρι-
µότητα του χαρακτήρα, τις πανέµορφες γυναίκες να αποτελούν 
συνώνυµο της έλλειψης εξυπνάδας και ειδικά το ξανθό χρώµα 
µαλλιών να αποτελεί χαρακτηριστικό της έλλειψης νοηµοσύνης, 
ενώ το ξένο όσον αφορά την εθνικότητα και τον πολιτισµό παρα-
πέµπει σε άγνοια και ευαλωτότητα για τις συνθήκες ύπαρξης στο 
νέο πολιτισµικό πλαίσιο όπου προωθούνται οι γυναίκες-θύµατα 
της διεθνικής σωµατεµπορίας.

Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά τα ΜΜΕ ανεβάζουν το ηθικό των 
αναγνωστών, καθιστώντας τους «γνώστες» του ζητήµατος και 
τους καλούν να λειτουργήσουν ως προστάτες της συγκεκριµέ-
νης πληθυσµιακής οµάδας που λόγω των χαρακτηριστικών που 
διαθέτει καθίσταται περισσότερο επιρρεπής στο να παρασυρθεί 
από κυκλώµατα σωµατεµπορίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχά-
νεται και ο θετικός επηρεασµός (ΜακΚουείλ Ν., 2003) της κοινής 
γνώµης ώστε αυτή να σταθεί θετικά προσκείµενη απέναντι στα 
θύµατα. Δεδοµένης της δύναµης που διαχρονικά φαίνεται να 
αποδίδεται στην Κοινή Γνώµη αυτή τώρα καλείται να λειτουργή-
σει κατασταλτικά απέναντι στο φαινόµενο που διεθνώς πλέον κα-
λείται ως Trafficking. 

Βέβαια παράλληλα µε τις τεχνικές που ακολουθούνται για τον 
«εύκολο» επηρεασµό της κοινής γνώµης διακρίνεται ανάµε-
σα στην κίνηση αυτή και η προσπάθεια των ΜΜΕ να ενηµερώ-
σουν το κοινό τους και µε πραγµατικές ειδήσεις (Μπασαντής Λ., 
Στράτος Κ.,1981). Αναφέροντας ότι χαρακτηριστικό των θυµάτων 
της σωµατεµπορίας στον Ελλαδικό χώρο είναι ότι πρόκειται για 
αλλοδαπές - µετανάστριες. Σύµφωνα και µε την έως τώρα φιλο-
λογία γύρω από το θέµα αποδεικνύεται ότι η µετανάστευση των 
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γυναικών αποτελεί από µόνη της µία από τις πλέον σηµαντικές 
αιτίες της διεθνικής σωµατεµπορίας. Όταν µια γυναίκα λοιπόν 
αποφασίσει να µεταναστεύσει νόµιµα ή λαθραία, εκτίθεται στα 
δίκτυα εξαπάτησης και καταναγκασµού της διεθνικής σωµατε-
µπορίας. (U.S Department of State, 2006). Παράλληλα τα ΜΜΕ 
µεταφέρουν στην Κοινή Γνώµη και τις ρατσιστικές αντιλήψεις των 
διαφόρων ρατσιστικών κινηµάτων (Λάζος Γ.,1997) σε βάρος του 
γυναικείου φύλου, των φυλετικών διακρίσεων ακόµα και εθνι-
κών µειονοτήτων και διάφορων εξωτερικών χαρακτηριστικών(σε 
µικρότερο βαθµό) τα οποία και τοποθετούν τις πληθυσµιακές 
οµάδες στις οποίες απευθύνονται σε υποδεέστερη θέση καθιστώ-
ντας τις έτσι στερηµένες νοητικά, συναισθηµατικά ή και ηθικά. 

Συνεπώς λοιπόν βάσει της λειτουργίας τους αυτής τα ΜΜΕ ενι-
σχύουν παλαιότερες προκαταλήψεις και στερεοτυπικές απόψεις, 
(Παπαθανασίου Σ., 1997), επιτείνοντας έτσι τη θέση της συγκεκρι-
µένης πληθυσµιακής οµάδας.

Κοινό χαρακτηριστικό των άρθρων αποτελεί η διάθεσή τους να 
παραθέσουν αντικειµενικές πληροφορίες για το φαινόµενο στο 
οποίο αναφέρονται. Η εµπλοκή των γυναικών στα κυκλώµατα 
σωµατεµπορίας λόγω οικονοµικών και οικογενειακών δυσκολι-
ών αποτελεί κοινή διαπίστωση για κάθε άρθρο, γεγονός που επα-
ληθεύεται και από τη βιβλιογραφία (Κ.Ε.Θ.Ι, 2005, Λάζος, 2003, 
Tsutsumi et al. 2008) . Παρατηρείται επίσης ότι τα ΜΜΕ επικε-
ντρώνονται στις γυναίκες-θύµατα των κυκλωµάτων σωµατεµπο-
ρίας, αν και δεν αποτελούν τη µοναδική πληθυσµιακή οµάδα 
που εµπλέκεται στα κυκλώµατα αυτά (Τουλούµη Γ., 2003). Έτσι 
τα ΜΜΕ καταδεικνύουν µία ακόµη πτυχή της κοινωνικής πραγ-
µατικότητας, που σχετίζεται µε τη διεθνή οικονοµική κρίση που 
επέφερε η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας σε συνδυασµό µε 
την αλλαγή των παραδοσιακών µορφών οικογένειας.

Θα µπορούσαµε, ενδεχοµένως, να υποστηρίξουµε ότι, αφού 
ή δύναµη των ΜΜΕ συνίσταται στην κινητοποίηση της Κοινής 
Γνώµης, τη γρήγορη και αποτελεσµατική µετάδοση πληροφορι-
ών αλλά και στο ότι ο Τύπος συγκεκριµένα οδηγεί στην υιοθέτη-
ση πεποιθήσεων και αντιλήψεων για την κοινωνική πραγµατικό-
τητα και συσχετίζοντας τα παραπάνω σηµεία µε τα αποτελέσµατα 
της συγκεκριµένης µελέτης, οδηγούµεθα σε ορισµένες επιπλέον 
διαπιστώσεις. Ο τύπος προσπαθεί: 

 Να διαµορφώσει στην κοινή γνώµη την αντίληψη ότι το φαι-
νόµενο του trafficking είναι ένα έντονο πρόβληµα που απασχολεί 
όλη την κοινωνία και η πολιτεία προσπαθεί µε κάθε τρόπο να το 
αντιµετωπίσει.

 Να καλλιεργήσει πεποιθήσεις και αντιλήψεις του κοινού για 
το ποιοι είναι οι δράστες, ποιοι οι πελάτες και ποια τα θύµατα και 
δηµιουργεί ανάλογα συναισθήµατα και στερεότυπα. 

 Να ευαισθητοποιήσει, τέλος, το κοινό απέναντι στο φαινό-
µενο και τις διαστάσεις του κάνοντας έναν διαχωρισµό ανάµεσα 
στη φανταστική και την πραγµατική κατάσταση του φαινόµενου 
της σωµατεµπορίας των γυναικών στον Ελλαδικό χώρο αλλά και 
παγκόσµια. 

IX.  Νοµοθετικό Πλαίσιο και Διεθνική 
Σωµατεµπορία

Η πλειοψηφία των άρθρων αναφέρεται «στην εξάρθρωση των 
κυκλωµάτων σωµατεµπορίας µε τη σύλληψη και τιµωρία των 

υπεύθυνων» όπως και «στη σύλληψη γυναικών - αλλοδαπών, 
θυµάτων του Τrafficking». Το συµπέρασµα αυτό σε άµεση σχέση 
µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (Νόµος 3064/2002) για την «κα-
ταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας, πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα 
της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και για την 
αρωγή στα θύµατα των πράξεων αυτών», οδηγεί στη διαπίστωση 
ότι εφαρµόζεται ο νόµος που σκοπό έχει την καταστολή µορφών 
οποιασδήποτε εκµετάλλευσης γυναικών. (Καµίνης Γ., 1999) χω-
ρίς καµία ψυχολογική, νοµική και ιατρική στήριξη (Καλλίνικος Γ. 
και συν., 1985, Tsutsumi A. Et al. 2008). Ουσιαστικά λοιπόν τα 
άρθρα προβάλλουν την εικόνα εφαρµογής του νόµου στην αντι-
µετώπιση της σωµατεµπορίας αλλά και ασκούν κριτική για τις ελ-
λείψεις στις διατάξεις κυρίως όσον αφορά την κοινωνική πολιτική 
απέναντι στα θύµατα του trafficking και τον τρόπο δίωξης των 
αυτουργών εξαιρώντας τους ευυπόληπτους πελάτες. 

Επίσης αναφορά γίνεται και στη δράση της Αστυνοµίας. Η αστυ-
νοµία ως όργανο της πολιτείας ενεργεί συλλαµβάνοντας αδιακρί-
τως δράστες και θύµατα. Από την πλευρά των ΜΜΕ δεν διακρί-
νεται προσπάθεια συγκάλυψης των γεγονότων που εµπλέκονται 
αστυνοµικοί ή άτοµα υψηλού κοινωνικού κύρους. 

X. Συµπεράσµατα και προτάσεις
Ο Έντυπος Τύπος προσπαθεί να επηρεάσει τους αναγνώστες του 
στην ηθικοπλαστική κατεύθυνση µε ποικίλους τρόπους, ανάλο-
γα µε τη θέση που κάθε φορά υποστηρίζει για την ύπαρξη ενός 
συγκεκριµένου γεγονότος της διεθνικής σωµατεµπορίας. Δεν 
πειστήκαµε ότι δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ευαισθητοποίηση και 
την επαγρύπνηση των αναγνωστών του για την αντιµετώπιση 
σηµαντικών κοινωνικών φαινοµένων που αφορούν στη σωµα-
τεµπορία. 

Με βάση τα δεδοµένα µας, παρατηρείται ότι οι γυναίκες-θύµατα 
του Trafficking παρουσιάζονται µε κάποια συγκεκριµένα χαρα-
κτηριστικά, όπως είναι η εξωτερική οµορφιά, το νεαρό της ηλι-
κίας τους καθώς και η προέλευσή τους κυρίως από χώρες πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης (γυναίκες µετανάστριες). Η συµπεριφορά του 
Έντυπου Τύπου να προβάλει διαρκώς κάποια συγκεκριµένα χα-
ρακτηριστικά των γυναικών, όπως αυτά που προαναφέρθηκαν, 
µάλλον έχει ως σκοπό να ενισχύσει υπάρχουσες στερεοτυπικές 
συµπεριφορές και απόψεις παρά να προσφέρει τα θεµέλια για την 
ανάπτυξη νέων. Έτσι λοιπόν, µε αυτού του είδους την προβολή, 
στοχεύει µάλλον, στην ενδυνάµωση των διαχωριστικών αντιλή-
ψεων που θέτουν τις γυναίκες αυτές που φέρουν τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά σε υποδεέστερη πληθυσµιακή κατηγορία. 

Περνώντας, έτσι, το µήνυµα ότι κάθε γυναίκα-µετανάστρια 
αποτελεί ή θα αποτελέσει µελλοντικά ένα εν δυνάµει θύµα του 
Τrafficking σε µια κοινωνία σαν τη δική µας που τα ναρκωτικά, τα 
τυχερά παιχνίδια, η πορνεία κ.λπ., έχουν ακόρεστους καταναλω-
τές. Ίσως, λόγω και της ικανότητας του οργανωµένου εγκλήµατος 
να ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις, εξηγείται και η διαιώνισή τους 
(Διαλυνάκη - Τζαµαλούκα, 2007).

Επί πλέον, το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο τοποθετείται, όπως 
αυτό αποδεικνύεται από τα δεδοµένα της µελέτης µας, υπέρ 
του άνδρα-πελάτη. Ο Έντυπος Τύπος αναδεικνύει την ανυπαρ-
ξία µέτρων στο Ελληνικό νοµικό σύστηµα που να αποδίδουν 
τις ανάλογες ευθύνες στον καταναλωτή των υπηρεσιών αυτών. 
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Υπογραµµίζεται, συχνά, ότι ο νοµοθέτης φαίνεται να αδιαφορεί 
για τις συνέπειες αυτού του είδους της συµπεριφοράς, δηλαδή 
του άνδρα-πελάτη. 

Πολλές φορές µάλιστα, σύµφωνα και πάλι µε τα δεδοµένα της 
µελέτης µας, η αντιµετώπιση που τυγχάνει η γυναίκα - θύµα του 
Trafficking µοιάζει περισσότερο µε την τιµωρία που θα ταίριαζε 
σε µέλος του κυκλώµατος παράνοµης διακίνησης, όπως αυτό πα-
ρουσιάζεται µέσα από τα υπό µελέτη άρθρα. 

Εν κατακλείδι, η ισχύουσα κατάσταση στο νοµικό µας σύστηµα 
που αφορά γενικότερα την αντιµετώπιση της Ελληνικής Πολιτείας 
στο κοινωνικό φαινόµενο της διεθνικής σωµατεµπορίας, θα 
µπορούσε να λειτουργήσει περισσότερο αντικειµενικά, αν προ-
βαίναµε σε ανάλογες τροποποιήσεις του Ελληνικού νοµικού 
κώδικα περί ανθρώπινης σωµατεµπορίας. Προκύπτει η ανάγκη 
να συµπεριληφθούν νέα µέτρα σχετικά µε την ανάλογη τιµωρία 
των µελών και των πελατών και την ανάλογη ευαισθητοποίηση 
του συστήµατος σχετικά µε την προστασία της γυναίκας-θύµα 
του κυκλώµατος, και συγκεκριµένα µέτρα που αναφέρονται στην 
αρωγή των θυµάτων µε την κάθε είδους υποστήριξή τους και την 
κοινωνική επανένταξη. Οι ελλείψεις και η αναγκαιότητα ανασυ-
γκρότησης/αναθεώρησης στο Νοµικό Σύστηµα που αφορά την τι-
µωρία και τον έλεγχο της δράσης των κυκλωµάτων της Διεθνικής 
Σωµατεµπορίας καθώς το ήδη υπάρχον διευκολύνει τη συνέχιση 
της λειτουργίας των κυκλωµάτων αυτών καλούν σε συνεχή ανα-
προσαρµογή του Ελληνικού νοµικού συστήµατος στα δεδοµένα 
της Ελληνικής πραγµατικότητας, όσον αφορά την ανθρώπινη διε-
θνική σωµατεµπορία, όπως αυτά συνεχώς διαµορφώνονται. 

Στο σηµείο αυτό θεωρούµε ότι είναι σηµαντικό να παραθέσου-
µε την αναγκαιότητα που αναδύεται µε αφορµή την δική µας 
µελέτη, να µελετηθούν περαιτέρω ορισµένες ακόµη πτυχές της 
Ελληνικής Κοινωνικής Πραγµατικότητας, όπως αυτές έχουν δι-
αµορφωθεί στις µέρες µας. Δηλαδή να µελετηθούν οι απόψεις 
του αναγνωστικού κοινού γύρω από το trafficking κατά πόσον 
έχουν εν τέλει διαφοροποιηθεί. Αναγάγοντας τη θέση µας αυτή 
στο Παγκοσµιοποιήµενο σκηνικό, µε τη µελέτη της Ελληνικής 
Κοινωνικής Πραγµατικότητας, ελπίζουµε να δηµιουργηθεί και υι-
οθετηθεί κοινή Κοινωνική Πολιτική µε την Ε.Ε. για το φαινόµενο 
της Διεθνικής Σωµατεµπορίας και τις διαστάσεις του.
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