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Πρόλογος

Το Φεβρουάριο του 2004, μέλη του προσωπικού του Protection Project ταξίδεψαν στην Κύπρο για να 

τεκμηριώσουν το μέγεθος του προβλήματος της σωματεμπορίας. 

Κάτι που ξεκίνησε ως σχέδιο με σκοπό να καταγράψει την έκταση της σωματεμπορίας σ’ αυτή τη 

μικρή χώρα της Μεσογείου, σύντομα εξελίχθηκε σ’ ένα έντονα προσωπικό ταξίδι στη ζωή νεαρών 

γυναικών, οι οποίες δελεάστηκαν να έρθουν στο νησί με υποσχέσεις προσοδοφόρας απασχόλησης 

ως μπαργούμαν ή χορεύτριας σε καμπαρέ.

Για πολλές από τις νεαρές γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη που κατέληξαν στο νησί, τα όνειρα για 

οικονομική επιτυχία και καλύτερη ζωή μετατράπηκαν σε εφιάλτες καταναγκασμού, κακομεταχείρησης, 

«Δεν είναι μυστικό οτι τα κορίτσια που έρχονται στο νησί να εργαστούν ως χορεύτριες 
στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτε σχετικό με το επάγγελμα αυτό.»

– Τατιάνα, θύμα σωματεμπορίας από τη Ρωσσία στη Κύπρο
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σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και αλκοολισμού. Έχοντας ελάχιστους υποστηρικτές, οι γυναίκες αυτές 

παρέμειναν, και πολλές συνεχίζουν να παραμένουν, σχεδόν αόρατες, υποφέροντας σιωπηρά.

Η παρούσα αφήγηση, βασισμένη εν μέρη σε συνεντεύξεις που πάρθηκαν κατά το πλείστον στη 

Ρωσσική και Ρουμανική γλώσσα από τριάντα πέντε νεαρές γυναίκες που μεταφέρθηκαν στη Κύπρο με 

ψευδή προσχήματα, αλλά και σε συνομιλίες με τα ελάχιστα άτομα που βοηθούν ενεργά τις γυναίκες 

αυτές να ξεφύγουν από την εκμετάλλευση και την κακομεταχείρηση, έχει ως σκοπό να σπασει την 

σιωπή και να δώσει φωνή στις νεαρές γυναίκες που είναι θύματα σωματεμπορίας στη Κύπρο.

Το Protection Project ευχαριστεί το προσωπικό του Γραφείου Επιτήρησης και Καταπολέμησης 

Σωματεμπορίας, Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του οποίου η φλογερή αφοσίωση 

στη εξάλειψη της σωματεμπορίας συνεχίζει να εμψυχώνει όλους εμάς που εργαζόμαστε στο έργο 

αυτό.

Το Protection Project θα ήθελε επίσης να εκφράσει τις ευχαριστίες του προς τους κοινωνικούς 

οργανισμούς που εργάζονται στην Κύπρο για λογαριασμό των θυμάτων της σωματεμπορίας, και 

παρέχουν ανεκτίμητη βοήθεια στο έργο του Protection Project. 

Το Protection Project θα ήθελε να ευχαριστήσει ιδιαίτερα τον Πάτερ Σάββα Μιχαηλίδη, Ιερέα της 

Ρωσσικής Εκκλησίας στη Λεμεσό, του οποίου η απηνής αφοσίωση στη συμπαράσταση των αρτιστών 

των καμπαρέ οδήγησε πολλές στην ελευθερία και τις έδωσε τη δυνατότητα να οικοδομήσουν ξανά 

την ζωή τους.

Τέλος, το φυλλάδιο αυτό είναι αφιερωμένο σε όλες τις νεαρές αρτίστες των οποίων η φωνή δεν έχει 

ακουστεί ακόμη.
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Η σωματεμπορία είναι ένας δυναμικός μηχανισμός που περιλαμβάνει άτομα σε πολλαπλές 

ηπείρους, τα οποία παίζουν διάφορους ρόλους ώστε να διευκολύνουν τη διακίνηση ανθρώπων 

με σκοπό το κέρδος.

Για να κατανοήσει κανείς το τι είναι η σωματεμπορία, θα πρέπει να εξετάσει τις ενέργειες, τα μέσα 

και τους σκοπούς της σωματεμπορίας.

Οι ενέργειες της σωματεμπορίας περιλαμβάνουν τη στρατολόγηση, τη μεταφορά, την ασυλία, και 

την αποδοχή. Αν και αυτές οι ενέργειες δεν είναι αφ’ εαυτού παράνομες, γίνονται όμως παράνομες 

λόγω των παράνομων μέσων και των αθέμιτων σκοπών για τους οποίους αυτές εκτελούνται.

Τα παράνομα μέσα περιλαμβάνουν απειλές, χρήση βίας, εξαναγκασμό, απαγωγή, απάτη, 

παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας, εκμετάλλευση ευάλωτης θέσης, και την αποδοχή ή την 

πληρωμή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, εάν μία νεαρή γυναίκα αρνηθεί να υπακούσει σε εντολή 

να προσφέρει σεξουαλικές υπηρεσίες στους πελάτες ενός εστιατορίου, μπορεί να δαρθεί, ή τα 

παιδιά της και οι γονείς της μπορεί να απειληθούν. Ο φόβος αυτός είναι πιό αποτελεσματικός 

από αλυσίδες ή κλειδωμένες πόρτες στο να κρατά το θύμα υπό τον έλεγχο του σωματεμπόρου. Σε 

άλλες περιπτώσεις, οι σωματέμποροι εκμεταλλεύονται την ευάλωτη θέση των υποψήφιων θυμάτων: 

Κεφάλαιο Ι:
Τί είναι η σωματεμπορία;
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Ορισμός των Ηνωμένων Πολιτειών περι Σοβαρών Μορφών Σωματεμπορίας

Η Πράξη Προστασίας Θυμάτων Σωματεμπορίας ορίζει ως «σοβαρές μορφές σωματεμπορίας»

a. Σεξουαλικό εμπόριο στο οποίο μια εμπορική σεξουαλική πράξη επιφέρεται με βία, απάτη, ή καταναγκασμό, ή στο οποίο 
το πρόσωπο που παρασύρεται να εκτελέσει τέτοια πράξη δεν έχει φθάσει την ηλικία των 18 ετών, ή

b. Τη στρατολόγηση, την ασυλία, τη μεταφορά, την παροχή ή απόκτηση ατόμων για εργασία ή υπηρεσία μέσω της χρήσης 
βίας, απάτης, ή καταναγκασμού με σκοπό την υπόταξη σε ακούσια υποτέλεια, ειλωτεία, σκλαβιά χρέους, ή δουλεία.

Ορισμοί Όρων Χρησιμοποιουμένων στον Όρο «Σοβαρές Μορφές Σωματεμπορίας»

«Σεξουαλικό εμπόριο» σημαίνει τη στρατολόγηση, ασυλία, μεταφορά, παροχή ή απόκτηση προσώπων με σκοπό εμπορικές 
σεξουαλικές πράξεις.

«Εμπορική σεξουαλική πράξη» σημαίνει κάθε σεξουαλική πράξη για λογαριασμό της οποίας οτιδήποτε αξιότιμο παρέχεται ή 
γίνεται αποδεκτό από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

«Ακούσια υποτέλεια» περιλαμβάνει μια κατάσταση υποτέλεις η οποία επιφέρεται μέσω

a. Μίας δολοπλοκίας, ή ενός σχεδίου με σκοπό να οδηγήσει ένα άτομο στο να πιστεύει ότι άν το άτομο δεν αποδεχθεί ή δεν 
συνεχίσει να αποδέχεται αυτη τη κατάσταση, το άτομο αυτό ή κάποιο άλλο άτομο θα υποστεί σοβασή φυσική ζημία ή 
περιορισμό, ή 

b. Τη κατάχρηση ή την απειλή κατάχρησης της νομικής διαδικασίας.

«Σκλαβιά χρέους» σημαίνει την υπόσταση ή κατάσταση ενός ωφειλέτη ως αποτέλεσμα δεσμευτικής υπόσχεσης από τον 
ωφειλέτη προσωπικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών από πρόσωπο υπό τον έλεγχο του ωφειλέτη ως ενέχυρο, εάν η αξία των 
υπηρεσίων αυτών, εύλογα εκτιμούμενες, δεν χρησιμοποιείται για την εξόφληση του χρέους, ή εαν η διάρκεια και φύση των 
υπηρεσιών αυτών δεν είναι περιορισμένες και καθορισμένες. 

«Καταναγκασμός» σημαίνει
a. Απειλές σοβαρής σωματικής βλάβης ή περιορισμού κατ’ οιονδήποτε πρόσωπο,

b. Μίας δολοπλοκίας, ή ενός σχεδίου με σκοπό να οδηγήσει ένα άτομο στο να πιστεύει οτι άν το άτομο δεν αποδεχθεί ή δεν 
συνεχίσει να αποδέχεται αυτη τη κατάσταση, το άτομο αυτό ή κάποιο άλλο άτομο θα υποστεί σοβασή φυσική ζημία ή 
περιορισμό, ή 

c. Τη κατάχρηση ή την απειλή κατάχρησης της νομικής διαδικασίας.
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σε μερικές χώρες είναι γνωστό οτι οι σωματέμποροι λαδώνουν υπαλλήλους σε δημόσιες κλινικές 

υγείας για πληροφορίες περι φτωχών νεαρών γυναικών με άρρωστα παιδιά και ελάχιστα μέσα 

υποστήριξης. 

Οι αθέμιτοι σκοποί περιλαμβάνουν την εκπόρνευση άλλων, καθώς επίσης και άλλων ειδών αθέμιτης 

εκμετάλλευσης, καταναγκαστική εργασία ή υπηρεσία, δουλεία ή πράξεις παρόμοιες με την δουλεία, 

ή υποτέλεια. Νεαρές γυναίκες είναι θύματα αθέμιτης εκμετάλλευσης στις περιοχές κόκκινων φωτών 

των Ευρωπαϊκών πρωτευουσών, ή μπορεί να είναι φυλακισμένες ως οικιακές βοηθοί σε πλούσιους 

οίκους. Μικρά παιδιά αναγκάζονται να ζητιανεύουν στους δρόμους. Άνδρες και γυναίκες καταλήγουν 

σε καταναγκαστικά εργοστάσια σε όλο τον κόσμο. 

Μια Παγκόσμια Άποψη 

Η πτώση του σιδηρού παραπετάσματος άνοιξε τεράστιες 

νέες αγορές, ραγδαία αυξάνοντας το πλαίσιο παγκοσμίων 

επιχερηματικών ευκαιριών ως αποτέλεσμα της διαδικασίας 

παγκοσμιοποίησης. Αυτές όμως οι αναπτυσσόμενες 

δυνατότητες συνεισφέρουν και στην ανάπτυξη των ευκαιριών 

για διεθνείς εγκληματικούς οργανισμούς. Η σωματεμπορία, 

καραδοκώντας υπό τη επιφάνεια του διεθνούς αυστηρού 

ελέγχου πριν το 1990, εκμεταλλεύτηκε τις εξελίξεις στα 

μεταφορικά μέσα, την τεχνολογία και το διεθνές τραπεζικό 

σύστημα, και αναδείχθηκε στο πλέον κατάφωρο παγκόσμιο 

πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη εποχή μας.

Σήμερα, σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου μπορεί να θεωρηθεί ως χώρα αφετηρίας, διέλευσης, ή 

προορισμού για τα θύματα της σωματεμπορίας. Η σωματεμπορία επηρεάζει γυναίκες και άνδρες, 

Η σωματεμπορία είναι μία 
διεθνώς αναγνωρισμένη 
παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ένα 
έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας, όπως 
ορίζεται στο Θέσπισμα 
της Ρώμης του Διεθνούς 
Ποινικού Δικαστηρίου.
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ενήλικους και παιδιά, και έχει εξελιχθεί στο τρίτο 

σε μέγεθος πόρο εισοδήματος του οργανωμένου 

εγκληματος στον κόσμο, υποσκελισμένο μόνο από τα 

ναρκωτικά και τα όπλα.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις της κυβέρνησης των 

Ηνωμένων Πολιτειών δείχνουν οτι μεταξύ 600.000 

και 800.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά διακινούνται 

λαθραία μεταξύ διεθνών συνόρων ετησίως. Οι 

αριθμοί αυτοί αυξάνονται δραματικά εάν η εσωτερική 

σωματεμπορία (σωματεμπορία εντός των συνόρων μιας 

χώρας) ληφθεί υπ’ όψην, με τις εκτιμήσεις να φθάνουν 

τα 2 και 4 εκατομμύρια θύματα σωματεμπορίας μεταξύ 

και εντός διεθνών συνόρων σε όλο τον κόσμο1. Οι 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης θεωρούνται οτι 

αντιπροσωπεύουν μία από τις πλεόν αναπτυσσόμενες 

περιοχές αφετηρίας σωματεμπορίας.

Τα αίτια της σωματεμπορίας είναι πολύπλοκα. 

Οικονομική αλλά και πολιτική αστάθεια δημιουργούν 

συνθήκες ευαλωσίας σε κακομεταχείρηση και 

εκμετάλλευση, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών. Οι 

σωματέμποροι λυμαίνονται τα αδύναμα άτομα και 

τα άτομα του περιθωρίου, όσους δεν έχουν μέσα 

προστασίας ή απόκτησης μέσων διατροφής. Εξαιτίας 

της συχνής άνισης κοινωνικής υπόστασης που 

δίδεται στις γυναίκες, της έλειψης μόρφωσης και 

Ορισμός των Ηνωμένων 
Εθνών περι Σωματεμπορίας

Το Άρθρο 3, παράγραφος (α) του Πρωτοκόλου των 
Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη, Καταστολή 
και Τιμωρία της Σωματεμπορίας, ιδιαίτερα 
Γυναικών και Παιδιών, το οποίο συμπληρώνει 
το Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών κατά του 
Διεθνούς Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλώνει οτι:

«Σωματεμπορία» σημαίνει τη στρατολόγηση, 
τη μεταφορά, την ασυλία, και την αποδοχή 
προσώπων μέσω απειλής ή χρήσης βίας ή 
άλλων μορφών καταναγκασμού, απαγωγής, 
απάτης, παραπλάνησης, κατάχρηση εξουσίας ή 
εκμετάλλευση ευάλωτης θέσης, ή την καταβολή 
ή την αποδοχή πληρωμής ή υπηρεσιών προς 
επίτευξη της συγκατάθεσης ενός προσώπου που 
έχει τον έλεγχο ετέρου προσώπου, με σκοπό την 
εκμετάλλευση. Η εκμετάλλευση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον την εκπόρνευση άλλων ή 
άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 
καταναγκαστική εργασία ή υπηρεσία, δουλεία ή 
πράξεις παρόμοιες με την δουλεία, υποτέλεια ή 
αφαίρεση οργάνων ...
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επαγγελματικών ευκαιριών, και συνεπώς μέσων υποστήριξης, γυναίκες και παιδιά αποτελούν τον 

μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων της σωματεμπορίας. Αντιμετωπίζοντας συχνά καμμία άλλη επιλογή 

παρά την εγκατάλειψη της πατρίδας τους ώστε να αποκτήσουν τα μέσα υποστήριξης του εαυτού 

τους και των οικογενειών τους, βρίσκονται παγιδευμένες στον ιστό της παραπλάνησης, της απάτης 

και της εκμετάλλευσης. Η σωματεμπορία γίνεται μία βάναυση τιμωρία για εκείνους που το μόνο 

τους έγκλημα είναι ένα όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον. 

Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρώπη έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες περιοχές προορισμού θυμάτων της σωματεμπορίας, 

ιδιαίτερα αυτής με σκοπό την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης 

εκτιμά οτι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να κυμαίνεται από 120.000 σε 180.000 σε 500.0002. Άλλες 

εκτιμήσεις τοποθετούν τον αριθμό αυτό έως και 800.000.

Η δραματική αύξηση της σωματεμπορίας στην Ευρώπη, 

ιδιαίτερα για σεξουαλική εκμετάλλευση, άρχισε μετά την 

πτώση του κομμουνισμού σε όλη την Ανατολική Ευρώπη 

και την επακόλουθη πολιτική, κοινωνική, και οικονομική 

αστάθεια, και το συνοδευτικό ραγδαίο άνοιγμα των διεθνών 

συνόρων της περιοχής. Εκατοντάδες χιλιάδες γυναικών από τη Λευκορωσσία, τη Βουλγαρία, τη 

Πολωνία, τη Ρουμανία, και ιδιαίτερα από τη Ρωσσία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία εκπορνεύθηκαν 

στην Ευρώπη από οργανωμένα δίκτυα, τα οποία ενεργά στρατολογούν νεαρές γυναίκες με ψευδείς 

υποσχέσεις προσοδοφόρας και ελκυστικής εργασίας στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 

Ολλανδία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, και την Κύπρο. Οι υποσχέσεις αυτές σπάνια εκπληρώνονται, 

και οι νεαρές γυναίκες βρίσκονται αναγκασμένες να παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες σε ανδρες σε 

μπαρ, εστιατόρια, και περιοχές κόκκινων φωτών. Γενικά, το 78% των θυμάτων της σωματεμπορίας 

στην Ευρώπη είναι από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη3. 

78% των θυμάτων της 
σωματεμπορίας στην Ευρώπη 
είναι από την Κεντρική και 
Ανατολική Ευρώπη.
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Πλαίσιο του προβλήματος 

Η σωματεμπορία αναπτύχθηκε στη Κύπρο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν χιλιάδες 
γυναίκες από την Ασία, παρασυρμένες από δελεαστικές υποσχέσεις υψηλόμισθων νόμιμων 

εργασιών, εξαναγκάστηκαν στην πορνεία στα τοπικά καμπαρέ και μπαρ. Από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1990 όμως, οι περισσότερες από τις αρτίστες των καμπαρέ ήταν από τη Ρωσσία, 
και από άλλες χώρες του πρώην Σοβιετικού μπλοκ. Το 1995, η Ρουμανική αστυνομία έσπασε ένα 
δακτύλιο σωματεμπορίας, το οποίο αναφέρεται οτι διακίνησε 300 γυναίκες από τη Ρουμανία 
και τη Μολδαβία σε Κυπριακούς οίκους ανοχής.4 Τρέχουσες αναφορές για περιπτώσεις 
σωματεμπορίας για πορνεία στη Κύπρο περιλαμβάνουν σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες από 
την ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα από τη Ρωσσία, Ουκρανία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, 
και Λευκορωσσία. 

Πολλές γυναίκες απαντούν σε αγγελίες εργασίας ως χορεύτριες και μπαργούμαν τις οποίες πιστεύουν 

ως νόμιμες, καταλήγοντας σε αναγκαστική πορνεία από πράκτορες (γνωστοί ως «ατζέντηδες») οι 

οποίοι τις στρατολόγησαν, τις έδωσαν βίζες και συμβόλαια, τις έβαλαν στα καμπαρέ, και μετά τις 

πληροφόρησαν οτι ήταν υποχρεωμένες να ξεπληρώσουν τα χρέη τους παρέχοντας σεξουαλικές 

υπηρεσίες σε πελάτες. Οι ιδιοκτήτες των Κυπριακών καμπαρέ συχνά πληρώνουν τους ατζέντηδες 

Κεφάλαιο ΙΙ:
Η Σωματεμπορία στη Κύπρο

11
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μεταξύ 500 και 1.000 αμερικανικά 

δολλάρια για κάθε γυναίκα που 

στέλνουν στη Κύπρο, και εξουσιοδοτούν 

τους πράκτορες να δίνουν χρήματα 

στις γυναίκες να καλύψουν τα έξοδα 

του ταξιδιού, τα οποία στη συνέχεια 

προσθέτονται στο χρέος.5

Αν και είναι δύσκολο να καθοριστεί ο 

αριθμός θυμάτων της σωματεμπορίας 

στη Κύπρο, μία θεμελιώδης αναφορά 

της επιτρόπου Ελιάννας Νικολάου που 

δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2003 

αναφέρει οτι ο ρυθμός αφίξεων ξένων 

αρτιστών με συμβόλαια για εργασία σε 

καμπαρέ της Κύπρου υπερβαίνει τις 1.000 

σε κάθε εξάμηνο.6 Τον Ιανουάριο του 

2001, 827 γυναίκες, όλες από την πρώην 

Σοβιετική Ένωση και την Ανατολική 

Ευρώπη, δούλευαν ως χορεύτριες σε 

Κυπριακά καμπαρέ. Τον Δεκέμβριο του 2003, σύμφωνα με διαθέσιμα μεταναστευτικά στοιχεία, 

εκτιμάται οτι 1.400 αλλοδαπές αρτίστες δούλευαν σε 79 καμπαρέ και 53 νυχτερινά κέντρα στο νησί.7 

Κατά συνέπεια, ο αριθμός των εργαζομένων αλλοδαπών αρτιστών εκτιμάται στις 3.400 περίπου.

Δεν είναι όλες οι αλλοδαπές αρτίστες στη Κύπρο θύματα σωματεμπορίας. Όμως, η Επίτροπος 

κατάφερε να βρεί σημαντικά αποδεικτικά στοιχεία για παραβιάσεις, τα οποία υποδεικνύουν 

εκτεταμένη κακομεταχείρηση στα καμπαρέ του νησιού. Η αναφορά της Επιτρόπου κατέληξε στο 

συμπέρασμα οτι χιλιάδες γυναίκες που ήρθαν στο νησί νόμιμα ως αρτίστες με βίζες ψυχαγωγίας, 

Ρωσσική Αγγελία Εργασίας στο Ίντερνετ

Новая тема  |  В начало  |   

Перейти к теме  |  Поиск 

 Предыдущее сообщение  

 |  Следующее сообщение 

 Работа на Кипре

Автор: Tanya  
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Нужны девушки для работы в кабаре на Кипре. По контракту 
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Быстрое оформление визы. Высокая зарплата.
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μέσω διαφόρων μορφών πίεσης και καταναγκασμού από τους εργοδότες τους, έγιναν πόρνες, 

ζώντας σε απελπιστική κατάσταση, με παραβιασμένα τα βασικά τους ανθρώπινα δικαιώματα, όπως 

η ελευθερία.

 Η Δυναμική της Σωματεμπορίας

Πρότυπα Μετανάστευσης

Η οικονομική ευημερία του νησιού, η 

πρόσφατη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

η στρατηγική του θέση στο σταυροδρόμι 

της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της 

Ευρώπης, και η προσιτότητά του από αέρα και 

θάλασσα, καθιστούν το νησί ως μία ελκυστική 

χώρα για μετανάστες από χώρες της Μέσης 

Ανατολής, οπώς η Συρία, Ιορδανία, Λίβανος 

και Αίγυπτος, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, 

ιδιαίτερα τη Ρωσσία, Ουκρανία, Μολδαβία και 

Λευκορωσσία, χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης, ιδιαίτερα τη Ρουμανία και Βουλγαρία, και χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας, 

όπως η Σρι Λάνκα, Ινδία και οι Φιλιππίνες. Τα ίδια χαρακτηριστικά καθιστούν το νησί ελκυστικό σε 

εγκληματικά στοιχεία που επωφελούνται από την ίδια ευημερία, θέση και προσιτότητα.

Νεαρές γυναίκες από πολλές χώρες του πρώην Σοβιετικού μπλοκ άρχισαν να βλέπουν τη Κύπρο στα 

1990 ως ευνοϊκό προορισμό για εύρεση εργασίας στο εξωτερικό, καθώς το νησί προσέφερε υψηλούς 

μισθούς για εργασία τριών με έξι μηνών, δίνοντάς τους τη προοπτική να κερδίσουν μερικά χρήματα 

«Χρησιμοποιώντας καταπιεστικές 
μεθόδους οι οποίες αποτελούν 
παραβιάσεις των βασικών ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, η πλειονότητα των 
γυναικών αυτών καταναγκάζονται σε 
πορνεία από τους εργοδότες τους.»

Περίληψη της Αναφοράς της Εντεταλμένου 
της Διοίκησης (Επιτρόπου) της Κύπρου 
Σχετικά με το Καθεστώς Εισαγωγής και 

Εργασίας Αλλοδαπών Γυναικών.
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στο εξωτερικό χωρίς μακροχρόνια δέσμευση, και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους ή τις σπουδές 

τους. Οι γυναίκες αυτές αποτέλεσαν την προσφορά στις επιχειρήσεις της σωματεμπορίας. 

Η Βιομηχανία των Καμπαρέ

Ιστορικό

Αν και πολλά από τα καμπαρέ της Κύπρου είναι νόμιμα δημόσια κέντρα ψυχαγωγίας προσφέροντας 

εκλεκτό φαγητό και μουσική, άλλα προσφέρουν ψυχαγωγία απευθυνόμενη σ’ ένα σαφώς ενήλικο 

και κατά το πλείστο αρσενικό ακροατήριο. Η πορνεία έχει αναπτυχθεί στο νησί τα τελευταία 20 

χρόνια, και ο αριθμός των καμπαρέ έχει υπερδιπλασιαστεί από το 1982.8

Διαφημιστικοί πίνακες έξω από τα καμπαρέ κατά μήκος των τειχών της παλιάς πόλης της 

Λευκωσίας περιέχουν αλογόκριτες φωτογραφίες μισόγυμνων γυναικών από την Ανατολική 

Ευρώπη σε προκλητικές πόζες, υποδεικνύοντας ξεκάθαρα οτι η ψυχαγωγία στα κλαμπ αυτά δεν 

είναι οικογενειακής φύσης. Όσοι είναι εξοικειωμένοι με το περιβάλον των καμπαρέ εισέρχονται 

αναμένοντας μια βραδιά με στριπτηζ, ποτό και την παρέα όμορφων γυναικών. Για κάποια 

επιπρόσθετη τιμή, οι πελάτες μπορούν να κάνουν έρωτα με μία χορεύτρια της επιλογής τους.

Για μια χώρα με πληθυσμό κάτω των 800.000, ο αριθμός των καμπαρέ φαίνεται να είναι υψηλός. 

Ο Αλβάρο Γκιλ-Ρόμπελς, ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

εξέφρασε την ανησυχία του για το μέγεθος της βιομηχανίας των καμπαρέ στη διάρκεια ενός ταξιδιού 

του στη Κύπρο τον Ιούνιο του 2003, δηλώνοντας οτι «σε σύγκριση με το μέγεθος του πληθυσμού του 

νησιού, νομίζω οτι δείχνετε πολύ ενδιαφέρον σ’ αυτά τα θέματα», και οτι φαίνεται, σύμφωνα με τον 

ίδιο, οτι «αρκετές» αλλοδαπές αρτίστες εργάζονται στα νυχτερινά κέντρα και τα γυμνόστηθα μπαρ 

του νησιού. Στην μετέπειτα έκθεσή του, ο Αλβάρο Γκιλ-Ρόμπελς δήλωσε επι πλέον οτι «σύμφωνα με 

τη παραδοχή των ίδιων των αρχών, ο αριθμός νεαρών γυναικών που μεταναστεύουν στη Κύπρο ως 

αρτίστες των νυχτερινών κέντρων είναι κατά πολύ δυσανάλογος του πληθυσμού του νησιού9.»
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Προσφορά και Ζήτηση: Μεταβαλλόμενα Πρότυπα και Προκύπτουσες Ευκαιρίες 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι χορέυτριες και μπαργούμαν των καμπαρέ ήταν κατά 

κύριο λόγο από τη Νοτιοανατολική Ασία, όπως οι Φιλιππίνες. Σήμερα, τα δύο τρίτα των γυναικών 

μεταναστών από τη Σρι Λάνκα, Ινδία και Φιλιππίνες εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, ενώ γυναίκες 

από τη Ρωσσία, Ουκρανία και Λευκορωσσία, Βουλγαρία και Ρουμανία αποτελούν την συντρηπτική 

πλειοψηφία των αρτιστών στα καμπαρέ της Κύπρου.

Δυό παράγοντες έχουν συντελέσει σ’ αυτή την αλλαγή. Ο πρώτος είναι η αλλαγή τακτικής σε χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ασίας, ιδιαίτερα στις Φιλιππίνες. Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων, μετά από 

παράπονα γυναικών που είχαν πάει στη Κύπρο με βίζα ψυχαγωγίας και με υποσχέσεις εργασίας σε 

καμπαρέ ως χορέυτριες και βρέθηκαν καταναγκασμένες σε πορνεία και σε άλλων ειδών σεξουαλική 

εκμετάλλευση, απαγόρευσε την έκδοση τέτοιας βίζας στις νεαρές γυναίκες.

Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στις χώρες του πρώην 

κομμουνιστικού μπλοκ, αφήνοντας πολλές νεαρές γυναίκες εκεί με λίγες προοπτικές εκτός της 

αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό. Αδίστακτοι σωματέμποροι άρχισαν να πλησιάζουν γυναίκες 

ιδιαίτερα στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, όπως η Ρωσσία, Ουκρανία, Μολδαβία, και 

Λευκορωσσία, υπόσχοντάς τους καλές δουλειές ως μπαργούμαν ή χορεύτριες σε καμπαρέ στη Κύπρο, 

με ελάχιστη ανφορά στο μέγεθος της πορνείας, και καμμία αναφορά στο οτι αυτές οι γυναίκες θα 

προσλαμβάνονταν για να προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες σε πελάτες. 

Η Δύναμη της Βιομηχανίας των Καμπαρέ

Η πορνεία είναι μία υπερβολικά κερδοφόρα επιχείρηση στη Κύπρο, διευκολυνώμενη κατά μεγάλο 

μέρος από τα καμπαρέ. Τα έσοδα από την πορνεία υπερβαίνουν τα 40 εκατομμύρια Κυπριακές λίρες 

ετησίως (περισσότερα των 71 εκατομμυρίων δολλαρίων Αμερικής ή 59 εκατομμυρίων ευρώ).10
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Ο ποινικός κώδικας συγκεκριμένα απαγορεύει πράξεις σχετικές με τη πορνεία, όπως προμήθεια, 

διατήρηση οίκου ανοχής μέ έσοδα από τη πορνεία11, και η Κύπρος έχει εκτενή νομοθεσία κατά 

της σωματεμπορίας12. Από την άλλη πλευρά όμως, τα καμπαρέ είνα κέντρα ψυχαγωγίας με άδεια. 

Συνεπώς, πολλές νεαρές γυναίκες στρατολογούνται μέσω φαινομενικά νόμιμους παράγοντες, και 

υπογράφουν συμβόλαια τα οποία περιγράφουν εργασία ως μπαργούμαν ή χορεύτριες σε αδειούχα 

κέντρα – τα καμπαρέ. Μαθαίνουν την πραγματική φύση της απασχόλησής τους αφού τοποθετηθούν 

σ’ ένα από τα καμπαρέ, ή μερικές φορές κατά τη μεταφορά τους από το ένα καμπαρέ στο άλλο, μέχρις 

ότου ένας ιδιοκτήτης κάποιου ορισμένου καμπαρέ τις προσλάβει. Τότε είναι πλέον αργά να πουν 

όχι. Όταν τις πούν οτι χρωστούν χρήματα, τις πάρουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, και συχνά τις 

κακοποιήσουν σε υποταγή, οι γυναίκες δεν βλέπουν κανένα διέξοδο. Νεαρές γυναίκες που παρέχουν 

σεξουαλικές υπηρεσίες συχνά λαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσοστό της πληρωμής του πελάτη. Τα 

υπόλοιπα πηγαίνουν στη τσέπη του ιδοκτήτη του καμπαρέ. Αξόπιστες πηγές, συμπεριλαμβανομένης 

της έκθεσης της Επιτρόπου, και προσωπικές μαρτυρίες γυναικών που ξέφυγαν, υποδεικνύουν οτι οι 

τακτικές αυτές είναι πολύ συχνές, αν και σπάνια συζητούνται.

Επιπρόσθετα, ιστορίες από πρώτο χέρι θυμάτων της σωματεμπορίας δείχνουν οτι υπάρχουν 

συγκεκριμένες ενδείξεις οι οποίες υποδεικνύουν την πιθανότητα σεξουαλικών πράξεων ως μέρος 

της δουλειάς τους, αλλά μόνο αφού φτάσουν στο νησί. Όταν οι νεαρές χορέυτριες φτάσουν στο 

νησί με τη βίζα ψυχαγωγίας, λαμβάνουν ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Τα Δικαιώματα και οι Ευθύνες 

των Αλλοδαπών Αρτιστών». Το βιβλιαράκι δηλώνει οτι οι αρτίστες πρέπει να υποβάλλονται σε 

ιατρική εξέταση για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα κάθε τρείς μήνες και οτι δεν επιτρέπεται 

στις αρτίστες να εργαστούν σε οποιαδήποτε άλλη βιομηχανία εκτός των καμπαρέ, είτε κατά την 

τρέχουσα παραμονή τους στο νησί (για παράδειγμα, από χορέυτρια σε καμπαρέ σε οικιακή βοηθό 

ή στη ρεσεψιόν ξενοδοχείου), ούτε και θα τους επιτραπεί να εργαστούν σε άλλη βιομηχανία εάν 

επιστρέψουν στο μέλλον στη Κύπρο.
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Τα επίσημα σωματεία ιδιοκτητών καμπαρέ και «πρακτόρων αρτιστών» έχουν επιτύχει να 

μπλοκάρουν κάθε προτεινόμενο περιορισμό στη βιομηχανία τους. Σε όλα τα χρόνια λειτουργείας 

τους, ούτε ένα καμπαρέ δεν έχασε την άδειά του λόγω πορνείας13. Επιπλέον, εξελιγμένη τεχνολογία 

επιτήρησης έχει διευκολύνει τα κέντρα αυτά να γνωρίζουν περί αστυνομικών εφόδων πριν αυτές 

λάβουν μέρος. Η αστυνομία παρεμποδίζεται στη διερεύνηση εγκληματικών κατηγοριών, επειδή 

φύλακες τοποθετούνται στις εισόδους των διαμερισμάτων των αρτιστών, και αρνούνται πρόσβαση 

σε αστυνομικούς που θα ήθελαν να ανακρίνουν τις νεαρές γυναίκες14. Πρόσβαση στις γυναίκες 

έξω από το καμπαρέ είναι δύσκολη. Σε μία περίπτωση στη Λεμεσό, επιτρέπονταν στις γυναίκες να 

πάνε στο σούπερ μάρκετ για όχι περισσότερο από 20 λεπτά, και τις υποβάλλονταν πρόστιμο 20 

Κυπριακών λιρών αν αργούσαν. Η Ένωση Ιδιοκτητών Καμπαρέ της Λεμεσού πρόσφατα απείλησε 

με διαδηλώσεις όταν η κυβέρνηση προσπάθησε να περιορίσει τον επιτρεπτό αριθμό αρτιστών που 

δουλεύουν σ’ ένα καμπαρέ. Στο παρελθόν, κάθε παρόμοια προσπάθεια της κυβέρνησης σταμάτησε 

εξαιτίας διαδηλώσεων των ιδιοκτητών και οι περιορισμοί δεν εφαρμόστηκαν ποτέ15. 

Επανεξέταση Προσφοράς και Ζήτησης: Πρότυπα και Αναπτυσσόμενες Ευκαιρίες

Ένας σημαντικός παράγοντας που συνετέλεσε στην επιτυχία της βιομηχανίας των καμπαρέ στη 

Κύπρο είναι η υψηλή ζήτηση για τις γυναίκες από την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη 

που δουλεύουν τώρα στα Κυπριακά καμπαρέ. Στα τελευταία χρόνια, ένας αυξανόμενος αριθμός 

Κύπριων ανδρών έχει αρχίσει να παντρεύεται με αρτίστες των καμπαρέ. Σύμφωνα με συνεντεύξεις 

που πάρθηκαν στη Κύπρο με εμπειρογνώμονες στη μετανάστευση γυναικών στο νησί, Κύπριοι 

άνδρες δεν παντρεύτηκαν γυναίκες από τη Νοτιοανατολική Ασία που δούλευαν σε καμπαρέ με 

τον ίδιο ρυθμό που παντρεύονται γυναίκες από την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη που 

έκαναν την ίδια δουλειά16. Εκτιμάται οτι μία στις οκτώ αλλοδαπές αρτίστες παντρεύεται Κύπριο 

άνδρα, αποκτώντας έτσι μόνιμη διαμονή, και αφήνοντας τα νυχτερινά κέντρα και τα καμπαρέ. 

Παραπάνω από 1.200 πολιτικοί γάμοι καταγράφονται ετησίως μεταξύ αλλοδαπών γυναικών και 

Κύπριων ανδρών, σε σύγκριση με μόνο 70 τελετών μεταξύ Κύπριων γυναικών και αλλοδαπών 

ανδρών ετησίως17. Καθώς αυτές οι γυναίκες αφήνουν τα καμπαρέ, άλλες χρειάζονται να καλύψουν 

τις θέσεις τους.
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Οι γάμοι αυτοί όμως συχνά απέχουν κατά πολύ από την προτεινόμενη ευκαιρία διαφυγής από τα 

καμπαρέ και την υπόσχεση μιας καλύτερης ζωής. Τα δύο τρίτα των γάμων μεταξύ Κύπριων ανδρών 

και γυναικών που δουλεύουν στα καμπαρέ στο νησί καταλήγουν σε διαζύγιο. Έναε μεγάλος αριθμός 

αυτών των ανδρών παντρεύονται ξανά με άλλες αρτίστες των καμπαρέ, και συνεπώς διαιωνίζουν τη 

ζήτηση για περισσότερες γυναίκες από την Ανατολική (και Νοτιοανατολική) Ευρώπη. Συζητήσεις 

με οργανισμούς ασύλου θυμάτων οικογενειακής βίας δείχνουν οτι ένας αυξανόμενος αριθμός 

γυναικών που ζητούν την βοήθεια των οργανισμών αυτών είναι αλλοδαπές, πρόσφατα παντρεμένες 

με Κύπριους άνδρες.

Από την πλευρά της προσφοράς, καθώς η οικονομική κατάσταση στη πρώην Σοβιετική Ένωση και 

σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία βετλιώνεται πολύ αργά, νεαρές γυναίκες συνεχίζουν να 

ζητούν οικονομικές ευκαιρίες στα καμπαρέ της Κύπρου. Οι σωματέμποροι και οι προμηθευτές τους 

λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, συνεχίζοντας τις κερδοφόρες ενέργειές 

τους. 

Βίζες Ψυχαγωγίας

Οι βίζες ψυχαγωγίας, μία νόμιμη πρακτική σε πολλές χώρες, είναι εξαιρετικά ευάλωτες στην 

κατάχρηση. Στη Κύπρο, η παροχή βίζας ψυχαγωγίας έχει αποδειχθεί οτι είναι συντελεστικός 

παράγοντας στην αύξηση της σωματεμπορίας. Η Κυπριακή νομοθεσία απαιτεί από ενδεχόμενους 

εργοδότες να υποβάλλουν αίτηση για βίζα εκ μέρους των υπαλλήλων τους, δημιουργώντας έτσι τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες η νεαρή που πρόκειται να εργαστεί μπορεί να μη ξέρει τίποτε σχετικά 

με τον εργοδότη της ή την εργασία της μέχρι να φτάσει στο νησί.
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Όλες οι ιστορίες γυναικών θυμάτων της σωματεμπορίας στη Κύπρο ακολουθούν παρόμοιες 

ιστορίες ονείρων, εξαπάτησης και τραγωδίας. Όμως, η κάθε ιστορία εκφράζει επίσης το πώς 

η γυναίκα επέζησε τη δοκιμασία, και το Protection Project πιστεύει οτι είναι σημαντικό αυτές οι 

ιστορίες ν’ ακουστούν.

«Είμαι από την πόλη Χισινάου στη μικρή χώρα της Μολδαβίας. Βρίσκομαι στη Κύπρο 
όπου κάθε μέρα αναρωτιέμα, «Τί κάνω εδώ;» Είμαι μία 20χρονη φοιτήτρια πανεπιστημίου. 
Στη χώρα μου χρειάζεσαι πολλά χρήματα για να πληρώσεις το σχολείο. Είμαι από φτωχή 
οικογένεια, και χρειαζόμασταν τα χρήματα.»

«Ζώ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, στη Χισινάου. Είμαι 19 ετών. Φοιτώ στο Εθνικό 
Παναπιστήμιο. Δεν είχα ξαναταξιδέψει στο εξωτερικό. Ήρθα στη Κύπρο για να βγάλω 
χρήματα για το πανεπιστήμιο και να βοηθήσω την οικογένειά μου οικονομικά.»

«Ήρθα στη Κύπρο για πρώτη φορά. Είμαι από την Ουκρανία, από το Κριβόϊ Ρογκ.»

«Το όνομά μου είναι Νατάλια και είμαι από το Ιβάνοβο της Ρωσσίας. Τελείωσα τις σπουδές μου 
στο λύκειο, και επίσης έχω δίπλωμα από τεχνικό ίδρυμα. Τώρα σπουδάζω για να πάρω δίπλωμα 
ως σχεδιάστρια ρούχων. Μένω με τη μητέρα μου, και ο αδερφός μου δουλεύει σε άλλη πόλη. 
Μια και είμαι 23 ετών, αποφάσισα οτι ήταν ώρα για μένα να βρώ εργασία με καλές αποδοχές, 

κάτι που θα μου επέτρεπε να είμαι ανεξάρτητη αλλά και να βοηθήσω τη μητέρα μου.»

Κεφάλαιο ΙΙΙ:
Οι Αρτίστες των Καμπαρέ της Κύπρου 
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Η πλεοψηφία των αρτιστών στα καμπαρέ της Κύπρου είναι εικοσάχρονες γυναίκες, αλλά μερικές 

είναι και νεώτερες. Μερικές έχουν παιδιά, μερικές έρχονται στη Κύπρο να κερδίσουν χρήματα να 

βοηθήσουν τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους, και μερικές για να πληρώσουν για τη μόρφωσή 

τους. Συνήθως αίναι από την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα από τη Ρωσσία, 

Ουκρανία, Μολδαβία και Ρουμανία. Ένας μικρός αριθμός γυναικών από τις Φιλιππίνες εργάζεται 

ακόμη στα καμπαρέ. 

Στρατολόγηση

Όλες αυτές οι γυναίκες έρχονται στη Κύπρο με παρόμοιο τρόπο. Απαντούν σε αγγελίες εφημερίδων 

ή πρακτορείων εργασίας, οι οποίες προσκαλούν γυναίκες να εργαστούν ως χορεύτριες ή 

μπαργούμαν σε καμπαρέ, νυχτερινά κέντρα και μπαρ στο νησί. Πολλές από αυτές λανθασμένα 

πίστεψαν πράκτορες εργασίας που επιφανειακά φαίνονταν να είναι νόμιμοι, συμπαθητικοί και καλά 

πληροφορημένοι.

«Είμαι από μια μικρή πόλη στη περιοχή Λούγκανσκ της Ουκρανίας. Είμαι 25 ετών. Την 
άνοιξη του 2004, ένας γνωστός μου πρότεινε σε μια μικρή ομάδα από εμάς να ταξιδέψει στη 
Κύπρο με βίζα ψυχαγωγίας γιά να διερευνήσει τις επαγγελματικές ευκαιρίες και τις συνθήκες 
εργασίας.»

«Κάποιος γνωστός την σύστησε σε μία γυναίκα η οποία πρότεινε οτι θα μπορούσα να βρώ 

εργασία στη Κύπρο ως σερβιτόρα.»

Καθημερινές συνθήκες

Πολλές αλλοδαπές χορεύτριες σε καμπαρέ ζούν μία ζωή κακομεταχείρησης και βίας. Κατά 

το έλαχιστο, εξαπατούνται όσον αφορά την ακριβή φύση της εργασίας τους, πωλούνται από 
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ατζέντηδες σε ιδιοκτήτες καμπαρέ, λαμβάνουν μόνο ένα μικρό μέρος από την πληρωμή του πελάτη 

ή δεν λαμβάνουν καμία πληρωμή για τις σεξουαλικές τους επαφές, και έχουν ελάχιστη ελευθερία 

κινήσεων. Τα διαβατήριά τους παρακρατούνται, αφήνοντάς τους ελάχιστους τρόπους διαφυγής 

ή ανεύρεσης βοήθειας. Αν και όχι όλες καταναγκάζονται σε πορνεία, οι περισσότερες υφίστανται 

σεξουαλική κακομεταχείρηση, και άλλες μορφές σωματικής βίας στα χέρια των ιδιοκτητών των 

καμπαρέ, των εργοδοτών τους ή των φίλων τους. Οι γυναίκες εκείνες που δεν καταναγκάζονται 

στη πορνεία, μπορεί να υποχρεώνονται να σερβιρουν ποτά γυμνόστηθες, ή να εμπλέκονται σε 

«κονσουμασία» (μια τακτική παροχής υπηρεσιών από μία νεαρή υπάλληλο του καμπαρέ ή του μπαρ, 

όπως φιλικές συζητήσεις με ένα πελάτη, ή στριπτήζ για ένα πελάτη, ή χάϊδεμα του πελάτη, με σκοπό 

να καταφέρει τον πελάτη να αγοράσει αλκοολικά ποτά - για τον εαυτό του και για τη νεαρή, ούτως 

ώστε ν’ αυξάνεται το κέρδος του κέντρου στο οποίο εργάζεται).

Δεν εμπλέκονται όλα τα καμπαρέ σε τέτοιες κατάφωρες παραβιάσεις κατά των υπαλλήλων τους, 

αλλά πρωτόχειρες μαρτυρίες κακομεταχείρησης από γυναίκες που ξέφυγαν από τα καμπαρέ είναι 

εκτεταμένες. Η κακομεταχειρηση είναι ιδιαίτερα συχνή κατά των γυναικών που αρνούνται να 

χορέψουν γυμνές ή να εμπλακούν σε σεχουαλικές πράξεις με πελάτες. Συχνά, οι ιδιοκτήτες των 

καμπαρέ σπρώχνουν προοδευτικά τις αρτίστες από νόμιμα καθήκοντα σε περισσότερο επωφελείς 

συνθήκες, για παράδειγμα από μπαργούμαν σε καθαρήστια του καμπαρέ, σε κονσουμασία, σε 

πορνεία. Εάν αυτή «δεν συμπεριφέρεται σωστά», εάν είναι απαιτητική, ή αρνείται να εμπλακεί σε 

κάποια πράξη, μπορεί να βιαστεί από το αφεντικό, από τον πελάτη, ή και τους δύο. Μετά από 

την αρχική βία, η γυναίκα αναμένεται να προσφέρει σεξουαλικές υπηρεσίες σε πελάτες όλο και 

περισσότερο. 

Σύμφωνα με τον πάτερ Σάββα, υπάρχουν καμπαρέ με ιδιωτικά δωμάτια όπου τα κορίτσια κάνουν 

έρωτα με τους πελάτες για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτά τα ιδιωτικά δωμάτια 

χρησιμοποιούνται για τα λεγόμενα «στα γρήγορα» κάθε βράδυ. Κάθε δωμάτιο είναι άνετα 

επιπλωμένο, και ένα φώς έξω από την πόρτα δείχνει πότε μια περίοδος αρχίζει και πότε τελειώνει. 

Τα κορίτσια έχουν χρόνο 3 ή 4 λεπτών να φέρουν έναν πελάτη σε οργασμό. Εάν αυτός ο χρόνος δεν 
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επαρκεί, ο πελάτης πρέπει να πληρώσει παραπάνω και η χορεύτρια πρέπει να προσφέρει στοματικό 

σεξ. Ο πελάτης και η χορεύτρια παλαιότερα ήταν τελείως γυμνοί στα ιδιωτικά δωματια, αλλά τώρα 

λόγω της απειλής αστυνομικών εφόδων, φορούν μερικά ρούχα. Μετά το κλείσιμο των καμπαρέ, τα 

κορίτσια μπορεί να πάνε με τον πελάτη σε ξενοδοχείο.

Η Νίνα, η οποία δούλεψε σε καμπαρέ, είπε την επόμενη ιστορία:

«Είμαι δασκάλα χορού και είχα την ευκαιρία να μάθω από πρώτο χέρι τί σημαίνει ζωή σε 

καμπαρέ στη Κύπρο. Σημαίνει ακολασία, εξαχρείωση, και φθορά νεαρών ψυχών. Ότι και να 

προσπάθησα να διδάξω στα κορίτσια αυτά, όπως τη χάρη της κίνησης και της παρουσίας στη 

σκηνή, απέβη ανάξιο. Τα κορίτσια που έρχονται στο νησί να δουλέψουν ως χορεύτριες, ούτε 

καν πλησιάζουν το πραγματικό νόημα της λέξης.»

Σε άλλες περιπτώσεις, άρνηση παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών έχει οδηγήσει σε σωματική 

κακομεταχείρηση. Η Τατιάνα περιγράφει την τύχη ορισμένων χορευτριών στο καμπαρέ της:

«Σ’ εκείνο το καμπαρέ, τα κορίτσια εμπλέκονταν σε πορνεία στα ειδικά δωμάτια του κέντρου. 

Στη διάρκεια της εργάσιμης μέρας, ήταν υποχρεωμένες να εξυπηρετήσουν πολλούς πελάτες. 

Εάν δεν το έκαναν, το αφεντικό τις έδερνε, τις έπαιρνε τα χρήματα και τις απειλούσε με 

απέλαση.»

Πολλές από τις αρτίστες έχουν ελάχιστη ελευθερία κινήσεων και φυλλάτονται στενά τις ώρες που δεν 

δουλεύουν. Συχνά μένουν σε μικρά διαμερίσματα επάνω από το καμπαρέ, και αυτά τα ίδια δωμάτια 

συχνά χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση πελατών που πληρώνουν για σεξ. Οι γυναίκες 

μοιράζονται μικρούς χώρους διαβίωσης, και τις παρέχονται ελάχιστα προσωπικά είδη ανάγκης όπως 

είδη τουαλέτας και είδη υγειινής. Οι γυναίκες έχουν μιλήσει για χαλασμένες τουαλέτες, έλλειψη 

κουβερτών, και ουσιατικό περιορισμό κατ’ οίκον στη διάρκεια του «ελεύθερου» χρόνου τους. Έχουν 

10 λεπτά την ημέρα για ν’ αγοράσουν τσιγάρα και φαγητό, και συνήθως συνοδεύονται από φύλακα. 

Σε μερικές έχουν επιβληθεί πρόστιμα 20 Κυπριακών λιρών για καθυστέρηση. Μερικές έπρεπε να 

βασίζονται στους πελάτες τους να τους φέρουν φαγητό. Μία φορά την εβδομάδα, ή για μερικές 

μία φορά το μήνα, έχουν μία αυστηρά ελεγχόμενη ημέρα για ψώνια, κατά την οποία οι γυναίκες 
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μπορούν να πάνε κατά ομάδες να αγοράσουν ρούχα και καλλυντικά, αλλά αυτές οι έξοδοι είναι 

αυστηρά ελεγχόμενες. Τα διαβατήρια πολλών γυναικών τους πάρθηκαν, και στη συνέχεια τις είπαν 

οτι έπρεπε να πουλήσουν σεξ ίσο με ένα προκαθωρισμένο ποσό χρημάτων για να πάρουν πίσω τα 

ταξιδιωτικά τους έγγραφα.

Οι επόμενες ιστορίες παρέχουν μια πολύ προσωπική άποψη της καθημερινής ζωής στα καμπαρέ:

«Όταν ξύπνησα το πρωί, σοκαρίστηκα. Δεν υπήρχαν σεντόνια στο κρεβάτι. Το διαμέρισμα 

ήταν βρώμικο και η κουζίνα ήταν γεμάτη σκουπίδια και λερωμένα πιάτα. Το διαμέρισμα 

είχε μερικά δωμάτια, στα οποία ζούσαν άλλα δύο κορίτσια. Τα δωμάτια δεν μπορούσαν 

να κλειδωθούν, και όποτε έφευγα από το δωμάτιό μου, οποιοσδήποτε είχε πρόσβαση στα 

πράγματά μου. Τα χρήματα ανάγκης της φίλης μου κλάπηκαν. Για όλα τα κορίτσια που 

ζούσαν στα δωμάτια, υπήρχε μόνο ένα μπάνιο, ένα λουτρό, μία κουζίνα, η οποία ήταν ξανά 

πάρα πολύ ακατάστατη και βρώμικη.»

«Σοκαρίστηκα όταν είδα τις συνθήκες διαβίωσης στο διαμέρισμά μας. Τα δωμάτια ήταν σαν 

κελιά φυλακής. Δεν υπήρχε τίποτε από φαγητό και όλα ήταν πάρα πολύ βρώμικα. Με πέταξαν 

στο δωμάτιο και με άφησαν μόνη μου για δύο ήμερες, μετά από τις οποίες ήρθε ένας ατζέντης 

και με τριγύρισε σε διάφορα κέντρα. Με βίασε. Προφυλακτικά δεν χρησιμοποιούνταν ποτέ 

όταν με ανάγκαζαν να κάνω έρωτα. Τελικά με στείλανε να δουλέψω σ’ ένα κέντρο όπου 

οι συνθήκες διαβίωσης ήταν ακόμη χειρότερες από τις αρχικές. Υπήρχαν κατσαρίδες και 

ποντίκια παντού. Το αφεντικό φώναζε συνέχεια στα κορίτσια, και σε όλο αυτό το διάστημα 

δεν είχα φάει σχεδόν τίποτα. Επέβαλαν πρόστιμα στα κορίτσια που δεν συμπεριφέρονταν 

σωστά. Δεν μπορούσα να το αντέξω, και με πήγαν κάπου αλλού. Εκεί, έπρεπε να πίνουμε με 

τους πελάτες και μετά να κάνουμε έρωτα μ’ αυτούς. Πέρασα τρείς μέρες εκεί. Σ’ όλο αυτό το 

διάστημα μου έδωσαν λιγότερο από 10 λίρες.»

Σε μερικές περιπτώσεις, αρτίστες των καμπαρέ υποβάλλονται σε σκλαβιά χρέους. Άλλες 

προσβάλλονται και κοκοποιούνται ψυχολογικά. Ένα θύμα από την Ουκρανία που απάντησε σε 

προσφορά ενός γνωστού να πάει στη Κύπρο για εργασία, και που διέφυγε τον καταναγκασμό στη 

πορνεία, θυμάται: 
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«Ζήτησα από τον Ιωάννη να μας επιστρέψει τα διαβατήριά μας και τα εισητήριά μας. Η 

φίλη μου συνέστησε να επιστρέψουμε τα χρήματα των εισητηρίων και αν μπορέσουμε έτσι 

να διακόψουμε επαφές μ’ αυτούς τους ανθρώπους. Μα όταν του εξέφρασα την επιθυμία 

να γυρίσω σπίτι, άκουσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Μου είπε: «Είσαι μεγάλη, γιατί 

ακούς αυτές, δεν έχεις έρθει να δουλέψεις για μένα ούτε μία φορά ακόμη, αλλά έχεις βγάλει 

συμπεράσματα. Είσαι ήλίθια; Είσαι βλάκας; Υποσχέσου οτι δεν θα μιλήσεις στις φίλες σου, δεν 

σου επιτρέπεται, και μη σκεφτείς να μου πείς ψέματα και να τις μιλήσεις έτσι κι αλλιώς.»

Οι συναισθηματικές και ψυχολογικές συνέπειες τέτοιας κακοποίησης είναι τεράστιες:

«Τα κορίτσια δεν έχουν άλλη επιλογή από το να κάνουν αυτό που τους λένε. Βήμα προς βήμα, 

οι συνθήκες τις μετατρέπουν σε πόρνες και αυτή είναι η αρχή του μαρασμού της ταυτότητάς 

τους. Αρχίζουν να μαλώνουν συνέχεια μεταξύ τους και αναπτύσσουν μια πικρία προς τον έξω 

κόσμο, φθονόντας αυτές που βρίσκουν συζύγους και ξεφεύγουν. Στην αρχή, οι περισσότερες 

αγωνίζονται να διατηρήσουν τη ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους, αλλά ως αποτέλεσμα της 

συνεχούς κακοποίησης, οι περισσότερες υποκύπτουν στη μοίρα τους.» 

«Τα κορίτσια δεν έχουν άλλη επιλογή από το να κάνουν αυτό που τους λένε. Βήμα προς βήμα, 

οι συνθήκες τις μετατρέπουν σε πόρνες και αυτή είναι η αρχή του μαρασμού της ταυτότητάς 

τους. Αρχίζουν να μαλώνουν συνέχεια μεταξύ τους και αναπτύσσουν μια πικρία προς τον έξω 

κόσμο, φθονόντας αυτές που βρίσκουν συζύγους και ξεφεύγουν. Στην αρχή, οι περισσότερες 

αγωνίζονται να διατηρήσουν τη ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους, αλλά ως αποτέλεσμα της 

συνεχούς κακοποίησης, οι περισσότερες υποκύπτουν στη μοίρα τους.»

Τα θύματα υποφέρουν και άλλη κακοποίηση εξαιτίας των περιορισμών της κατάστασης της βίζας. 

Σύμφωνα με το νόμο, οι αρτίστες, των οποίων η νομική υπόσταση στο νησί προέρχεται από τη βίζα 

ψυχαγωγίας, μπορούν ν’ αλλάξουν εργοδότες μόνο μέσα στη βιομηχανία των καμπαρέ, πράγμα 

πολύ δύσκολο. Οι ιδιοκτήτες των καμπαρέ πληρώνουν έναν ατζέντη για μια συγκεκριμένη γυναίκα 

και θα ζητήσουν πίσω αυτά τα χρήματα άν η γυναίκα αλλάξε κέντρο. Εάν μία γυναίκα καταφέρει να 

πάει σε άλλο καμπαρέ, είναι πλέον πιθανό οτι θα υποστεί την ίδια κακοποίηση.
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Εάν εγκαταλείψει το χώρο εργασίας της πριν το τέλος του συμβολαίου της, μπορεί ν’ απελαθεί 

ως παράνομη μετανάστης. Οι ιστορίες των αρτιστών των καμπαρέ δείχνουν οτι οι εργοδότες 

χρησιμοποιούν την απειλή απέλασης για να υποτάξουν τις αρτίστες στις απαιτήσεις τους. Απέλαση 

κάτω από τέτοιες συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο ιδιοκτήτης του καμπαρέ λύνει το συμβόλαιο 

εργασίας με την αρτίστα του καμπαρέ, ακυρώνοντας την δυνατότητά της να μείνει στο νησί νόμιμα, 

σημαίνει οτι η αρτίστα μπορεί να εκφοβιστεί από την αστυνομία μετανάστευσης, και όταν φεύγει 

από τη Κύπρο και όταν επιστρέφει σπίτι, θα της αρνηθεί η προστασία που μπορεί να αναζητεί και 

που παρέχετε από τη Κυπριακή νομοθεσία περι θυμάτων σωματεμπορίς, όπως ψυχολογική και 

ιατρική βοήθεια18, μιας και η αρχές δεν ρωτούν τις απελασσόμενες γυναίκες σχετικά με τις συνθήκες 

κράτησής τους στο νησί και τους λόγους λύσης του συμβολαίου τους. Σύμφωνα με ανεξάρτητους 

τοπικούς οργανισμούς, πολλές γυναίκες που συλλαμβάνονται σε εφόδους καμπαρέ στη Κύπρο και 

που έχουν παραβιάσει τη βίζα τους, οδηγούνται αμέσως στο αεροδρόμιο και παίρνουν την πρώτη 

διαθέσιμη πτήση για την χώρα προέλευσής τους. Δεν τις δίδεται καθόλου χρόνος να μαζέψει τα 

πράγματά της, να επικοινωνήσει με φίλους, οικογένεια, την πρεσβεία της στην Κύπρο, και ούτε 

μπορούν να ζητήσουν νομικό σύμβουλο.

Διαφυγή

Πολλοί κρυφοί άγγελοι παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη προσπάθεια των γυναικών αυτών να 

ξεφύγουν από τη εκμετάλλευση και κακοποίηση που υποφέρουν στα χέρια των εργοδοτών τους. 

Σε μερικές περιπτώσεις, οι άγγελοι αυτοί εμφανίζονται υπό την μορφή συμπονετικών οργάνων του 

νόμου. Άλλες φορές, ένας πελάτης μπορεί να λυπηθεί μια νεαρή, ή μπορεί και τελείως ξένα άτομα 

να τους ανοίξουν την πόρτα της φυλακής τους.

Στο κεφάλαιον VI, το Protection Project παρουσιάζει τρείς ιστορίες, όλες γραμμένες από νεαρές 

γυναίκες που κατάφεραν να ξεφύγουν.
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Mή-κυβερνητικοί οργανισμοί στο νησί αρίζουν να παίρνουν μέρος στη μάχη κατά της 

σωματεμπορίας. Άνθρωποι της εκκλησίας παρέχουν προσωρινό καταφύγιο και βοήθεια στις 

γυναίκες που ξεφεύγουν και επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσής τους. Οι ομάδες 

αυτές δημιουργούν δεσμούς και αναπτύσσουν ανεπίσημα δίκτυα παραπομπής. Κοινωφελείς 

οργανισμοί παρέχουν νομικές συμβουλές και παραπομπές σε άσυλα. 

Πολύ πρόσφατα, η Κυπριακή κυβέρνηση αύξησε τις προσπάθειές της κατά της σωματεμπορίας. Η 

αστυνομία έχει αυξήσει τον αριθμό των εφόδων στα καμπαρέ, και αξιωματούχοι της δικαιοσύνης 

έχουν επαφές με μη-κυβερνητικούς οργανισμούς για να παρέχουν άσυλο στις γυναίκες που 

διασώζουν. Οι γυναίκες αναφέρουν τις εμπειρίες τους, και λαμβάνουν νομική και ψυχολογική 

βοήθεια. Μολαταύτα, ο αριθμός εκείνων που διασώζονται και λαμβάνουν έστω και ελάχιστη βοήθεια 

παραμένει χαμηλός.

Δυσκολίες στη Μάχη κατά της Σωματεμπορίας

Ο Κυπριακός πληθυσμός υπολείπεται της γνώσης και κατανόησης του μεγέθους της σωματεμπορίας 

στη χώρα τους, και την έκταση της κακοποίησης που υποφέρουν οι χορεύτριες των καμπαρέ. 

Κεφάλαιο IV:
 Μέτρα Αντιμετώπισης
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Οι κάτοικοι του νησιού συμμερίζονται πολλές κοινές λανθασμένες αντιλήψεις, όπως το οτι οι 

γυναίκες που έρχονται στη Κύπρο ως χορεύτριες γνωρίζουν οτι θα δουλεύουν στη βιομηχανία του 

εμπορικού έρωτα. Συνεπώς οι γυναίκες αυτές δεν θεωρούνται θύματα αλλά πόρνες, και πολλές 

αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες. Οι Κυπριακές αρχές δεν αναγνώρισαν εγκαίρως το οτι πολλές 

από αυτές τις γυναίκες εξαπατήθηκαν σχετικά με τους όρους της απασχόλησής τους, οι εργοδότες 

τους τις εκμεταλεύθηκαν για κέρδος και τις κακοποίησαν δριμύτατα, γεγονότα που τις κατατάσουν 

στα θύματα της σωματεμπορίας, η οποία ορίζεται νομικά από τη Κυπριακή νομοθεσία στο Νόμο του 

2000 περί Αντιμετώπισης της Σωματεμπορίας και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών.

Πολλές Κύπριες γυναίκες έχουν αρνητική άποψη για τις γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη στο 

νησί. Οι υψηλοί ρυθμοί δεύτερων γάμων μεταξύ Κύπριων ανδρών και αρτιστών των καμπαρέ, οι 

οποίοι συχνά ακολουθούν διαζύγιο απο Κύπρια γυναίκα, έχουν προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις 

από τις διαζευγμένες γυναίκες. Θεωρούν τις γυναίκες από την Ανατολική Ευρώπη ως απειλή κατά 

των οικογενειών τους και κατά των Κυπριακών οικογενειακών αξιών. Κατά καιρούς, οι σύζυγοι 

έχουν απαιτήσει την απέλαση εκείνων των αλλοδαπών γυναικών που οι άνδρες τους ήθελαν να 

παντρευτούν, και αξιωματούχοι της μετανάστευσης ενέδωσαν σε τέτοιες απαιτήσεις υπό την 

πρόφαση οτι προστατεύουν τις Κυπριακές οικογενειακές αξίες. Το γραφείο της Επιτρόπου έχει 

δεχθεί παράπονα από Κύπριες γυναίκες πού δηλώνουν οτι οι οικογένειές τους δεν προστατεύονται 

και τάσσονται υπέρ της απέλασης των γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη που κατακλύζουν το 

νησί. Η συμπεριφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι αρτίστες να θεωρούνται ανήθικες γυναίκες που 

σκόπιμα προσπαθούν να κλέψουν Κύπριους άνδρες από τις γυναίκες τους. Η νοοτροπία αυτή δεν 

βοηθά στη δημιουργία συμπάθειας για τις αρτίστες, οι οποίες πρέπει να βασίζονται στους ελάχιστους 

υπάρχοντες οργανισμούς για βοήθεια, ή στον πελάτη που τυχόν θα τις λυπηθεί. Η σχεδόν παντελής 

έλλειψη οιασδήποτε δημόσιας προσπάθειας επίγνωσης στο νησί σχετικής με το θέμα αυτό φθείρει 

ακόμη περισσότερο τη πιθανότητα δημόσιου ενδιαφέροντος.
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Το Νοέμβριο του 2003, μία νεαρήΡωσσίδα χορέυτρια σε καμπαρέ προσπάθησε να δραπετεύσει 

απο το διαμέρισμα της Λευκωσίας, στο οποίο την κρατούσε ο μαστροπός της, και όπου υπέμενε 

μια ζωή κακομεταχείρησης. Δένοντας μερικά σεντόνια μεταξύ τους, προσπάθησε να κατέβει από το 

μπαλκόνι στο δρόμο. Το αυτοσχέδιο σχοινί λύθηκε και η νεαρή γυναίκα σκοτώθηκε19.

Η ιστορία της, η οποία σύντομα έγινε πρωτοσέλιδο, ακούστηκε αφού πλέον ήταν αργά.

Το Protection Project είναι συνεπώς ευγνώμον για την ευκαιρία παρουσίασης των ιστοριών δύο 

νεαρών γυναικών, όπως τις έγραψαν ο νες από το Protection Project, για τις οποίες δεν ήταν πλέον 

αργά, Το Protection Project παρουσιάζει τις ιστορίες αυτές με την ελπίδα οτι θα χρησιμεύσουν ως 

πηγή ελπίδας για πολλές άλλες νεαρές, των οποίων η φωνή παραμένει προς το παρόν σιωπηρή. Όλα 

τα ονόματα και χαρακτηριστικά που συμπεριλαμβάνονται στις ιστορίες έχουν τροποποιηθεί.

 

Κεφάλαιο V :
Με δικά τους λόγια: 

Οι ιστορίες των αρτιστών των Κυπριακών καμπαρέ
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Η ιστορία της Ιωάννας

Τρείς ημέρες αργότερα, ο Νίκος ήρθε στο διαμέρισμα και μου είπε οτι θα έπρεπε να κάνω έρωτα με 

τους πελάτες που θα το ζητούσαν. Μου εξήγησε οτι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να μου δώσει 

περισσότερα χρήματα, και έτσι θα μπορούσα να ξεπληρώσω το χρέος μου προς αυτόν. Σύμφωνα 

με τον ίδιο, του χρωστούσα 700 αμεριανικά δολλάρια, ποσό το οποίο ήταν η προμήθειά του για το 

οτι μ’ έφερε στη Κύπρο. Επίσης, έπρεπε να πληρώνω 20 Κυπριακές λίρες την εβδομάδα για ενοίκιο 

και κοινά έξοδα. Ο Νίκος ζήτησε ακόμα και 150 Κυπριακές λίρες για τα ρούχα και τα παπούτσια που 

φορούσα στο καμπαρέ. Όταν μου είπε ο Νίκος οτι θα έπρεπε να κάνω έρωτα με πελάτες, του είπα οτι 

δεν ήρθα στη Κύπρο για αυτό και οτι ήθελα να πάω πίσω στη Ρουμανία. Σε απάντηση, με απείλησε και 

μου είπε οτι δεν μπορώ να φύγω μέχρι να ξεπληρώσω το χρέος μου. Τρομοκρατήθηκα γιατί το χρέος 

που μου παρουσίασε ήταν πολύ μεγάλο και γιατί άκουσα οτι όλα τα άλλα κορίτσια στο καμπαρέ 

έπρεπε να ξεπληρώσουν τα χρέη τους με τον ίδιο τρόπο. Δεν είχα καμμία επιλογή.

Σύντομα μετά την συζήτηση αυτή, ο Νίκος με σύστησε σ’ έναν πελάτη που ονομάζονταν Δαμαρής 

και με ανάγκασε να κάνω έρωτα μαζί του. Σύμφωνα με το Νίκο, ο Δαμαρής πάντοτε πήγαινε με τα 

καινούργια κορίτσια στο καμπαρέ. Μου αγόρασε έξι ποτά εκείνη τη νύχτα και με πήγε σ’ ένα ξενοδοχείο 

να κάνουμε έρωτα. Με πλήρωσε 30 Κυπριακές λίρες. Έμαθα οτι έπρεπε να πάω με ένα πελάτη κάθε 

φορά που ο λογαριασμός των ποτών ήταν περισσότερο από 40 Κυπριακές λίρες. 
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Μερικές φορές ο πελάτης δεν μου έδινε καθόλου χρήματα γιατί πλήρωνε τον Νίκο απευθείας. Ο 

Νίκος μου υπόσχονταν να μου δώσει τα χρήματα όταν πηγαίναμε σπίτι, μα συχνά προσποιούνταν 

οτι ξεχνούσε. Τα μόνα χήματα που έπαιρνα ήταν φιλοδωρήματα από πελάτες αφου κάναμε έρωτα. 

Πήγαινα έξω για έρωτα περίπου δύο με τρείς φορές την εβδομάδα, ιδιαίτερα Παρασκευή και Σάββατο. 

Όλα τα κορίτσια έπρεπε να πάνε έξω για έρωτα τα Σάββατα. Στη διάρκεια της παραμονής μου στο 

καμπαρέ, μάθαινα μόνο το μικρά ονόματα των πελατών. Δεν γνώριζα τίποτε άλλο γι’ αυτούς, εκτός 

από το οτι οι περισσότεροι ήταν φίλοι του Νίκου.

Μου είπαν οτι έπρεπε να ικανοποιήσω όλες τις απαιτήσεις των πελατών, ακόμη και τις πλεον ανώμαλες, 

και αν αρνιόμουν ο Νίκος θα παρακρατούσε μέρος του μισθού μου. Δεχόμουν μόνο κανονικό έρωτα, 

και αν οι απαιτήσεις του πελάτη ήταν ανώμαλες αρνιόμουν.

Οι πελάτες παραπονέθηκαν στο Νίκο και αυτός με απείλησε οτι θα μου υπέβαλλε πρόστιμο. Σε μία 

περίπτωση, ένας πελάτης ήθελε να κάνει έρωτα μαζί μου χωρίς προφυλακτικό, και επειδή αρνήθηκα 

με χτύπησε. Όταν το είπα στο Νίκο, μου είπε οτι αυτά έχει η ζωή στο καμπαρέ. Εξαναγκάστηκα να 

κάνω έρωτα με τον πελάτη εκείνο χωρίς προφύλαξη. Με χτύπησε και ούρλιαξα, αλλά επειδή με είχε 

πάει σ’ ένα απομονωμένο σπίτι, δεν με άκουσε κανείς. Φοβήθηκα για τη ζωή μου. Τίποτε από αυτά 

ήταν στο συμβόλαιο εργασίας μου.

Αν και η αστυνομία μετανάστευσης μου εξήγησε τα δικαιώματά μου στις επισκέψεις τους στο 

καμπαρέ, δεν τους είπα τίποτε γιατί φοβόμουν τις συνέπειες, μιά και ο Νίκος συνήθως ήξερε πότε θα 

ερχόταν η αστυνομία, και μας έλεγε να πούμε οτι όλα ήταν εντάξει.

Στη διάρκεια της παραμονής μου στο καμπαρέ, γνώρισα τον Χαράλαμπο, που ήταν πελάτης. Μου 

άρεσε, και του είπα το τι γινόνταν στο καμπαρέ. Μου υποσχέθηκε να με βοηθήσει. Ένα βράδυ, κάθισε 

μαζί μου σαν πελάτης και μου είπε οτι θα πηγαίναμε έξω για έρωτα, μιά και είχε ήδη πληρώσει το 

Νίκο. Μου προσέφερε τέσσερα ποτά έτσι ώστε να φθάσει το αριθμό των ποτών που θα του επέτρεπε 
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να πάει μαζί μου. Έτσι τα είχαμε κανονίσει από πριν, μιας και αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για ένα 

κορίτσι να βγεί από το καμπαρέ. Έφυγα μαζί του εκείνο το βράδυ. Χάρις στη βοήθειά του, ελπίζω να 

μη ξαναγυρίσω ποτέ στο καμπαρέ.
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Η Ιστορία της Βικτώριας

Το όνομά μου είναι Βικτώρια και είμαι στα τριάντα μου. Είμαι από τη πόλη Κουρσκ της Ρωσσίας. Είμαι 

χωρισμένη και μεγαλώνω τις δύο κόρες μου μόνη μου, μιας και ο πρώην σύζυγός μου δεν με βοηθά 

οικονομικά. Η μητέρα μου μένει στη Λευκορωσσία μόνη της, και είναι άρρωστη, και βοηθώ στην 

περίθαλψή της. Δούλευα ως πράκτορας ενοικιάσεων διαμερισμάτων, και ζουσα με τα ποσοστά που 

έβγαζα. Το καλοκαίρι η δουλειά ήταν λίγη, γιατί οι φοιτητές στους οποίους νοίκιαζα έφευγαν για 

διακοπές. Έπρεπε να έρθει το φθινόπωρο για να ξαναδουλέψω. Έτσι ήμουνα χωρίς δουλειά από τον 

Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, και επειδή δεν είμαι συνηθισμένη να κάθομαι, έψαχνα δουλειά για την 

περίοδο αυτή.

Την άνοιξη του 2004, ή μεγαλύτερη κόρη μου λιποθύμισε στο σχολείο της. Άρχισα να την πηγαίνω 

στους γιατρούς για εξετάσεις, και έμαθα οτι είχε αρκετά προβλήματα υγείας. Η μικρή μου κόρη είχε 

επίσης προβλήματα με το νευρικό της σύστημα. Αγαπώ τα παιδιά μου πάρα πολύ, και θα ήθελα να 

τους προσφέρω ότι μπορώ. Ήθελα να κερδίσω αρκετά χρήματα να τις πάω σ’ ένα σανατόριο για 

θεραπεία, πράγμα που κοστίζει πολύ.

Ήξερα οτι δεν μπορούσα να βγάλω αυτά τα χρήματα στη Ρωσσία, και έτσι πήγα σε ένα πρακτορείο 

εργασίας που μπορούσε να μου βρει δουλειά στο εξωτερικό. Εκεί γνωρίστηκα με μία γυναίκα που 

λεγόταν Σβέτα καθώς περιμέναμε στην ουρά. Φάνηκε να με συμπάθησε στην κατάστασή μου και 
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μου πρόσφερε βοήθεια. Μου είπε οτι μπορούσε να μου βρεί δουλειά στη Κύπρο απευθείας, χωρίς να 

έχω να πληρώσω την προμήθεια στο πρακτορείο εργασίας. Μου είπε οτι ήδη εργαζόταν στη Κύπρο 

για αρκετά χρόνια, οτι οι συνθήκες εργασίας ήταν περίφημες, οτι υπήρχε η δυνατότητα να βγάλω 

πολλά χρήματα και η πιθανότητα να παντρευτώ. Μου είπε οτι μπορούσα να δουλέψω ως χορέυτρια, 

σερβιτόρα, ή σε κονσουμασία. Δεν είπε τίποτα για πορνεία. Την ρώτησα ειδικά γι’ αυτό, και μου έδωσε 

μία κατηγορηματική αρνητική απάντηση. Της είπα εξαρχής οτι δεν είχα σκοπό να ξεπουλήσω τον 

εαυτό μου. 

Ορίστε πως θα γινόταν: Γνώριζε κάποιον στη Κύπρο με το όνομα Κώστας, ο οποίος ασχολούνταν με 

υποθέσεις εργοδοσίας. Αυτός θα πλήρωνε τα έξοδα του ταξιδιού μου, και θα του ξεπλήρωνα τα 800 

δολλάρια σε μερικές δόσεις, μιά και θα κέρδιζα 800 δολλάρια την εβδομάδα, συν τα φιλοδωρήματα 

και συν τα δώρα. Πρόσθεσε οτι ο εργοδότης θα κάλυπτε τα έξοδα διαμονής και οτι το φαγητό ήταν 

φθηνό. Μου είπε ακόμη οτι όταν πήγαινα στη Κύπρο, ο Κώστας θα με συναντούσε, θα μου έδινα ένα 

μέρος να μείνω και μερικά χρήματα για έξοδα, καθόσο θα έψαχνε να μου βρεί δουλειά. Θα έπρεπε 

να αποκτήσω τοπικό διαβατήριο σύμφωνα με το νόμο, και γι’ αυτο θα έπρεπε να περάσω διάφορες 

ιατρικές εξετάσεις. Μου είπε οτι ο Κώστας θα κανόνιζε όλες τις λεπτομέρειες, κάτι που θα έπαιρνε 

περίπου μια εβδομάδα.

Τα βρήκα όλα αυτά αποδεκτά, μιας και εμπιστευόμουν τους ανθρώπους, και επειδή είχα εξηγήσει 

την κατάστασή μου στη Σβέτα, πίστεψα οτι ήθελε να με βοηθήσει. Δεν ήξερα οτι δούλευε ως 

σωματέμπορας και οτι θα κέρδιζε χρήματα εις βάρος μου. Τώρα είμαι σίγουρη οτι αν ο Κώστας 

μπορούσε να μου βρεί δουλειά, ή καλύτερα, μπορούσε να με πουλήσει στον ιδιοκτήτη ενός καμπαρέ, 

η Σβέτα θα έπαιρνε 1000 δολλάρια ως προμήθεια. Τότε δεν ήξερα τι με περίμενε, και έτσι έφυγα με 

ελαφριά την καρδιά.

Όταν η Σβέτα με ξεπροβόδισε, μου έδωσε ένα φαξ στα Ελληνικά, που δεν μπορούσα να διαβάσω ή 

να καταλάβω. Τη ρώτησα τί ήταν αυτό, και μου είπε οτι ήταν ένα γράμμα που υποτίθεται οτι έπρεπε 

να έχω μαζί μου και να το παρουσιάσω στο αεροδρόμιο μαζί με το διαβατήριό μου, έτσι ώστε να 
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παραλάβω τα εισητήριά μου. Πήγα στη Μόσχα, και εκεί στο διεθνές αεροδρόμιο πήγα στο γκισέ των 

Κυπριακών Αερογραμμών, έδωσα το γράμμα και το διαβατήριό μου και παρέλαβα τα εισητήριά μου. 

Έτσι έφυγα για τη Κύπρο.

Όταν έφθασα στη Κύπρο, πραγματικά με συνάντησε ο Κώστας, μ’ έβαλε στο αυτοκίνητό του και έφερε 

και ένα άλλο κορίτσι, το όνομά της ήταν Λένα, που έφθασε με την ίδια πτήση. Ήταν 23 χρονών και 

ήταν από μια άλλη πόλη της Ρωσσίας.

Όταν ξεκίνησε το αυτοκίνητο, η Λένα κι εγώ γνωριστήκαμε. Ο Κώστας μας πήγε σε περίπου πέντε ή 

έξι νυχτερινά κέντρα και καμπαρέ. Προσπάθησα να μιλήσω στα κορίτσια, μα κάθε φορά ο Κώστας 

με εμπόδιζε. Προσπάθησα να ρωτήσω τον Κώστα στα Αγγλικά, γιατί μας πηγαίνει από το ένα κέντρο 

στο άλλο, σε παράξενα μέρη, γιατί τα κορίτσια ήταν γυμνά, γιατί οι άνδρες κοίταζαν τη Λένα κι εμένα 

περίεργα, και τί τους έλεγε για μας. Μου είπε οτι δεν με καταλάβαινε και οτι αυτά ήταν δικά του 

προβλήματα και όχι δικά μου. Του ζήτησα να μας πάει σ’ ένα ξενοδοχείο, οτι ήμασταν κουρασμένες, 

οτι ήταν αργά, και οτι νυστάζαμε και πεινούσαμε. Μα συνέχισε να μας πηγαίνει από το ένα καμπαρέ 

στο άλλο. Μας έπερνε μέσα μαζί του, μας κάθιζε δίπλα του στο μπαρ, μας πήγαινε πίσω στο γραφείο, 

όπου μιλούσε για κάτι με τους άνδρες εκεί – πιθανώς να ήταν οι ιδιοκτήτες. Δεν μπορούσαμε να 

καταλάβουμε τι έλεγαν, μα δεν μου άρεσε το πως μας κοιτούσαν – σαν να ήμασταν εμπορεύματα.

Μετά πήγαμε πάλι στο αεροδρόμιο. Ήταν σχεδόν πρωί. Εκεί πήραμε ένα ακόμη κορίτσι, το όνομά 

της ήταν Λίντα, που μόλις είχε φθάσει από τη Μόσχα. Άρχισε να μιλάει στον Κώστα στα Ελληνικά. 

Τελικά πήγαμε στη Λευκωσία, σ’ ένα σπίτι. Μπηκαμε μέσα με όλα τα πράγματά μας. Ο πρώτος όροφος 

δεν ήταν οικιστικός, αλλά ο δεύτερος όροφος είχε δύο δωμάτια που θεωρούνταν γραφεία και τρία 

δωμάτια για κατοίκηση.

Ήταν πολύ βρώμικο και ακατάστατο. Σε κάθε δωμάτιο ήταν τρία κρεβάτια, και εκεί γνωρίσαμε δύο 

νεαρές γυναίκες. Η Τάνια ήταν 24 χρονών, και ήρθε επίσης από το Κουρσκ. Η ιστορία της ήταν πολύ 
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παρόμοια με τη δική μου – έψαχνε για δουλειά, πήγε σε πρακτορείο εργασίας, και γνώρισε την ίδια 

σωματέμπορο που της υποσχέθηκε δουλειά σε εστιατόριο. Δεν αναφέρθηκε τίποτε περι στριπτήζ 

ή πορνεία. Μόλις η Τάνια έφθασε στο αεροδρόμιο, ο Κώστας την πήγε κι’ αυτή σε διάφορα κέντρα 

για δύο συνεχόμενα βράδυα. Της πήρε αμέσως το διαβατήριο, και έτσι αυτή έκανε ότι της έλεγε. Η 

Τάνια είπε οτι κατάφερε να μιλήσει σ’ ενα κορίτσι σ’ ένα καμπαρέ, και αυτά που της είπε το κορίτσι 

ήταν φοβερά. Σ’ εκείνο το καμπαρέ τα κορίτσια εμπλέκονταν σε πορνεία στα ιδιωτικά δωμάτια του 

κέντρου. Έπρεπε να εξυπηρετήσει πολλούς πελάτες στη διάρκεια μιας ημέρας. Αν αρνούνταν να πάει 

μ’ έναν πελάτη, το αφεντικό την έδερνε, έπερνε τα χρήματά της, την πρόσβαλε και την απειλούσε με 

απέλαση. Αυτή ήταν η κατάσταση με όλα τα κορίτσια που δούλευαν στα νυχτερινά κέντρα. Επειδή 

οι πελάτες σπανια χρησιμοποιύσαν προφυλακτικά, πολλά κορίτσια έμειναν έγκυες, ή κόλλησαν 

σεξουαλικές αρρώστιες.

Το όνομα της άλλης νεαρής ήταν Όλγα. Νομίζω ήταν κι’ αυτή από τη Ρωσσία. Όλη την ώρα που τα 

κορίτσια ήταν εκεί, ο Κώστας τις κρατούσε υπό αυστηρό έλεγχο, πήρε τα διαβατήριά τους, δεν τις 

έδωσε να φάνε τίποτε, και ήταν πολύ αγενής μαζί τους. Η Τάνια είπε οτι τις άφησε να φύγουν μόνο μία 

φορά, όταν τις έδωσε μερικά χρήματα και τις έστειλε ν’ αγοράσουν φαγητό.

Η Όλγα είπε οτι όταν αυτή έφθασε, ο Κώστας της πήρε το διαβατήριο και το εισιτήριο επιστροφής της. 

Την πούλησε αμέσως σ’ έναν ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου. Έμεινε εκεί σαν δούλα για δέκα μέρες, 

μέχρι που την πέταξαν στο δρόμο γιατί είχε κολλήσει μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια. Μου 

είπε οτι το ίδιο το αφεντικό της την επωφελούνταν σεξουαλικά, και μετά το ίδιο έκαναν και οι πελάτες 

του. Την έδερναν, τη πρόσβαλαν, και δεν την πλήρωναν. Έτρωγε και έπινε ελάχιστα. Όταν την πέταξαν 

έξω χωρίς χρήματα ούτε καν για ταξί, δεν ήξερε τί να κάνει και έτσι γύρισε πάλι πίσω στον Κώστα, 

μιά και αυτός είχε το διαβατήριό της. Καθόσο έλεγε την ιστορία της, φαινόταν φοβισμένη και πολύ 

κουρασμένη. 

Ένοιωσα άρρωστη, και οι ιστορίες αυτές με φόβισαν και μένα. Όλες πήγαν για ύπνο, μα εγώ έμεινα 

στο μπαλκόνι. Το πρωί ήρθε ο βοηθός του Κώστα. Έπλενα τα δόντια μου όταν ήρθε μέσα. Είδα και 
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άκουσα οτι έπαιρνε τα διαβατήρια από τα κορίτσια που μόλις έφθασαν. Έτρεξα έξω μιάς και η πόρτα 

ήταν ανοικτή. Ο βοηθός έτρεξε ξωπίσω μου. Δεν τον φοβόμουνα στον δρόμο. Αυτός ζήτησε από την 

Λίντα να μεταφράσει. Έλεγε οτι έπρεπε να του δώσω το διαβατήριό μου, να καθήσω στο αυτοκίνητο, 

να πάω για τις ιατρικές εξετάσεις, ώστε να δηλωθώ στις μεταναστευτικές αρχές. Ζήτησα από τη Λίντα 

να του εξηγήσει οτι ήμουν εκεί κατά λάθος, οτι μου είπαν ψέματα, οτι δεν ήθελα να δουλέψω σε 

καμπαρέ όπου έπρεπε να γδύνομαι και να κάνω έρωτα με πελάτες.

Θύμωσε, και καταλάβαινα από τον τόνο της φωνής του και από τις χερονομίες του οτι έβριζε. Η 

Λίντα δεν μετέφραζε πλέον. Με πήρε μέσα στο σπίτι, έκλεισε την πόρτα και έφυγε με τη Λένα και 

τη Λίντα. Νομίζω οτι από τον θυμό του ξέχασε να κλειδώσει την πόρτα με το κλειδί, και την άφησε 

κλεισμένη μόνο με μια αλυσίδα. Η Τάνια κι’ εγώ καταφέραμε να βγούμε έξω. Είχα μερικά δολλάρια, 

και πήγαμε στην τράπεζα να αλλάξουμε τα χρήματα για ν’ αγοράσουμε μία τηλεφωνική κάρτα και 

να τηλεφωνίσουμε σπίτι. Η ουρά στην τράπεζα ήταν μεγάλη, και μας συμβούλευσαν να πάμε σ’ ένα 

περίπτερο. Ένας Ρωσσοκύπριος ονομαζόμενος Αντρέι άκουσε την συζήτησή μας και μας πλησίασε. 

Ήταν πολύ ευγενικός, μας αγόρασε φαγητό, και μας έδωσε το νούμερο του κινητού του τηλεφώνου 

να τον πάρουμε αν χρειαζόμασταν κάτι. Μας υποσχέθηκε οτι θα μας βοηθούσε να ξεφύγουμε από 

τον μαστροπό μας, και μας οδήγησε στο σπίτι να πάρουμε τα πράγματά μας.

Η Τάνια πήγε πρώτη μέσα, και εμείς περιμέναμε έξω. Μετά από λίγη ώρα, και αφού η Τάνια δεν είχε 

επιστρέψει, πλησιάσαμε πιό κοντά και ακούσαμε φωνές.

Ο Αντρέι είπε οτι φώναζαν στην Τάνια και πιθανώς την χτυπούσαν. Η Τάνια βγήκε τελικά στο μπαλκόνι 

και μας έκανε νόημα να φύγουμε. Ο Αντρέι έπρεπε να πάει στη δουλειά του και μ’ άφησε να κοιμηθώ 

στο αυτοκίνητό του. Εκείνο το βράδυ, επιστρέψαμε στο σπίτι να πάρουμε την Τάνια και τα πράγματά 

μου, αλλά βρήκαμε την πόρτα κλειδωμένη με το κλειδί αυτή τη φορά. Φώναξα την Τάνια, και αυτή 

μου είπε οτι τα πράγματά μου ήταν στο γραφείο και το γραφείο ήταν κλειδωμένο. Μου είπε οτι θα 

ήταν καλύτερα να μην γυρίσω πίσω αν μπορούσα.
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Ο Αντρέι πρόσφερε να με βοηθήσει να βρω κάπου να μείνω, και έτσι πέρασα τις επόμενες δύο ημέρες 

σ’ ένα σκοτεινό και βρώμικο διαμέρισμα, με πολύ υγρασία και μούχλα. Τη δεύτερη μέρα άρχισα να 

νοιώθω άρρωστη. Είπα στον Αντρέι οτι δεν μπορούσα να μείνω άλλο εκεί και του ζήτησα να με πάει 

στην αστυνομία.

Για καλή μου τύχη, εκεί ήταν μία γυναίκα που εργαζόταν ως εθελοντής δικηγόρος, και προς το παρόν 

είχε μία υπόθεση ενός κοριτσιού από την Ουκρανία που «δούλευε» σε καμπαρέ. Το κορίτσι είχε 

ξυλοκοπηθεί δριμύτατα από το αφεντικό της διότι μετά τη δουλειά έχε πάρει ένα ταξί για να πάει 

να τακτοποιήσει ορισμένα προσωπικά πράγματα. Είχε έρθει στην αστυνομία για να παραπονεθεί. Ο 

ταξιτζής είχε καλεστεί ως μάρτυρας και αρνήθηκε τα πάντα. Μίλησα σ’ εκείνο το κορίτσι – μου είπε τα 

ίδια πράγματα που είχα ήδη ακούσει. Μου είπε πάλι για το οτι δεν πληρώνονταν, για το ξυλοδαρμό, 

και την σεξουαλική κακοποίηση.

Όταν η εθελοντής δικηγόρος τελείωσε την δουλειά της μ’ αυτή, κάλεσε έναν ιερέα, ο οποίος ήρθε με 

μία καλόγρια και με πήραν σ’ ένα ιδιωτικό σπίτι που ανήκε στην εκκλησία. Μου έδωσαν ένα ξεχωριστό 

δωμάτιο με καθαρά σεντόνια, μου έδωσαν φαγητό, και μου φέρθηκαν πολύ ευγενικά. Η καλόγρια 

μου έδωσε μερικά χρήματα. Την επόμενη ημέρα ένας αστυνομικός της μετανάστευσης ήρθε να με 

πάρει και μου ζήτησε να πάω μαζί του. Του εξήγησα την κατάστασή μου. Τηλεφώνησε στον Κώστα, 

και μέσα σε μία ώρα ο βοηθός του Κώστα έφερε τα πράγματά μου. Στη συνέχεια ο αστυνομικός με 

πήγε πίσω στο σπίτι που έμενα.

Ενώ ήμουν στη αστυνομία, ένα πολύ νεαρό κορίτσι από την Μολδαβία ήρθε μέσα λέγοντας οτι 

ερχόταν από μια άλλη πόλη της Κύπρου. Κλέγοντας, παρακάλεσε να τη βοηθήσουν να πάρει την 

19χρονη αδερφή της από το καμπαρέ και να γυρίσουν σπίτι. Δύο μήνες πριν, έξι άνδρες είχαν 

βιάσει την αδερφή της. Βρίσκονταν τώρα σε κατάσταση σοκ, τρομοκρατημένη και μουδιασμένη, 

υποφέροντας όλη την κακοποίηση και τις προσβολές σιωπηρά. Είπε οτι βρίσκονταν στη Κύπρο για 

δύο μήνες και οτι είχε πάει στις τοπικές μεταναστευτικές αρχές στη πόλη απ’ όπου είχε έρθει, αλλά 
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δεν βρήκε βοήθεια. Της είπαν οτι αυτή μπορούσε να πάει σπίτι, αλλά η αδερφή της έπρεπε να μείνει. 

Προσπάθησα να την υπερασπίσω, αλλά ο αστυνομικός μου είπε οτι αυτή ήταν καλή ηθοποιός και δεν 

έπρεπε να την εμπιστεύομαι. Αυτή μου είπε οτι κανείς δεν πιστεύει την ίδια ή τ’ άλλα κορίτσια από τα 

καμπαρέ, και τα παράπονα πηγαιναν χαμένα. Κανείς δεν βοηθούσε.

Ήμουν πολυ θυμωμένη με όλα αυτά, και δεν μπορούσα να πιστέψω οτι κανείς δεν ενδιαφέρονταν 

για το ότι μας μεταχειρίζονταν κατ’ αυτό τον τρόπο, και οτι κανείς δεν μας προειδοποίησε για το τί 

υπογράψαμε.

Ρώτησα στην αστυνομία γιατί τα κορίτσια δεν προειδοποιούνται όταν εισέρχονται στη Κύπρο, 

ή όταν δηλώνονται στη χώρα, για τη σεξουαλική εκμετάλλευση, όταν όλοι γνωρίζουν περι αυτής. 

Μου έδωσαν αρκετές σελίδες οι οποίες είχαν στα Ρωσσικά τις συνθήκες εργασίας των αρτιστών. Τις 

διάβασα, και είδα οτι όλα ήταν γενικότητες και εξαπατήσεις, και δεν υπήρχε τίποτα το συγκεκριμένο 

στο συμβόλαιο. Ρώτησα γιατί δεν γράφουν ξεκάθαρα «πορνεία», μαι και αυτή είναι αποδεκτή και 

χρησιμοποιούμενη λέξη. Μου είπαν οτι ο λόγος ήταν οτι δεν υπήρχε πορνεία στα καμπαρέ. Με πήγαν 

πίσω στο σπίτι που έμενα, όπου δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από τον πάτερ Σάββα, ο οποίος μου είπε 

οτι προσφέρει άσυλο σε κορίτσια που βρίσκονται θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, και μου 

προσέφερε τη φροντίδα και τη προστασία της Ρωσσικής εκκλησίας. Δεν ξέρω τι απέγινε το κορίτσι 

που ήταν στο τμήμα μαζί μου.
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Η Ιστορία της Σβετλάνας

Είμαι 27 χρονών, είμαι από τη Ρωσσία, χωρισμένη και χωρίς παιδιά. Έχω σχεδόν τελειώσει τη φοίτησή 

μου, και η ειδικότητά μου είναι στην τεχνολογία ραπτικής. Μένω στη περιοχή του Βόρειου Καυκάσου 

με την μητέρα μου.

Έλαβα μια προσφορά εργασίας στη Κύπρο από μία παλιά παιδική φίλη. Αυτή είχε φύγει και είχε 

παντρευτεί έναν Κύπριο. Ο άνδρας της ήταν τώρα μάνατζερ σ’ ένα μπαρ στη Λεμεσό, όπου θα μπορούσα 

να βρώ δουλειά. Συζητήσαμε τις λεπτομέρειες στο τηλέφωνο. Ικανοποιήθηκε με τα Αγγλικά μου και 

μου προσέφερε μισθό 300 Κυπριακών λιρών το μήνα με πλήρη στέγαση και διατροφή. Τα μόνα μου 

έξοδα θα ήταν ή βίζα και τα εισητήρια, τα οποία θα παρακρατούνταν από τον μισθό του πρώτου 

μήνα. Περίπου έξι εβδομάδες μετά από αυτή τη τηλεφωνική συνομιλία, έλαβα ένα τηλεφώνημα με 

την πληροφορία οτι τα εισητήριά μου είχαν εκδοθεί και οτι θα έπρεπε ν’ αναχωρήσω όσο το δυνατόν 

συντομότερα.

Στη Πάφο, ο άνδρας της γνωστής μου συνοδευόμενος από μία νεαρή από την Ουκρανία, η οποία 

δούλευε στο μπαρ για δύο μήνες, ήταν στο αεροδρόμιο για να με συναντήσουν. Η νεαρή αυτή 

γυναίκα μου είπε οτι θα είχε προβλήματα αν μου μιλούσε πολύ, και έτσι ανταλλάξαμε μόνο μερικές 

κουβέντες. Όπως έμαθα αργότερα, όταν αυτή έφθασε στην Κύπρο δούλευε στη Λευκωσία μέχρι 

που μεταφέρθηκε στη Λεμεσό. Δεν ήταν το πρώτο της συμβόλαιο εργασίας στη Κύπρο, και μιλούσε 
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άπταιστα Ελληνικά. Στη Λευκωσία δούλεψε σ’ ένα μπαρ για δύο μήνες, όπου καταναγκάστηκε να 

κάνει κονσουμασία σχεδόν ολόγυμνη. Επειδή αυτό δεν της άρεσε, την μετέφεραν στη Λεμεσό, όπου 

την ανάγκασαν να κάνει έρωτα με πελάτες. Έμαθα επίσης οτι θα μέναμε μαζί.

Μοιραζόμασταν ένα μικρό δωμάτιο χωρίς παράθυρο, πάνω από το μπαρ, δίπλα στην τουαλέτα. Η 

κλινοστρωμνή μας ήταν από ένα σεντόνι η κάθε μία. Υπήρχε ένα ντους αλλά δεν είχε τρεχούμενο νερό. 

Η τουαλέτα δεν δούλευε σωστά και η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Φέραμε νερό από την κουζίνα, και 

αντί για χαρτί υγείας μας έδωσαν εφημερίδες. Ήμασταν συνέχεια υπό την επιτήρηση ενός Κύπριου 

άνδρα ο οποίος μας ακολουθούσε παντού, και ο οποίος κοιμόταν μπροστά από την πόρτα κατ’ εντολή 

του αφεντικού. Μία άλλη γυναίκα που έμενε μαζί μας είχε ήδη γίνει αλκοολική. Την είδα ξεμέθυστη 

μόνο μία φορά, όταν έφευγε να γυρίσει σπίτι, αφού κάποιος Κύπριος τη βοήθησε να ξεφύγει.

Επιπλέον της εργασίας μου ως μπαργούμαν, ή οποία ήταν η θέση που είχα συμφωνήσει, έπρεπε 

να πλένω το μπαρ και τα πιάτα. Αργότερα μου ζήτησαν να «κάνω ποτά», που σήμαινε εμπλοκή σε 

κονσουμασία με πελάτες. Μία μέρα άρεσα σ’ έναν Κύπριο. Αυτός και το αφεντικό μου μέθυσαν πολύ, 

με ανάγκασαν να βγώ από το μπαρ, να μπώ στο αυτοκίνητο του πελάτη, και με πήγαν σ’ ένα ξενοδοχείο 

στα περίχωρα της Πάφου. Εκεί, ο πελάτης με βίασε. Ήμουν σίγουρη οτι θα έχανε τις αισθήσεις του διότι 

ήταν τόσο μεθυσμένος, αλλά αντίθετα έγινε θηρίο και με βίασε κατ’ επανάληψη. Ήμουν παραλυμένη 

όταν επέστρεψα στη Λεμεσό 24 ώρες αργότερα. Εκείνο το βράδυ έγινα υστερική. Ενώ ήμουν με 

πελάτες, ήπια μέχρι που ένιωσα άρρωστη και έκανα εμετό. Με άφησαν μόνη μου να κοιμηθώ στο 

μπαρ. Άρχισα να μεθώ κάθε βράδυ, το οποίο δεν ήταν δύσκολο αν σκεφτεί κανείς οτι δεν έτρωγα, 

εκτός και αν κάποιος πελάτης μου έφερνε φαγητό. Κανείς δεν έκανε λόγο για οποιοδήποτε μισθό. 

Έπρεπε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε πελάτες μέρα και νύχτα, και είχαμε από 1 μέχρι 10 πελάτες η 

κάθε μία. Μερικοί πελάτες έρχονταν για 20 λεπτά. Άλλοι μπορούσαν ν’ αγοράσουν μια κοπέλα για όλη 

τη νύχτα. Είχαμε γίνει σκλάβες.

Μέχρι τότε, ήμουν τυχερή και μπόρεσα να κρατήσω το διαβατήριό μου, μα αυτό σήμαινε οτι δεν 
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είχα άδεια εργασίας. Τελικά έδωσα το διαβατήριό μου με την ελπίδα οτι θα έπαιρνα αλλοδαπή άδεια 

εργασίας. Με άφησαν χωρίς έγγραφα, χωρίς χρήματα, και κατά τα φαινόμενα, χωρίς μέλλον.

Ένα βράδυ, ένας Ρώσσος ήρθε στο μπαρ και ήθελε μόνο να πιεί και να μιλήσει. Ρισκάροντάς το, μίλησα 

μαζί του, μιάς και μου επιτρέπονταν να μιλήσω με πελάτες μόνο όταν μου αγόραζαν ποτό. Αγόραζαν 

10 λεπτά συζήτηση για ένα μικρό ποτό, 20 λεπτά συζήτησης για ένα μεγάλο ποτό. Μου είπε οτι μπορεί 

να βοηθήσει, και οτι έπρεπε να τηλεφωνήσω έναν Ρώσσο Ορθόδοξο ιερέα ονομαζόμενο πάτερ Σάββας. 

Την πρώτη φορά δεν τον πίστεψα, αλλά ήρθε τρείς μέρες συνέχεια και μου άφησε το τηλέφωνό του. 

Αποφάσισα οτι δεν είχα να χάσω τίποτε με το να τον εμπιστευτώ. Κανόνισε ώστε ένας νεαρός άνδρας 

με αυτοκίνητο να έρθει να πάρει τα πράγματά μου, όπως και έγινε. Κράτησα μόνο τα πλέον απαραίτητα 

πράγματα, ελπίζοντας οτι κανένας δεν θα πρόσεχε οτι οι βαλίτσες μου εξαφανίστηκαν.

Ήμουν τυχερή όταν τρεις ημέρες αργότερα, όταν και τα δύο αφεντικά ήταν μεθυσμένοι, και ο φύλακας 

ήταν επίσης μεθυσμένος, μπόρεσα να κλέψω το διαβατήριό μου και να φύγω από το μπαρ. Φοβόμουνα, 

δεν μπορούσα να πιστέψω τί είχα κάνει, και πέρασα τη νύχτα περιπλανώμενη στους δρόμους. Το πρωί 

τηλεφώνησα τον νεαρό με το αυτοκίνητο, ο οποίος είχε πάρει τις βαλίτσες μου πριν, και ο οποίος ήρθε 

να με πάρει, και με πήγε στο άσυλο όπου με σύστησε στον πάτερ Σάββα.

Υπάρχει λοιπόν Θεός σ’ αυτό το κόσμο. Δίνω αυτή τη συνέντευξη πριν φύγω να γυρίσω σπίτι στη 

Ρωσσία. Επιστρέφω με την ελπίδα ν’ αρχίσω να δουλεύω στο επάγγελμά μου. Είναι καλύτερα να 

είσαι στο σπίτι φτωχή και ελεύθερη.
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