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Της Ελένης Καλογερά 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Συγκλονιστικά το βίντεο και τα 

στοιχεία για την παράνομη διακίνηση και εμπορία 

ανθρώπων, που δόθηκαν στη δημοσιότητα, κατά τη 

διάρκεια του φόρουμ που διοργάνωσε ο Σύλλογος 

Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών (A.G.A.P.W.) 

σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνών Ανθρωπ ίνων 

Δικαιωμάτων του Κολεγίου «John Jay College of 

Criminal Justice, CUNY». 

Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε στις 24 

Φεβρουαρίου στο εν λόγω κολέγιο και συμμετείχαν 

οι γενικοί πρόξενοι Ελλάδας και Κύπρου, Γεώργιος 

Ηλιόπουλος και Κούλα Σοφιανού, αντίστοιχα, 

καθηγητές, φοιτητές και πολλά στελέχη του 

Συλλόγου. 

Η πρόεδρος του Συλλόγου Δρ. Ολγα Αλεξάκου στο 

σύντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στη 

σπουδαιότητα του θέματος και εξέφρασε την 

ευγνωμοσύνη της για τους ομιλητές και την οργανωτική επ ιτροπή. 

Το φόρουμ συντόνισε η Κατερίνα Στεφανάτου, υπότροφος της UNICEF, ενώ ομιλητές του πάνελ ήταν ο 

Γιώργος Ανδρεόπουλος, καθηγητής Πολιτικών Επ ιστημών και Ποινικού Δικαίου, καθώς και Διευθυντής 

του Κέντρου Ανθρωπ ίνων Δικαιωμάτων στο J.J.C.C.J., η Jennifer Chan, στέλεχος του Προγράμματος για 

τον Τερματισμό της Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων (U.S. Fund for UNICEF), καθώς 

και η Dorota Gierycz, Δόκτωρ Επ ιστημών Ανθρωπ ίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπ ιστήμιο Βιέννης, στο 

Ευρωπαϊκό Πανεπ ιστήμιο για την Ειρήνη, καθώς και στο Κέντρο Ανθρωπ ίνων Δικαιωμάτων στο 

J.J.C.C.J.. 

Οπως είναι γνωστό, το παγκόσμιο αυτό κοινωνικό φαινόμενο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και 

στην Ελλάδα, κυρίως την τελευταία δεκαετία, ενώ σε ό,τι αφορά στην Αθήνα, μεσούσης της οικονομικής 

κρίσης και δυσπραγίας, αποτέλεσε εκρηκτικό, συγκρουσιακό κοινωνικό πρόβλημα. 

Κι αν με τον όρο «Ηuman Trafficking» περιοριζόμαστε λεκτικά στην έννοια του σύγχρονου παγκόσμιου 

εμπορίου ανθρώπου, με το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της UNICEF, «Νοt My Life», το οποίο προβλήθηκε 

στο Forum, μεταφερόμαστε ως θεατές, με την εικόνα-πραγματικότητα «του απάνθρωπου είδους της ζωής 

του ανθρώπου που ο ίδιος ο άνθρωπος προκαλεί στον άνθρωπο», «ενοχλημένοι» και «ταραγμένοι» στην 

αρχή, «αλλά και με μια αφύπνιση και μια εγρήγορση μέσα μας», όπως είπε και η κα Στεφανάτου, προς το 

τέλος της ταινίας, καθώς νοιώθουμε να θέλουμε να συνεισφέρουμε στην αντιμετώπ ιση αυτής της διαρκούς 

ανθρώπ ινης «βλάβης». 

Γιατί πόσο περισσότερο μπορούμε να κρατήσουμε μάτια και στόματα κλειστά μπροστά στις τρομακτικές 

εκφάνσεις του φαινομένου της εκμετάλλευσης εκατομμυρίων παιδιών και νέων ανθρώπων μέσω 

απάνθρωπων «πρακτικών» όπως είναι η καταναγκαστική «εργασία» κάτω από καταστρεπτικές για τη 
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σωματική και ψυχική υγεία συνθήκες, οι «οικιακές υπηρεσίες» σε σεβαστές κατά τα άλλα κατοικίες που 

δεν είναι παρά σύγχρονη «δουλεία», η οργανωμένη επαιτεία προκαλώντας ακόμη και βλάβη στο 

ανθρώπ ινο σώμα στις μητροπόλεις παγκοσμίως, η βιομηχανία του σεξ και στον τουρισμό, καθώς και το 

σύγχρονο «παιδομάζωμα» με την έννοια της τρομοκρατικής στρατολόγησης παιδιών. 

Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπ ιση του φαινομένου στην Ελλάδα, πόσο μάλλον εν καιρώ οικονομικής 

κρίσης, ο Γ. Ανδρεόπουλος αναφέρθηκε στις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην Πολιτεία/ Κυβέρνηση 

να θεσπ ίσει αποτελεσματικά εφαρμοσμένη νομοθεσία για τάξη και ασφάλεια στους δρόμους, καθώς και 

στη συνδρομή στην αντιμετώπ ιση από Ομάδες όπως η «Κλίμακα» αλλά και άλλοι μη κυβερνητικοί 

οργανισμοί. 

Ως προς το φαινόμενο γενικότερα στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, ο κ. Ανδρεόπουλος αναφέρθηκε στις 

τεράστιες οικονομικές δυνάμεις που κρύβονται π ίσω του, που, ενώ κατά την INTERPOL αποκομίζει ένα 

ετήσιο «τζίρο» ύψους $19 δισ. σύμφωνα με άλλες πηγές φτάνει τα 31 δισ. δολάρια. 

Ισχυρή αποτελεσματική νομοθεσία, υπεράσπ ιση και προώθηση των Ανθρωπ ίνων Δικαιωμάτων, 

μεταναστευτική εφαρμοστέα νομοθεσία, μέτρα για την οικονομική αντιμετώπ ιση ολοκληρωμένων 

περιοχών στις οποίες κορυφώνεται το πρόβλημα, καθώς και εμψύχωση των ατόμων-θυμάτων να σταθούν 

στο ...αφανές τις περισσότερες φορές επ ίπεδο του ότι «έχουν επ ιλογή» είναι τα κυριότερα από τα μέσα - 

τρόποι με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπ ιστεί το πρόβλημα «του εμπορίου των ανθρώπων». 

Τέλος, ο κος Ανδρεόπουλος αναφέρθηκε και στον Τουρισμό που προωθεί η παράνομη βιομηχανία του 

σεξ και σημείωσε εμφατικά ότι οι ίδιες οι αεροπορικές εταιρείες είναι σε θέση να «ενώσουν» τις δυνάμεις 

τους με συναφείς ταξιδιωτικούς οργανισμούς αλλά και τις τοπ ικές αρχές (π.χ. ξενοδοχεία, Αστυνομία) έτσι 

ώστε οργανωμένες εξορμήσεις δυτικών και μάλιστα Αμερικανών κυρίως επ ιχειρηματιών σε 

χαρακτηριστικούς τουριστικούς προορισμούς να διακόπτονται ακαριαία με όλες τις συνέπειες. 

Ο ρόλος της UNICEF στην αντιμετώπ ιση «του ανθρωπ ίνου εμπορίου» δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί 

δυναμικότερα, καθώς η Jennifer Chan, πολύ συγκεκριμένα και με παραπομπές σε στοιχεία, ανέδειξε τον 

Οργανισμό καθώς αυτός παράγει έργο σε 190 χώρες παγκοσμίως, βελτιώνοντας τη ζωή των παιδιών 

προστατεύοντας την υγεία τους με εμβολιασμούς, καθαρό νερό, μέσα υγιεινής, εκπαίδευσης, πρώτες 

βοήθειες κ.λπ.. Επ ίσης, αποδοτικότερο γίνεται το έργο της UNICEF, κατά την Chan, καθώς, για την 

αντιμετώπ ιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίου ανθρώπων, συνεργάζεται με άλλους 

κυβερνητικούς και μη φορείς. Οσο για τα δύο βασικά μέτρα που προτείνει η Chan και τα οποία με την 

εφαρμογή τους θα βοηθούσαν στην αντιμετώπ ιση του φαινομένου, αυτά είναι αφενός η έκδοση 

Πιστοποιητικού Γέννησης των παιδιών ή έκδοση στοιχείων ταυτότητας, αφετέρου οι προσπάθειες 

ενίσχυσης του οικογενειακού ιστού μέσα από την εκπαίδευση και την πρακτική έτσι ώστε η διάλυση του 

θεσμού κάτω από κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες να μην οδηγεί τους ίδιους τους συγγενείς να 

«διακινούν» τα ίδια τα μέλη και μάλιστα τα παιδιά της οικογένειάς τους. 

Τέλος, η κα Gierycz αναφέρθηκε στη διαφοροποίηση του εγκληματικού χαρακτήρα της «διακίνησης και 

εμπορίας ανθρώπων» από άλλες ενέργειες όπως η λαθρομετανάστευση, όπως έχει οριστεί και κατά το 

«Πρωτόκολλο του Παλέρμο» (Palermo Protocol) ενώ περισσότερο αποτελεσματική κρίνει την 

αντιμετώπ ιση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων μέσα από την υπεράσπ ιση των 

Ανθρωπ ίνων Δικαιωμάτων από αυτή της εφαρμογής σχετικής Νομοθεσίας. 
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