
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Τον Μάρτιο του 2007 η κ. Jaqueline Karagiorgis μου έφερε ένα άρθρο 

που είχε δημοσιευτεί στο γαλλικό περιοδικό Nouvel Observateur (1η 

Μαρτίου 2007) με τίτλο «Κύπρος, καταραμένη νήσος». Έτσι έμαθα – 

προς μεγάλη μου έκπληξη και ντροπή – τι συνέβαινε στα 108 

καμπαρέ της  Κύπρου. 

 Στο άρθρο αναφερόταν ότι ο μόνος που προσπαθούσε να βοηθήσει 

τα θύματα ήταν ο πατέρας Σάββας Μιχαηλίδης, εφημέριος της 

ρωσικής ενορίας της Λεμεσού. Έτσι γνωρίσαμε τον πατέρα Σάββα, ο 

οποίος μας κάλεσε να επισκεφτούμε το καταφύγιό του στην Αγία 

Φύλα, ένα σπίτι που ανήκε στη Μητρόπολη Λεμεσού, όπου 

φιλοξενούσε τότε 27 θύματα εμπορίας προσώπων διαφόρων 

εθνικοτήτων. 

 Δύο μήνες μετά την επίσκεψή μας, ο Μητροπολίτης Λεμεσού 

αποφάσισε ότι χρειαζόταν το οίκημα όπου στεγαζόταν το καταφύγιο. 

Ο πατήρ Σάββας αναγκάστηκε τότε να νοικιάσει ένα σπίτι στη 

Λεμεσό, για να στεγάσει τα θύματα. 

 Τον Ιούνιο του 2007 βρισκόμουν στη Γενεύη και έστειλα ένα SOS σ’ 

όλους τους εκεί φίλους και γνωστούς, καθώς μας χρειάζονταν 2.000 

ελβετικά φράγκα το μήνα για να επιβιώσει το καταφύγιο του πατέρα 

Σάββα. Έτσι, ιδρύθηκε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ACEES 

(Οργάνωση εναντίον της Εκμετάλλευσης και της Σεξουαλικής 

Σκλαβιάς), που για ένα χρόνο έστελνε ανελλιπώς 2.000 ελβετικά 

φράγκα το μήνα  για το καταφύγιο του πατέρα Σάββα, το οποίο 

έμεινε ανοιχτό μέχρι το Δεκέμβριο του 2008, που άρχισε να 

λειτουργεί  το κυβερνητικό καταφύγιο στη Λευκωσία. 

 

 

 

2. Διεθνές Συνέδριο στη Λευκωσία το Νοέμβριο του 2008. Με τη Daphne 

Voelin, μια φίλη από τη Γενεύη, την Catherine Germain Hochet, τη 

Λίντα Λάπα, τον Χάρη Σταυράκη, δικηγόρο, και μια χούφτα άλλους 



εθελοντές οργανώσαμε ένα τριήμερο διεθνές συνέδριο. Σκοπός του 

συνεδρίου ήταν να καταγγείλει την ύπαρξη της εμπορίας προσώπων 

στην Κύπρο, του διεθνούς οργανωμένου αυτού εγκλήματος που 

ανθούσε στο νησί μας με συνένοχους την Κυβέρνηση αλλά και την 

κυπριακή κοινωνία. Η Κυβέρνηση τότε εξέδιδε κάθε χρόνο 6.000 

«άδειες καλλιτέχνιδος», που ήταν στην πραγματικότητα παγίδες, 

επιτρέποντας έτσι στα καμπαρέ να εισάγουν 6.000 κοπέλες με τις 

άδειες αυτές. Η κυπριακή κοινωνία, που παραδοσιακά επιτρέπει τον 

αγοραίο έρωτα, αποτελούσε την ιδεώδη πελατεία. 

 

3. Μετά την αναπάντεχη επιτυχία του Συνεδρίου, επικοινώνησε μαζί μας 

ο Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού ΑΣΤΡΑ, Γιώργος Παυλίδης, 

κι έτσι άρχισε από τον Απρίλιο του 2009 η ραδιοφωνική εκστρατεία 

ενημέρωσης, που επιχειρούσε να εξηγήσει στους Κύπριους ακροατές 

τη διαφορά μεταξύ πορνείας και εμπορίας προσώπων. 

 

4. Εν τω μεταξύ ιδρύσαμε την Οργάνωση Cyprus STOP Trafficking, καθώς 

ήταν απαραίτητο να έχουμε μια κυπριακή Οργάνωση, έστω και αν 

εξαρτιόταν οικονομικά από τη Γενεύη.  

 

5. Παράλληλα, από το 2010 μέχρι σήμερα έχουμε ξεκινήσει, κατόπιν 

άδειας από τα Υπουργεία Παιδείας και Άμυνας,  μια εκστρατεία 

ενημέρωσης σε Λύκεια και Στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς. 

 

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 

1. Οι «άδειες καλλιτέχνιδος» καταργήθηκαν το Φεβρουάριο του  2010. 

Αντικαταστάθηκαν από «Άδεια Εργασίας». Τα  καμπαρέ από 108 

μειώθηκαν σε 24. Σύμφωνα με την  Αστυνομία, οι κοπέλες που 

δουλεύουν σ’  αυτά «ανακυκλώνονται» και ό,τι κάνουν, το κάνουν 

συνειδητά. Επίσης, σύμφωνα με την Αστυνομία , η εμπορία προσώπων 

σήμερα ανθεί κυρίως στα μασατζίδικα, σε  ιδιωτικά διαμερίσματα, 

σε μπαρ, καφενεία και στο διαδίκτυο. 



2.  Στο κυβερνητικό καταφύγιο τα θύματα διαμένουν για μικρό χρονικό 

διάστημα (1 μήνα). Έτσι, η Οργάνωσή μας νοικιάζει 5 διαμερίσματα, 

στα οποία φιλοξενούνται οι γυναίκες αυτές, όταν φύγουν από το 

καταφύγιο και μέχρι να πάρουν το επίδομα που δικαιούνται από τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή να βρουν εργασία ή να 

επαναπατριστούν. Πράγματι, όλα τα θύματα φεύγοντας από το 

κυβερνητικό καταφύγιο δικαιούνται ένα χρηματικό βοήθημα 

(περίπου 400 ευρώ το μήνα για τα καθημερινά τους έξοδα και 200 

ευρώ για το ενοίκιο). Επειδή, όμως, το επίδομα αργεί να τους δοθεί 

λόγω της γραφειοκρατίας του κρατικού μηχανισμού, η Οργάνωσή μας 

αναλαμβάνει τα έξοδα επιβίωσης των θυμάτων για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Τα ενοίκια (2.600 ευρώ το μήνα) και οι λογαριασμοί του 

ηλεκτρικού ρεύματος είναι τα κυριότερα έξοδά μας. 

3. Επαναπατρισμός. Όταν ένα θύμα πρόκειται να επαναπατριστεί, το 

αεροπορικό εισιτήριο πληρώνεται από την Κυβέρνηση. Επειδή, όμως, 

τα θύματα δεν πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα τους πιο φτωχά και 

ταλαιπωρημένα απ’ όσο  όταν έφυγαν, κάτι που θα μπορούσε να τα 

σπρώξει να ξαναπέσουν σε κυκλώματα εμπορίας προσώπων, η 

Οργάνωσή μας τα βοηθάει, αν το επιθυμούν, να ανοίξουν κάποια 

δουλειά στην πατρίδα τους. Δυστυχώς, λίγες είναι οι κοπέλες που 

ζητούν τη βοήθειά μας για  να σπουδάσουν. 

 

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Από το 2008 μέχρι το 2010 η ελβετική Οργάνωση PROVICTIMIS 

χορηγούσε στην Οργάνωσή μας το ποσό των 50.000 ελβετικών 

φράγκων το χρόνο.  

Παράλληλα, λαμβάναμε από φίλους Ελβετούς διάφορα χρηματικά 

ποσά.  

Κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου, που είναι η ευρωπαϊκή μέρα ενάντια 

στην εμπορία προσώπων, οργανώνουμε στη Γενεύη κονσέρτο 



κλασικής μουσικής, με σκοπό την ενημέρωση αλλά και τη 

συγκέντρωση χρημάτων. Η δράση αυτή μας αποφέρει περίπου 2.000 

ευρώ.  

Επίσης, τόσο στη Γενεύη όσο και στη Λευκωσία, οργανώνουμε 

δύο φορές το χρόνο φιλανθρωπικά δείπνα. 

Επιπρόσθετα, γνωστοί Κύπριοι χαράκτες μας έχουν προσφέρει 

κάποια έργα τους για να ενισχύσουν οικονομικά την Οργάνωσή 

μας. Οι λαχνοί για την κλήρωση του έργου που μας είχε χαρίσει ο 

Χαμπής απέφεραν το ποσό των 2.500 ευρώ. Φέτος θα 

κληρωθούν 2 έργα της Ευγενίας Βασιλούδη. 

Μια άλλη πηγή εσόδων είναι τα βιβλία που εκδίδει η Οργάνωσή 

μας. Το βιβλίο «Άρωμα Κόλασης», μάλιστα, αποτέλεσε πηγή 

έμπνευσης για 2 θεατρικές παραστάσεις, από την ερασιτεχνική 

θεατρική ομάδα ΙΣΤΟΣ και από τους μαθητές και καθηγητές της 

Τεχνικής Σχολής Αυγόρου. 

 

 

 


