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Καταπολζμηςη των πρώιμων και καταναγκαςτικών γάμων 
 

κοπόσ 

κοπόσ αυτισ τθσ εκπαιδευτικισ ενότθτασ είναι να ειςαγάγει τουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτισ ζννοιεσ των πρϊιμων και καταναγκαςτικϊν γάμων και να αναλφςει τισ αιτίεσ 

και τισ ςυνζπειεσ του φαινομζνου, εξετάηοντασ το από τθ ςκοπιά τθσ παραβίαςθσ 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και τθσ ιςότθτασ των φφλων εντόσ των κοινοτιτων Ρομά 

ςτθν Ελλάδα.  

Προςδοκώμενα αποτελζςματα 

Όταν κα ζχετε ολοκλθρϊςει τθν εκπαίδευςθ, κα είςτε ςε κζςθ: 

● Να γνωρίηετε τισ ζννοιεσ και τα ςτοιχεία των πρϊιμων και καταναγκαςτικϊν 

γάμων 

● Να διακρίνετε τισ αιτίεσ και τισ ςυνζπειεσ του φαινομζνου 

● Να αναγνωρίηετε τα κφματα των πρϊιμων και καταναγκαςτικϊν γάμων 

κακϊσ και τισ περιπτϊςεισ που απειλείται-επίκειται τζλεςθ πρϊιμου και 

καταναγκαςτικοφ γάμου ϊςτε να μπορείτε να επζμβετε προλθπτικά  

● Να γνωρίηετε το νομοκετικό πλαίςιο αντιμετϊπιςθσ των πρϊιμων και 

καταναγκαςτικϊν γάμων 

● Να αναπτφξετε πρακτικζσ αντιμετϊπιςθσ του φαινομζνου των πρϊιμων και 

καταναγκαςτικϊν γάμων ςε τοπικό επίπεδο 

Λζξεισ κλειδιά: 

Πρώιμοι γάμοι, καταναγκαςτικοί γάμοι, ανήλικοι γάμοι, ιςότητα φφλων, 

ενδοοικογενειακή βία, ςεξουαλική βία, κακοποίηςη, ζμφυλη βία, αναπαραγωγική 

και ςεξουαλική υγεία 

Ειςαγωγι 
Παρόλο που δεν υπάρχει επίςθμοσ, διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ οριςμόσ, ωσ 

αναγκαςτικοί γάμοι μποροφν να χαρακτθριςτοφν οι γάμοι που ςυντελζςτθκαν χωρίσ 

τθν ςυναίνεςθ ενόσ από τουσ δφο ςυντρόφουσ, και ςυνεπϊσ ενάντια ςτθ κζλθςθ 

τουλάχιςτον του ενόσ. Από τθν άλλθ, ωσ πρϊιμοι γάμοι περιγράφονται οι γάμοι 

ανάμεςα ςε ανιλικα άτομα κάτω των 18 ετϊν. τουσ πρϊιμουσ γάμουσ μπορεί και 

οι δφο ι μόνο ο ζνασ ςφντροφοσ να είναι ανιλικοσ.   

ε αυτό το εγχειρίδιο επιχειρείται ςφντομθ ανάλυςθ των δφο φαινομζνων, τουσ 

παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν επικράτθςθ τουσ εντόσ των κοινοτιτων Ρομά, 

κακϊσ και νομικοί και πρακτικοί τρόποι αντιμετϊπιςθσ ςε τοπικό ι και εκνικό 

επίπεδο. 
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Ανάμεςα ςτουσ πρϊιμουσ και καταναγκαςτικοφσ γάμουσ μπορεί να υπάρχει άμεςθ 

ςχζςθ κακϊσ ςυνικωσ οι πρϊιμοι γάμοι είναι και καταναγκαςτικοί εφόςον 

κεωρείται ότι το ανιλικο άτομο, όςο πιο νεαρό είναι, τόςο πιο δφςκολο είναι να 

ςυναινζςει αυτοβοφλωσ και ελεφκερα ςτο γάμο.  Ζτςι, οι πρϊιμοι γάμοι μποροφν 

ταυτόχρονα να είναι και καταναγκαςτικοί.  

Και τα δφο φαινόμενα ςυνιςτοφν ςοβαρι παραβίαςθ ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

και, παρά τθν απουςία επίςθμων ςτατιςτικϊν δεδομζνων, φαίνεται να επθρεάηουν 

κυρίωσ τισ πιο ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, κακϊσ και τα κορίτςια ςε μεγαλφτερο 

βακμό από όςο τα αγόρια.  

Οι επιπτϊςεισ ςτθ ηωι των ατόμων που ζχουν ειςζλκει ςε γάμο ςε πολφ νεαρι 

θλικία ι χωρίσ τθ κζλθςι τουσ, ζχουν ιδιαίτερα ςοβαρζσ επιπτϊςεισ για το άτομο ςε 

όλουσ τουσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ. προκειμζνου να αντιμετωπιςτεί κατάλλθλα 

το φαινόμενο των πρϊιμων και καταναγκαςτικϊν γάμων, απαιτείται μία ςειρά από 

πρωτοβουλίεσ με ςτόχο τόςο τθν πρόλθψθ όςο και τθν καταπολζμθςθ, υιοκετϊντασ 

ζνα ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων και μζτρων, όπωσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ των 

κυμάτων, δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ, εκπαιδευτικζσ δράςεισ, εκπαίδευςθ 

επαγγελματιϊν και νομοκετικζσ μεταρρυκμίςεισ.  

Οι πρϊιμοι και καταναγκαςτικοί γάμοι κα πρζπει να αντιμετωπίηονται ςτοχευμζνα 

και κάκε ςχετικι προςζγγιςθ κα πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τθ διάςταςθ τθσ 

ζμφυλθσ βίασ και των ιδιαίτερων αναγκϊν των κυμάτων ςτα οποία απευκφνεται. 

φμφωνα με τα παραπάνω, το εγχειρίδιο αυτό επιχειρεί να ειςαγάγει τουσ 

επαγγελματίεσ , που εργάηονται ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των Ρομά και 

κάκε άλλον ενδιαφερόμενο, ςτα βαςικά ςθμεία που αφοροφν τουσ πρϊιμουσ και 

καταναγκαςτικοφσ γάμουσ. 

1. Πρϊιμοι και καταναγκαςτικοί γάμοι  
Οι πρϊιμοι ι παιδικοί και οι καταναγκαςτικοί γάμοι αποτελοφν παραβίαςθ 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και μια επιβλαβι πρακτικι που επθρεάηει δυςανάλογα 

τα κορίτςια και τισ γυναίκεσ Ρομά ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, αποτρζποντασ 

τουσ από το να ηιςουν μια ηωι ελεφκερθ από κάκε μορφι βίασ. Απειλοφν επίςθσ το 

μζλλον των κοριτςιϊν, που δεν μποροφν να επιλζξουν ελεφκερα για τθ δικι τουσ 

ηωι, διακόπτοντασ πρόωρα τθν εκπαίδευςι τουσ και κάνοντασ τισ πιο ευάλωτεσ ςτθ 

βία, τθ διάκριςθ και τθν κακοποίθςθ, ενϊ εμποδίηει τθν πλιρθ και απρόςκοπτθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι ηωι.  

Οι πρϊιμοι γάμοι μπορεί να ςυνοδεφονται από ςυχνζσ εγκυμοςφνεσ ςε πολφ νεαρι 

θλικία, πράγμα που ενδζχεται να οδθγεί ςε υψθλι βρεφικι κνθςιμότθτα και 

προβλιματα υγείασ για τισ νεαρζσ μθτζρεσ. 
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Οι πρϊιμοι γάμοι μπορεί να περιγραφοφν και ωσ παιδικοί ι ανιλικοι γάμοι και 

πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο τουλάχιςτον το ζνα από τα δφο μζρθ που 

ειςζρχονται ςε γάμο ι ςυμβίωςθ είναι ανιλικο, κάτω των 18 ετϊν.  

Καταναγκαςτικοί είναι οι γάμοι ςτουσ οποίουσ το ζνα ι και τα δφο μζρθ δεν ζχουν 

εκφράςει προςωπικά τθν ελεφκερθ και πλιρθ ςυναίνεςθ τουσ για αυτι τθν ζνωςθ.  

Οι πρϊιμοι γάμοι είναι ζνα είδοσ καταναγκαςτικοφ γάμου, δεδομζνου ότι τα παιδιά 

δεν είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν τισ επιπτϊςεισ του γάμου ςτθ ηωι τουσ ι δεν 

ερωτϊνται για τθν πρόκεςι τουσ.  

Παγκοςμίωσ, τουλάχιςτον 12 εκατομμφρια κορίτςια παντρεφονται πριν τθν θλικία 

των 18 ετϊν. Αυτό ςθμαίνει 28 κορίτςια κάκε λεπτό. Ζνα ςτα πζντε κορίτςια είναι 

παντρεμζνα ι ηουν με κάποια μορφι ζνωςθσ πριν τα 18.  

το ςθμείο αυτό κα πρζπει να γίνει μία ακόμθ διάκριςθ ανάμεςα ςτουσ 

καταναγκαςτικοφσ γάμουσ και τουσ “προςυμφωνθμζνουσ γάμουσ”. Οι πρϊτοι 

περιλαμβάνουν εξαναγκαςμό, απειλζσ, ψυχικι και ςωματικι βία ι πλφςθ 

εγκεφάλου μζςω ιςχυρισ κοινωνικισ πίεςθσ, ενϊ ο δεφτεροσ τφποσ γάμου 

ςτθρίηεται ςτθ ςυμφωνία όλων των μερϊν: τθσ οικογζνειασ και των ςυντρόφων-

μερϊν.1     

1.1 H επικράτθςθ του φαινομζνου των πρϊιμων και καταναγκαςτικϊν γάμων 

ςτισ κοινότθτεσ Ρομά.  

Παρά τισ διεκνείσ και εκνικζσ νομοκετικζσ προβλζψεισ που υπάρχουν και οι οποίεσ 

απαγορεφουν το φαινόμενο των πρϊιμων και καταναγκαςτικϊν γάμων, οι πρϊιμοι 

ι παιδικοί γάμοι ςυνεχίηουν να αποτελοφν ςυνθκιςμζνθ πρακτικι ςε πολλζσ 

κοινότθτεσ Ρομά ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ. 2 Παρά τθν ζλλειψθ αξιόπιςτων 

ςτατιςτικϊν δεδομζνων, αναφορζσ και εκκζςεισ διεκνϊν οργανιςμϊν 

καταδεικνφουν τθν επικράτθςθ αυτισ τθσ πρακτικισ ςτισ κοινότθτεσ Ρομά ςτθν 

Αλβανία, τθν Βουλγαρία, τθ Βοςνία Ερηεγοβίνθ, τθν Ελλάδα, το Κόςοβο, τθ Βόρεια 

Μακεδονία, τθ Ρουμανία, τθν Σουρκία, τθν Ουκρανία και αλλοφ.  

τισ περιςςότερεσ κοινότθτεσ Ρομά επικρατεί θ Πατριαρχικι δομι τθσ οικογζνειασ, 

θ οποία ωκεί τα κορίτςια να παντρεφονται ςε νεαρι θλικία και προκακορίηει το 

μζλλον τουσ και τον ςκοπό τουσ ςχεδόν αποκλειςτικά ςτθν τεκνοποίθςθ. Ο γάμοσ 

αποτελεί ίςωσ το ςθμαντικότερο γεγονόσ για τισ κοινότθτεσ των Ρομά και θ τζλεςθ 

του είναι ςυνικωσ το αποτζλεςμα μιασ περιςςότερο ςυλλογικισ, παρά ατομικισ 

απόφαςθσ. Αυτό ςθμαίνει ότι πολλζσ φορζσ θ οικογζνεια αποφαςίηει για τον γάμο 

των παιδιϊν τουσ χωρίσ να ζχουν απαραίτθτα τθ ςυγκατάκεςι τουσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ οικονομικοφσ, θκικοφσ και οικογενειακοφσ παράγοντεσ και αποβλζποντασ 

                                                           
1
 Parrot and Cummings, (2008) 

2
 ERRC, Submission to UN Special Rapporteur on Trafficking in Persons, Especially Women and 

Children (November 2006) 
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κατά κφριο λόγο ςτθν αποκατάςταςθ τθσ κοινωνικισ κζςθσ τθσ οικογζνειασ εντόσ 

τθσ κοινότθτασ, και λιγότερο ςτο καλφτερο δυνατό μζλλον για το ίδιο το κορίτςι.  

1.2 Ποιουσ επθρεάηει περιςςότερο το φαινόμενο των πρϊιμων γάμων 
Σα περιςςότερα κφματα των πρϊιμων και καταναγκαςτικϊν γάμων είναι νεαρά 

κορίτςια Ρομικισ καταγωγισ. ε μία πρόςφατθ ζρευνα του Οργανιςμοφ 

Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ  (FRA), ςε 11 χϊρεσ τθσ ΕΕ, φάνθκε ότι το 2% των 

κοριτςιϊν Ρομά θλικίασ 10-15 ετϊν είχαν πραγματοποιιςει “παραδοςιακό-

εκιμοτυπικό γάμο” ι ςυηοφςαν με κάποιον ςφντροφο. Κατά μζςο όρο, περίπου το 

16% των κοριτςιϊν και αγοριϊν Ρομά θλικίασ 16-17 ετϊν, είναι νόμιμα ι 

εκιμοτυπικά παντρεμζνα ςφμφωνα με τθν ίδια ζρευνα. 3    

Περιςτατικά πρϊιμων και καταναγκαςτικϊν γάμων εντόσ των κοινοτιτων Ρομά 

καταγγζλλονται εξαιρετικά ςπάνια ςτισ αρχζσ και για το λόγο αυτό τα ςτοιχεία του 

φαινομζνου, το προφίλ των δραςτϊν και οι διάφορεσ διαδρομζσ που μπορεί να 

ακολουκεί ζνασ πρϊιμοσ γάμοσ δεν ζχουν αναλυκεί επαρκϊσ, ϊςτε να 

αναηθτθκοφν και οι λφςεισ για τθν αντιμετϊπιςι του.  

Ανάμεςα ςτα κφματα των καταναγκαςτικϊν γάμων μπορεί ςυχνά να είναι και τα 

νεαρά άτομα με αναπθρία, όπωσ νοθτικι υςτζρθςθ, ι μακθςιακζσ δυςκολίεσ τα 

οποία δεν μποροφν να ςυναινζςουν πλιρωσ ςτθν απόφαςθ ενόσ γάμου. Οι 

οικογζνειεσ των ατόμων με μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι αναπθρία, αναλαμβάνουν τθν 

“αποκατάςταςθ” των παιδιϊν με αναπθρία, θ οποία μπορεί να μθν είναι εμφανισ, 

μζςω ενόσ γάμου ο οποίοσ κεωροφν ότι κα εξαςφαλίςει τθν φροντίδα και τθν 

κοινωνικι αποκατάςταςθ τόςο για τθν ίδια τθν οικογζνεια, όςο και για το παιδί.   

Οι δράςτεσ των πρϊιμων και καταναγκαςτικϊν γάμων είναι ςυνικωσ άτομα του 

οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ του κφματοσ, ςυνικωσ οι γονείσ, οι οποίοι ενεργοφν 

χωρίσ τθ ςυνείδθςθ ότι οι πράξεισ τουσ αποτελοφν εγκλθματικι ενζργεια και δίχωσ 

να αντιλαμβάνονται τθ ςοβαρότθτα των επιπτϊςεων του φαινομζνου ςτα παιδιά. 

Πολλζσ φορζσ τα νεαρά κορίτςια εξαναγκάηονται ςε γάμο μζςω άςκθςθσ 

ςεξουαλικισ βίασ από τθν οικογζνεια του αγοριοφ.  

2. Αίτια και ςυνζπειεσ του φαινομζνου  
φμφωνα με ζρευνεσ που διεξιχκθςαν, φαίνεται ότι το φαινόμενο των 

καταναγκαςτικϊν γάμων ςυνδζεται με τισ παραδοςιακζσ ςχζςεισ εξουςίασ που 

ςτθρίηονται ςτθν τιμι, τθν ιεραρχία και τθν πατριαρχία. 4 Αυτά με τθ ςειρά τουσ 

ςτθρίηονται ςτουσ κοινωνικά καταςκευαςμζνουσ ρόλουσ που αποδίδουν οι κλειςτζσ 

κοινωνίεσ ςτα δίπολα: άνδρασ-γυναίκα και γονείσ-παιδιά. Οι προςδοκίεσ που 

δθμιουργοφνται γφρω από αυτοφσ τουσ ρόλουσ, ιδίωσ ςτισ κοινότθτεσ Ρομά, 

                                                           
3
 FRA (2013), ςλ. 31 

4
 Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο (2008), ςλ. 37 
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νομιμοποιοφν τθν πρακτικι των καταναγκαςτικϊν γάμων ςτθν αντίλθψθ των 

δραςτϊν.  

Οι ζμφυλεσ διακρίςεισ και θ ανιςότθτα των φφλων αποτελοφν παράγοντεσ που 

επθρεάηουν και ενιςχφουν το φαινόμενο. Επιπλζον, κοινωνικοοικονομικοί 

παράγοντεσ ςυμβάλλουν ςτθν διατιρθςθ του. Μία παλαιότερθ Γερμανικι ζρευνα 

που διεξιχκθ ανάμεςα ςτο 1986 και το 20065, ζδειξε τθν άμεςθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθ 

φτϊχεια και τουσ πρϊιμουσ και καταναγκαςτικοφσ γάμουσ. Σο αποτζλεςμα 

ςτθρίχκθκε ςτθν ανάλυςθ 331 υποκζςεων καταναγκαςτικϊν γάμων που 

καταγράφθκαν από το υμβουλευτικό Κζντρο Papatya του Βερολίνου, και τθν 

ποιοτικι ανάλυςθ 100 υποκζςεων από αυτζσ. ε αυτζσ τισ 100 υποκζςεισ, 53 από 

τα κφματα ανζφεραν ότι θ οικογζνεια τουσ βριςκόταν ςε μία μεςαία οικονομικι 

κατάςταςθ και 43 από αυτά είχαν κακι οικονομικι κατάςταςθ.  

Σο φαινόμενο επιδρά αρνθτικά ςε κάκε τομζα τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ 

των κυμάτων. Οι πρϊιμοι και καταναγκαςτικοί γάμοι δθμιουργοφν τισ 

προχποκζςεισ για μία ςειρά πολλαπλϊν παραβιάςεων άλλων δικαιωμάτων των 

κοριτςιϊν, μεταξφ των οποίων και θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, 

γεγονόσ που οδθγεί ςε υψθλά ποςοςτά αναλφαβθτιςμοφ και περιοριςμζνεσ 

ευκαιρίεσ για εργαςία. Επιπλζον, τα κορίτςια κφματα των πρϊιμων γάμων είναι πιο 

ευάλωτα ςτθν ςεξουαλικι κακοποίθςθ και τθν ενδοοικογενειακι βία, τισ 

ψυχολογικζσ διαταραχζσ και τισ βλάβεσ ςτθν υγεία τουσ λόγω πρόωρων 

ςεξουαλικϊν επαφϊν, ενϊ θ ψυχοςωματικι τουσ ανάπτυξθ μπορεί να διαταραχκεί 

ςθμαντικά.   

2.1 Αίτια του φαινομζνου 

Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτο φαινόμενο, είναι 

αυτόσ τθσ φτϊχειασ, κακϊσ ςυχνά οι πρϊιμοι και καταναγκαςτικοί γάμοι αποτελοφν 

ςτρατθγικι οικονομικισ επιβίωςθσ των οικογενειϊν των κοριτςιϊν, κακϊσ ζνασ 

γάμοσ μπορεί να επιφζρει ςθμαντικό οικονομικό κζρδοσ ςτθν οικογζνεια μζςω τθσ 

προίκασ. Ειδικότερα όςο πιο μικρά και “αγνά” είναι τα κορίτςια, τόςο αυξάνεται θ 

πικανότθτα ενόσ καλοφ γάμου.  

Βακιά ριηωμζνεσ αντιλιψεισ ςχετικά με τθν κοινωνικι κζςθ τθσ γυναίκεσ, ιςχυρά 

ζμφυλα ςτερεότυπα και ζμφυλεσ ανιςότθτεσ ευκφνονται για τθ διατιρθςθ του 

φαινομζνου.  

Θ πρακτικι των επίςθμων ι εκιμοτυπικϊν πρϊιμων γάμων ςε κάποιεσ κοινότθτεσ 

των Ρομά ςυνδζεται με τον κοινωνικό αποκλειςμό και τθν περικωριοποίθςθ, που 

βιϊνουν τα μζλθ τουσ, εξαιτίασ κοινωνικϊν, οικονομικϊν και πολιτικϊν 

παραγόντων, ςυμπεριλαμβανομζνου του αντιτςιγγανιςμοφ.    

                                                           
5
 Germany, information provided by the state statistical office of Berlin-Branderburg, 2013 
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Σο παραπάνω επιβεβαιϊνεται μζςα από αναφορζσ και εκκζςεισ διεκνϊν 

οργανιςμϊν, όπωσ τθσ UNICEF, που ςθμειϊνουν αφξθςθ των παιδικϊν και 

καταναγκαςτικϊν γάμων ςε χϊρεσ όπου υπάρχει ζνοπλθ ςφρραξθ ι ιδιαίτερα 

αυξθμζνα ποςοςτά ακραίασ φτϊχειασ. 

Μερικά από τα κίνθτρα που οδθγοφν κάποιον, εντόσ τθσ κοινότθτασ των Ρομά, να 

εξαναγκάςει ζνα άλλο άτομο, ςυνικωσ ανιλικο, ςε γάμο είναι: 

● Θ προςταςία τθσ τιμισ τθσ οικογζνειασ 

● Ο ζλεγχοσ τθσ ςεξουαλικότθτασ και των ερωτικϊν ςχζςεων των ανιλικων 

κοριτςιϊν  

● Θ ανάπτυξθ ιςχυρϊν οικογενειακϊν δεςμϊν  

● το οικονομικό όφελοσ 

● Θ πίεςθ που αςκεί ο κοινωνικόσ περίγυροσ και θ οικογζνεια  

● Θ διατιρθςθ πρακτικϊν που ζχουν εμπεδωκεί ωσ  πολιτιςμικά ιδανικά 

Δφο παράγοντεσ που επιδροφν ςτθ διατιρθςθ του φαινομζνου είναι α) το 

παραδοςιακό οικογενειακό ςφςτθμα, ςτο οποίο ο πατζρασ κεωρείται ο  πατρίαρχοσ 

και ζχει τθν εξουςία και τθ δφναμθ να αποφαςίηει για ολόκλθρθ τθν οικογζνεια ςτο 

όνομα τθσ οικογενειακισ ςυνοχισ και β) θ προςταςία τθσ τιμισ τθσ οικογζνειασ, θ 

οποία εκπροςωπείται από τθν αγνότθτα και τθν θκικι των κοριτςιϊν τθσ . 

2.2 Οι ςυνζπειεσ του φαινομζνου 
Οι πρϊιμοι και καταναγκαςτικοί γάμοι αποτελοφν ςοβαρι παραβίαςθ των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και ζχουν ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθ ηωι των ατόμων, ενϊ 

επθρεάηουν δυςανάλογα τα νεαρά κορίτςια Ρομά, τα οποία αποκλείονται από τθν 

εκπαίδευςθ και κακίςτανται πιο ευάλωτα ςτθν ενδοοικογενειακι βία, τθ 

ςεξουαλικι κακοποίθςθ και τθν εκμετάλλευςθ. Σα κορίτςια που ειςζρχονται ςε 

πρϊιμουσ γάμουσ γίνονται εξαρτϊμενεσ από τον ςφηυγό τουσ και τθν οικογζνεια 

του, αναλαμβάνουν τθ φροντίδα τθσ οικογζνειασ και οδθγοφνται ςτθ φτϊχεια και 

τθν οικονομικι εξάρτθςθ. 

Θ πολλαπλι κυματοποίθςθ των κοριτςιϊν και θ ενδεχόμενθ ενδοοικογενειακι βία, 

που μπορεί να υφίςτανται, ςυνικωσ δεν καταγγζλλονται υπό το φόβο του 

κοινωνικοφ ςτιγματιςμοφ από τισ κοινότθτεσ τουσ, αλλά και για πρακτικοφσ λόγουσ, 

αφοφ δε διακζτουν τουσ οικονομικοφσ πόρουσ να ηιςουν ανεξάρτθτεσ και αςφαλείσ 

μακριά από το κακοποιθτικό τουσ περιβάλλον. 

Οι πρϊιμοι και καταναγκαςτικοί γάμοι κίγουν τθν αξιοπρζπεια των νεαρϊν 

κοριτςιϊν και τθ γενετιςια αξιοπρζπειά τουσ κακϊσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να 

επιλζξουν  οι ίδιεσ τθ ηωι που επικυμοφν.  

Οι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία των κοριτςιϊν είναι, επίςθσ, ςθμαντικζσ. Θ ςωματικι και 

ψυχικι υγεία επθρεάηεται τόςο όςο και θ υγεία των παιδιϊν που κα γεννιςουν ςτο 

μζλλον.  Σα ποςοςτά βρεφικισ κνθςιμότθτασ αυξάνονται όταν οι μθτζρεσ είναι 
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πολφ νεαρζσ, ενϊ αντιμετωπίηουν, επίςθσ, επιπλοκζσ ςτθν εγκυμοςφνθ. Θ πρόωρθ 

εγκυμοςφνθ απειλεί τόςο τθ ηωι του εμβρφου, όςο και τθ ηωι τθσ μθτζρασ. Σο 

χαμθλό βάροσ των νεογνϊν, θ πρόωρθ γζννθςθ και οι επιπλοκζσ ςτθ γζννα είναι 

ςυνικεισ.  

2.3 Αςκιςεισ Κατανόθςθσ 

Α. Γράψτε 3 ςυνζπειεσ των πρϊιμων γάμων: 

1. ………………………………………………………………………………... 

2. ………………………………………………………………………………... 

3. ……………………………………………………………………………….. 

Β.  Γράψτε 3 αιτίεσ που οδθγοφν ςτουσ πρϊιμουσ γάμουσ 

1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………….. 

 

3. Ηθτιματα ιςότθτασ φφλων ςτισ κοινότθτεσ Ρομά 
Θ ιςότθτα ανάμεςα ςε άνδρεσ και γυναίκεσ αποτελεί αντικείμενο τθσ πολιτικισ τθσ 

ΕΕ ιδθ από το 1957. Μζχρι ςιμερα, ωςτόςο, οι γυναίκεσ ςε ολόκλθρθ τθν Ζνωςθ 

είναι αντιμζτωπεσ με τθν ανιςότθτα από πολλζσ απόψεισ. Οι γυναίκεσ Ρομά 

αντιμετωπίηουν επιπλζον δυςκολίεσ και προκλιςεισ κακϊσ θ ακραία φτϊχεια θ 

διακριτικι μεταχείριςθ και ο κοινωνικόσ αποκλειςμόσ ενιςχφουν τθ μειονεκτικι 

τουσ κζςθ ακόμα περιςςότερο.  

ε βαςικοφσ τομείσ τθσ κοινωνικισ ηωισ, όπωσ ςτθν εκπαίδευςθ, τθν υγεία και τθν 

εργαςία οι γυναίκεσ Ρομά βρίςκονται ςε μειονεκτικότερθ κζςθ από τουσ άνδρεσ 

Ρομά και από τισ γυναίκεσ του γενικοφ πλθκυςμοφ. 

Οι γυναίκεσ Ρομά μπορεί να είναι κφματα πολλαπλϊν διακρίςεων, να υφίςτανται 

δθλαδι διακρίςεισ για πολλοφσ λόγουσ ταυτόχρονα, επειδι είναι γυναίκεσ, επειδι 

είναι Ρομά, επειδι ηουν ςε ςυνκικεσ ακραίασ φτϊχειασ κλπ.  

Οι γυναίκεσ ςε πολλζσ κοινότθτεσ Ρομά μεγαλϊνουν με τθν αντίλθψθ ότι 

προορίηονται μόνο για τθ δθμιουργία οικογζνειασ και τθν φροντίδα του ςπιτιοφ, 

πράγμα που περιορίηει τισ δυνατότθτεσ τουσ και τισ ευκαιρίεσ που ζχουν για ιςότιμθ 

ςυμμετοχι ςτθν κοινωνικι ηωι τθσ χϊρασ τουσ και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία.  

Θ ςυμμετοχι των γυναικϊν Ρομά ςτθν πολιτικι, τθν εκπαίδευςθ και ςε άλλουσ 

ςθμαντικοφσ τομείσ είναι περιοριςμζνθ.  

Σο άρκρο 23 του Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ ορίηει ότι θ ιςότθτα 

ανάμεςα ςε άνδρεσ και γυναίκεσ κα πρζπει να διαςφαλιςτεί ςε όλουσ τουσ τομείσ, 
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ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εργαςίασ. φμφωνα με τθν υνκικθ για τθ λειτουργία 

τθσ ΕΕ, θ ΕΕ κα πρζπει να λάβει μζτρα ϊςτε να εξαςφαλίςει τθν ίςθ μεταχείριςθ 

ανάμεςα ςε άνδρεσ και γυναίκεσ και να ενδυναμϊςει τισ γυναίκεσ μζςω κετικϊν 

μζτρων. το πλαίςιο αυτό ζχουν γίνει πολλζσ προςπάκειεσ τα τελευταία χρόνια, με 

τθν υιοκζτθςθ νόμων για τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων που ςτθρίηονται ςτο 

φφλο και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ.  

Επιπλζον θ φμβαςθ για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των 

γυναικϊν και τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ (φμβαςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ), του 

υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, που κυρϊκθκε και από τθ χϊρα μασ αποτελεί ζνα 

ςθμαντικό εργαλείο για τθν προςταςία όλων των γυναικϊν.  

3.1 Ζμφυλθ βία και ενδοοικογενειακι βία κατά των γυναικϊν Ρομά 

Πολλζσ γυναίκεσ Ρομά βρίςκονται αντιμζτωπεσ με διάφορεσ μορφζσ βίασ, όπωσ 

ςωματικι, ψυχολογικι, οικονομικι και ςεξουαλικι. Θ ςωματικι βία είναι θ πιο 

ςυνθκιςμζνθ μορφι βίασ που βιϊνουν οι γυναίκεσ Ρομά, πολφ ςυχνά από το 

οικογενειακό περιβάλλον και τον ςφντροφό τουσ. Ωςτόςο, θ ενδοοικογενειακι βία, 

που βιϊνουν οι γυναίκεσ Ρομά, δεν καταγγζλλεται ςυχνά, λόγω του φόβου για 

κοινωνικό ςτιγματιςμό και περαιτζρω κυματοποίθςθ.  

φμφωνα με το άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν 

πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν και τθσ ενδοοικογενειακισ 

βίασ, ο όροσ «βία κατά των γυναικϊν» νοείται ωσ παραβίαςθ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων και μία μορφι διάκριςθσ κατά των γυναικϊν και ςθμαίνει όλεσ τισ 

πράξεισ μίασ βίασ βαςιηόμενθσ ςτο φφλο οι οποίεσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα ι 

ενδζχεται να ζχουν ωσ αποτζλεςμα, φυςικι, ςεξουαλικι, ψυχολογικι ι οικονομικι 

βλάβθ ι πόνο για τισ γυναίκεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των απειλϊν τζλεςθσ 

τοιοφτων πράξεων, τον εξαναγκαςμό ι τθν αυκαίρετθ αποςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ, 

είτε αυτι ςυμβαίνει ςτο δθμόςιο ι τον ιδιωτικό βίο.  

Ο όροσ «ενδοοικογενειακι βία» ςθμαίνει όλεσ τισ πράξεισ φυςικισ, ςεξουαλικισ, 

ψυχολογικισ ι οικονομικισ βίασ οι οποίεσ ςυμβαίνουν εντόσ τθσ οικογζνειασ ι 

οικογενειακισ μονάδασ ι μεταξφ πρϊθν ι νυν ςυηφγων ι ςυντρόφων, ανεξάρτθτα ι 

όχι του κατά πόςο ο δράςτθσ μοιράηεται ι ζχει μοιραςτεί τθν ίδια κατοικία με το 

κφμα. 

Οι πρϊιμοι και οι καταναγκαςτικοί γάμοι είναι μία μορφι ζμφυλθσ βίασ και τα 

κφματα χριηουν ειδικισ προςταςίασ και υποςτιριξθσ.  

Σο 2008, το υμβοφλιο Γενικϊν Τποκζςεων τθσ ΕΕ υιοκζτθςε ευρωπαϊκζσ οδθγίεσ 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν6 ςτισ οποίεσ περιλαμβάνουν με 

ςαφι τρόπο τουσ πρϊιμουσ και καταναγκαςτικοφσ γάμουσ ωσ μορφι ζμφυλθσ βίασ.  

                                                           
6
 EU, General Affairs Council, (2008) 
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Οι γυναίκεσ Ρομά, που είναι αντιμζτωπεσ με τθν ακραία φτϊχεια και τον κοινωνικό 

αποκλειςμό, αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ δυςκολίεσ να προςεγγίςουν το ςφςτθμα 

κοινωνικισ προςταςίασ, ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ. υχνά το ςφςτθμα 

υποςτιριξθσ κυμάτων είναι “τυφλό” ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ οι 

γυναίκεσ Ρομά, εφόςον δεν είναι ςυμπεριλθπτικό, και δεν ανταποκρίνεται ςτισ 

ανάγκεσ τουσ. Για το λόγο αυτό, οι γυναίκεσ Ρομά δεν εμπιςτεφονται τουσ 

επαγγελματίεσ και τισ δομζσ, ενϊ πολλζσ φορζσ δεν μποροφν να ςτθριχτοφν οφτε 

ςτο οικογενειακό τουσ περιβάλλον προκειμζνου να απομακρυνκοφν από τον 

κακοποιθτικό τουσ ςφντροφο. 

Θ Εκνικι τρατθγικι για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των Ρομά 2011-20207 όπωσ και το 

Ολοκλθρωμζνο χζδιο Δράςθσ (2001-2008) για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ των Ρομά που 

υλοποιικθκαν τα προθγοφμενα χρόνια, δεν προζβλεψε επαρκϊσ μζτρα για τθν 

πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ κατά των γυναικϊν Ρομά, 

ενϊ ιταν και περιοριςμζνθ θ προςζγγιςι του γφρω από ηθτιματα ιςότθτασ φφλων 

και γυναικείασ ενδυνάμωςθσ. Θ κφρωςθ τθσ φμβαςθσ του υμβουλίου τθσ 

Ευρϊπθσ για τθν Πρόλθψθ και τθν Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των γυναικϊν και 

τθσ Ενδοοικογενειακισ Βίασ και προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 

ακολοφκθςε το 2018.  

3.2 Τποςτιριξθ κυμάτων ενδοοικογενειακισ και ζμφυλθσ βίασ 

Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και ςυμβουλευτικισ για τα κφματα ενδοοικογενειακισ 

βίασ και κακοποιθμζνων γυναικϊν ζχουν βελτιωκεί ςθμαντικά τα τελευταία χρόνια, 

παραμζνουν, ωςτόςο, δφςκολα προςβάςιμεσ ςτισ γυναίκεσ Ρομά.  

Θ ενδοοικογενειακι βία αποτελεί αυτεπάγγελτο ποινικό αδίκθμα, πράγμα που 

ςθμαίνει ότι οποιοςδιποτε, πζρα από το ίδιο το κφμα,  μπορεί να το καταγγείλει 

ςτισ αρχζσ και για τθν υποβολι μινυςθσ δεν απαιτείται παράβολο. Οι αςτυνομικζσ 

και ειςαγγελικζσ αρχζσ οφείλουν να ερευνοφν τζτοια περιςτατικά, με οποιονδιποτε 

τρόπο και αν περιιλκαν ςε γνϊςθ τουσ.   

ε εκνικό επίπεδο το ΚΕΘΙ8 λειτουργεί 14 υμβουλευτικά Κζντρα ςτισ πρωτεφουςεσ 

των διοικθτικϊν περιφερειϊν τθσ χϊρασ για γυναίκεσ που ζχουν υποςτεί ζμφυλθ 

βία ι/και πολλαπλζσ διακρίςεισ. Σα 14 Κ αυτά, μαηί με τα υπόλοιπα 27 που 

ανικουν ςτουσ Διμουσ όπου εδρεφουν, εντάςςονται ςτο Δίκτυο τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Οικογενειακισ Πολιτικισ και Ιςότθτασ των Φφλων (ΓΓΟΠΙΦ) για τθν 

πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν. 

Σα υμβουλευτικά Κζντρα παρζχουν ΔΩΡΕΑΝ υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ 

ςε γυναίκεσ κφματα βίασ ι/και πολλαπλϊν διακρίςεων, από εξειδικευμζνο 

προςωπικό (ςφμβουλο υποδοχισ, ψυχολόγο, κοινωνικι λειτουργό, νομικό). Οι 

                                                           
7
 1 (egroma.gov.gr) 

8
 υμβουλευτικά Κζντρα | Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (kethi.gr) 

https://egroma.gov.gr/wp-content/uploads/2018/05/roma_greece_strategy_el.pdf
https://www.kethi.gr/symboyleytika-kentra
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υπθρεςίεσ αυτζσ καλφπτονται από το απόρρθτο τθσ ςυμβουλευτικισ και αφοροφν 

ςε: 

● ενθμζρωςθ και εξειδικευμζνθ πλθροφόρθςθ 

● ψυχολογικι και κοινωνικι ςυμβουλευτικι (εξειδικευμζνθ ςτιριξθ με τθν 

οπτικι του φφλου) 

● εργαςιακι ςυμβουλευτικι 

● νομικι ςυμβουλευτικι/πλθροφόρθςθ για τα δικαιϊματα των γυναικϊν, 

τουσ ςχετικοφσ νόμουσ, τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ για τθν υποβολι 

μινυςθσ, καταγγελίασ κ.ά. 

● ςυνεργαςία με άλλεσ υπθρεςίεσ και παραπομπι των γυναικϊν ςε ξενϊνεσ, 

ςτισ αςτυνομικζσ και ειςαγγελικζσ αρχζσ, ςτο δικαςτιριο, ςε νοςοκομεία, ςε 

φορείσ αρμόδιουσ για προνοιακά ι άλλα επιδόματα, ςε φορείσ 

απαςχόλθςθσ, προςταςίασ και υποςτιριξθσ παιδιϊν κ.ο.κ. 

Επίςθσ, ςτο Δίκτυο τθσ ΓΓΟΠΙΦ ανικει θ τθλεφωνικι γραμμι 15900, θ οποία 

λειτουργεί 24 ϊρεσ το 24ωρο, κάκε μζρα, αλλά και οι είκοςι Ξενώνεσ Φιλοξενίασ 

γυναικϊν-κυμάτων βίασ ι/και πολλαπλϊν διακρίςεων, κακϊσ και των παιδιϊν 

τουσ. 

  

Θ ανάγκθ, όμωσ, για κατάλλθλα εκπαιδευμζνουσ επαγγελματίεσ, που ςτελεχϊνουν 

τα παραπάνω κζντρα ςυμβουλευτικισ, παραμζνει ςθμαντικι ϊςτε να μποροφν 

αυτοί να προςεγγίςουν κατάλλθλα τισ γυναίκεσ Ρομά και να ανταποκρικοφν ςτισ 

ανάγκεσ τουσ. Σο εργαλείο τθσ κοινωνικισ διαμεςολάβθςθσ ςε κοινότθτεσ Ρομά, 

μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χριςιμο ςτθ διαςφνδεςθ των κοινοτιτων με όλεσ τισ 

απομακρυςμζνεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ 

ανάμεςα ςε γυναίκεσ Ρομά και επαγγελματίεσ.  

Οι γυναίκεσ κφματα κα πρζπει να λαμβάνουν όλεσ τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν 

τα δικαιϊματά τουσ και τισ δομζσ ςτισ οποίεσ μποροφν να απευκυνκοφν, ακόμα και 

αν οι ίδιεσ δεν φαίνεται να είναι πρόκυμεσ να καταγγείλουν περιςτατικά βίασ εισ 

βάροσ τουσ.  

4. Νομικό πλαίςιο και νομικι προςταςία 
Οι πρϊιμοι και καταναγκαςτικοί γάμοι καταδικάηονται από το διεκνζσ και το δίκαιο 

των ανκρωπίνων δικαιωμάτων τθσ ΕΕ. Αυτζσ οι πρακτικζσ παραβιάηουν το δικαίωμα 

ςτο γάμο, που εμπεριζχεται ςτο άρκρο 9 του Χάρτθ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων τθσ 

ΕΕ.  

Οι καταναγκαςτικοί γάμοι κεωροφνται επίςθσ μία μορφι ζμφυλθσ βίασ.  



Πρϊιμοι Γάμοι                                                                                                               RPMplat 2019 

13 
 

Σο φνταγμα τθσ Ελλάδοσ προςτατεφει τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, τθν ιςότθτα και 

τθν ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των ατόμων. 

Σο άρκρο 28 του υντάγματοσ αναγνωρίηει τθν υπερνομοκετικι ιςχφ των διεκνϊσ 

παραδεδεγμζνων κανόνων του διεκνοφσ δικαίου, κακϊσ και τισ διεκνείσ ςυμβάςεισ 

από τθ ςτιγμι τθσ κφρωςθσ τουσ με νόμο, ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εςωτερικισ 

ζννομθσ τάξθσ.     

χετικά με τα δικαιϊματα των παιδιϊν, θ Ελλάδα ζχει κυρϊςει τθν Ευρωπαϊκι 

φμβαςθ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (ΕΔΑ)9, και τθν Διεκνι φμβαςθ 

Δικαιωμάτων του Παιδιοφ10 ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ χϊρα οφείλει να προςτατεφει 

τα παιδιά από τουσ πρϊιμουσ γάμουσ και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα, 

προωκϊντασ αποτελεςματικζσ πολιτικζσ και δράςεισ.  

υγκεκριμζνα το άρκρο 19 τθσ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ 

υποχρεϊνει τα κράτθ να προςτατεφουν τα παιδιά από κάκε μορφι φυςικισ ι 

ψυχολογικισ βίασ. ε αυτζσ τισ μορφζσ βίασ ςυμπεριλαμβάνονται και οι πρϊιμοι 

γάμοι.  

Ζνα από τα ςθμαντικότερα και πιο πρόςφατα νομοκετικά κείμενα για τθν πρόλθψθ 

και καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ είναι θ φμβαςθ του υμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ 

για τθν Πρόλθψθ και Καταπολζμθςθ τθσ Βίασ κατά των Γυναικϊν και τθσ 

Ενδοοικογενειακισ Βίασ, γνωςτι και ωσ φμβαςθ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, τθν 

οποία κφρωςε θ χϊρα μασ με το Ν. 4531/2018. 

Οι ρυκμίςεισ που ειςάγονται για τθν εφαρμογι των προβλζψεων τθσ φμβαςθσ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ, περιλαμβάνουν: 
α) τθν ενίςχυςθ τθσ ποινικισ νομοκεςίασ για τθν αντιμετϊπιςθ εγκλθμάτων που 
διαπράττονται ςε βάροσ των γυναικϊν (ακρωτθριαςμόσ γεννθτικϊν οργάνων, 
stalking, «εγκλιματα τιμισ») 
β) καταργείται θ άκρωσ αναχρονιςτικι διάταξθ του άρκρου 339 παρ. 3 ΠΚ  (μθ 
άςκθςθ ποινικισ δίωξθσ εάν μεταξφ του υπαιτίου αποπλάνθςθσ ανθλίκου και του 
κφματοσ τελζςτθκε γάμοσ) 
γ) τροποποιείται ο ν. 3500/2006 για τθν ενδοοικογενειακι βία, με ςτόχο τθν 
ευρφτερθ και αποτελεςματικότερθ εφαρμογι του 
δ) τροποποιείται ο ν. 3811/2009 για τθν Ελλθνικι Αρχι Αποηθμίωςθσ, με ςτόχο τθν 
ευχερζςτερθ πρόςβαςθ των κυμάτων ςτθν αποηθμίωςθ που προβλζπει ο εν λόγω 
νόμοσ 
ε) τροποποιείται ο ν. 2168/1993 περί όπλων, ϊςτε να μθν χορθγοφνται άδειεσ ςε 
όςουσ διϊκονται ποινικά ι ζχουν καταδικαςτεί για αδικιματα ενδοοικογενειακισ 
βίασ 
ςτ) προςτατεφονται από τθν επιςτροφι οι αλλοδαποί που είναι κφματα 
ενδοοικογενειακισ βίασ και προςζρχονται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για να υποβάλουν τθ 
ςχετικι καταγγελία 

                                                           
9
 Ν.Δ. 53/1974 

10
 Ν. 2101/1992 
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η) θ Γενικι Γραμματεία Ιςότθτασ των Φφλων ορίηεται ωσ αρχι παρακολοφκθςθσ τθσ 
φμβαςθσ. 
  
Θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια δράςθ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ θγεςίασ τθσ 
θγεςίασ τθσ Διεφκυνςθσ χεδιαςμοφ, Δθμιουργίασ Προτφπων και Παρακολοφκθςθσ 
Πολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλων τθσ Γ.Γ.Ι.Φ. εντάςςεται ςτο κεματικό πεδίο «Βία 
κατά των Γυναικϊν» και υλοποιείται ςτο πλαίςιο αξιοποίθςθσ όλων των εργαλείων 
ςτον αγϊνα για τθν επίτευξθ τθσ ουςιαςτικισ ιςότθτασ μεταξφ γυναικϊν και 
ανδρϊν, ςφμφωνα και με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ των τόχων Βιϊςιμθσ 
Ανάπτυξθσ (Ατηζντα 2030). 
 

4.1 Θ ποινικοποίθςθ των καταναγκαςτικϊν γάμων 

Σο άρκρο 37 τθσ φμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ορίηει ότι τα κράτθ μζλθ 

αναλαμβάνουν το κακικον να ποινικοποιιςουν τον εξαναγκαςμό ανθλίκου ι 

ενθλίκου ςε γάμο, με δόλο.  

τθν Ελλάδα, και ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ ο καταναγκαςτικόσ γάμοσ δεν 

αντιμετωπίηεται ωσ αυτοτελζσ ποινικό αδίκθμα, αλλά ενδζχεται να τιμωρείται ςτο 

πλαίςιο άλλων ποινικϊν αδικθμάτων όπωσ ο βιαςμόσ, θ άςκθςθ ςωματικισ και 

ψυχολογικισ βίασ, τθσ εκοφςιασ ι ακοφςιασ απαγωγισ και τα εγκλιματα τιμισ.  

Θ ποινικοποίθςθ των καταναγκαςτικϊν γάμων αποτελεί κζμα ςυηιτθςθσ, κακϊσ 

υποςτθρίηεται ότι μόνθ θ ποινικοποίθςι του δε κα λφςει το πρόβλθμα, ενϊ μπορεί 

να ςυνιςτά ςοβαρό πρόβλθμα θ απόδειξθ ότι πρόκειται πράγματι για 

καταναγκαςτικό γάμο. 

Κατά το άρκρο 327 του Ποινικοφ Κϊδικα, Όποιοσ με ςκοπό το γάμο ι τθν ακολαςία 

απάγει ι κατακρατεί παράνομα (άρκρ. 325) γυναίκα χωρίσ τθ κζλθςι τθσ ι γυναίκα 

που ζχει διαταραγμζνθ νόθςθ ι είναι ανίκανθ να αντιςτακεί λόγω απϊλειασ τθσ 

ςυνείδθςθσ ι διανοθτικισ ατζλειασ ι για άλλο λόγο, τιμωρείται αν τζλεςε τθν 

πράξθ αυτι με ςκοπό το γάμο, με φυλάκιςθ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ· αν τθ διζπραξε 

με ςκοπό τθν ακολαςία, με κάκειρξθ μζχρι δζκα ετϊν. 

φμφωνα με το άρκρο 328 ΠΚ, όποιοσ απάγει ι κατακρατεί με ςκοπό το γάμο ι τθν 

ακολαςία άγαμθ και ανιλικθ γυναίκα με τθ κζλθςι τθσ, χωρίσ όμωσ τθ 

ςυγκατάκεςθ των προςϊπων που τθν ζχουν ςτθν εξουςία τουσ ι που ζχουν 

ςφμφωνα με το νόμο το δικαίωμα να φροντίηουν για το πρόςωπό τθσ τιμωρείται, αν 

τζλεςε τθν πράξθ αυτι με ςκοπό το γάμο, με φυλάκιςθ μζχρι τριϊν ετϊν, αν με 

ςκοπό τθν ακολαςία, με φυλάκιςθ. 

Για τθν ποινικι δίωξθ απαιτείται ζγκλθςθ. 

ε πολλζσ περιπτϊςεισ ανιλικων γάμων χωρίσ τθ ςυναίνεςθ των γονζων του 

κοριτςιοφ, οι γονείσ καταλιγουν να καταγγζλλουν ακοφςια ι εκοφςια απαγωγι, με 

τισ καταδίκεσ να είναι εξαιρετικά περιοριςμζνεσ αφοφ, μζχρι να εκδικαςτεί θ 

υπόκεςθ ςτα ποινικά δικαςτιρια, οι δφο πλευρζσ ςυνικωσ ζχουν ςυμφιλιωκεί. 
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υμπεραςματικά, ο καταναγκαςτικόσ γάμοσ δεν αποτελεί αυτοτελζσ ποινικό 

αδίκθμα και δεν τιμωρείται, αλλά ο Ποινικόσ Κϊδικασ προςτατεφει τα παιδιά από 

τθν τζλεςθ πρϊιμων γάμων, μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ απαγωγισ, αφινοντασ κενά 

ςτθν αντιμετϊπιςθ όλων των περιπτϊςεων καταναγκαςτικϊν και πρϊιμων γάμων.  

4.2 Ο ρόλοσ του αςτικοφ δικαίου ςτθν καταπολζμθςθ των καταναγκαςτικϊν 

και πρϊιμων γάμων 

φμφωνα με το άρκρο 1350 του Αςτικοφ Κϊδικα, για τθ ςφναψθ γάμου απαιτείται 

ςυμφωνία των μελλονφμφων με διλωςθ θ οποία κα πρζπει να είναι αυτοπρόςωπθ 

και χωρίσ αίρεςθ ι προκεςμία.  

Ο Αςτικόσ κϊδικασ ςτο ίδιο άρκρο κζτει και θλικιακό όριο τα 18 ζτθ για τθν τζλεςθ 

του γάμου, προβλζποντασ εξαίρεςθ για ςπουδαίουσ λόγουσ, τουσ οποίουσ δεν 

κακαρίηει, με τθν άδεια του δικαςτθρίου. Με λίγα λόγια, ενϊ οι γάμοι των ανθλίκων 

κατά γενικό κανόνα απαγορεφονται, μπορεί να επιτρζπονται με τθν άδεια του 

δικαςτθρίου για ςπουδαίουσ λόγουσ, οι οποίοι μπορεί να είναι οτιδιποτε, όπωσ 

εγκυμοςφνθ τθσ ανιλικθσ ι επικείμενθ απειλι τθσ τιμισ τθσ οικογζνειασ του 

ανιλικου κοριτςιοφ, ςτθν περίπτωςθ, για παράδειγμα εξωςυηυγικϊν ερωτικϊν 

ςχζςεων.11 ε αυτι τθν περίπτωςθ, ωςτόςο, τα ανιλικα κορίτςια δεν 

προςτατεφονται επαρκϊσ από τουσ καταναγκαςτικοφσ γάμουσ, εφόςον οι 

αςκοφντεσ τθν επιμζλεια του ανθλίκου κοριτςιοφ μπορεί να καταςτρατθγιςουν τθ 

ςυγκεκριμζνθ διάταξθ.   

υνεπϊσ, το πλαίςιο προςταςίασ των ανιλικων κατά το αςτικό δίκαιο είναι χαλαρό 

και προςφζρει ευελιξία ςτουσ πικανοφσ δράςτεσ καταναγκαςτικϊν γάμων.  

Θ πράξθ του γάμου απαιτεί τθν πραγματικι και υπεφκυνθ ςυναίνεςθ ατόμων που 

ζχουν τθν ωριμότθτα και είναι ςε κζςθ να αντιλθφκοφν τισ πράξεισ τουσ και τισ 

ςυνζπειεσ του γάμου ςτθ ηωι τουσ.  

Όπωσ ειπϊκθκε ιδθ, οι πρϊιμοι γάμοι δεν είναι απαραίτθτα και καταναγκαςτικοί. 

Δεδομζνου, ωςτόςο, ότι τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα ςτθν πίεςθ, τθ βία, τισ απειλζσ 

και τθν πλφςθ εγκεφάλου και δεν ζχουν το κάρροσ να πουν αυτό που πραγματικά 

αιςκάνονται όταν απειλοφνται, ενϊ θ ωριμότθτά τουσ δεν τουσ επιτρζπει να 

αποφαςίςουν ελευκζρα και υπεφκυνα για ζνα τόςο ςθμαντικό γεγονόσ ςτθ ηωι 

τουσ, όπωσ ο γάμοσ, τελικά οι πρϊιμοι ι παιδικι γάμοι μποροφν να εξομοιωκοφν με 

τουσ καταναγκαςτικοφσ ειδικά ςε πολφ νεαρζσ θλικίεσ.     

Ο Αςτικόσ Κϊδικασ προβλζπει 3 τφπουσ ελαττωματικϊν γάμων: τον ανυπόςτατο, 

τον άκυρο και τον ακυρϊςιμο.  

                                                           
11

 Κουνουγζρθ-Μανωλεδάκθ, (2003), ςλ. 61-130 
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Κατά το άρκρο 1372 ΑΚ, Ανυπόςτατοσ είναι ο γάμοσ που ζγινε χωρίσ να τθρθκεί 
κακόλου ζνασ από τουσ τφπουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 1367 ΑΚ. Αυτόσ ο 
τφποσ γάμου κεωρείται ωσ μθ γενόμενοσ και δεν παράγει ζννομα αποτελζςματα.   

Θ μθ ςυναίνεςθ ςε γάμο δθμιουργεί προβλιματα ακυρότθτασ του και ςυνεπϊσ, οι 
γυναίκεσ που ζχουν εξαναγκαςτεί ςε γάμο προςτατεφονται ςχετικά από το αςτικό 
δίκαιο 

4.3 Άςκθςθ Κατανόθςθσ 

Πιςτεφετε ότι οι πρϊιμοι και καταναγκαςτικοί γάμοι ςυνιςτοφν παραβίαςθ 
ανκρωπίνων δικαιωμάτων και αν ναι γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Πρακτικζσ πρόλθψθσ 
Θ πρόλθψθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν περίπτωςθ των πρϊιμων και 

καταναγκαςτικϊν γάμων.  

Σο άρκρο 12 τθσ φμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ορίηει ότι τα κράτθ μζλθ κα 

πρζπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν ενκάρρυνςθ όλων των 

μελϊν τθσ κοινωνίασ, ειδικά των ανδρϊν και των αγοριϊν, να ςυμβάλλουν ςτθν 

πρόλθψθ κάκε μορφισ βίασ που καλφπτει θ φμβαςθ και ότι θ παράδοςθ, τα ικθ 

και ζκιμα, θ κρθςκεία και θ αυτοαποκαλοφμενθ “τιμι” δεν ςυνιςτοφν δικαιολογίεσ 

για τζτοιεσ πράξεισ βίασ.  

Θ φμβαςθ περιγράφει ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ των κρατϊν για τθν πρόλθψθ 

των καταναγκαςτικϊν γάμων και τθσ ζμφυλθσ βίασ. Αυτζσ είναι: 

● Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε όλα τα επίπεδα και ιδίωσ ςτο ευρφ κοινό 

● Σθ ςυμπερίλθψθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν πρόλθψθ τθσ ζμφυλθσ βίασ 

ςτα ςχολεία 

● εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν 

● προλθπτικζσ παρεμβάςεισ και δράςεισ αντιμετϊπιςθσ και προςταςίασ των 

κυμάτων 
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Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό οι δράςεισ και θ εκπαίδευςθ να ςτοχεφουν ςτουσ 

πικανοφσ δράςτεσ. Μόνο με τθν αλλαγι νοοτροπίασ των πικανϊν δραςτϊν και 

όςων ζχουν ριηωμζνεσ αντιλιψεισ ςχετικά με τα ζμφυλα ςτερεότυπα και τθ κζςθ 

τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία μπορεί να επιτευχκεί πρόοδοσ.  

Ο ρόλοσ του ποινικοφ δικαίου και τθσ αςτυνομίασ μπορεί να ενιςχφςει ςθμαντικά το 

κομμάτι τθσ πρόλθψθσ, κακϊσ περνάει ζνα ςαφζσ μινυμα ςτουσ πικανοφσ δράςτεσ. 

5.1 Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ 

Οι δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ περιλαμβάνουν εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ ςτο 

διαδίκτυο, τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, το ραδιόφωνο και τθν τθλεόραςθ. Θ 

ευαιςκθτοποίθςθ περιλαμβάνει επίςθσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ εντόσ και εκτόσ του 

ςχολικοφ περιβάλλοντοσ και κάκε βακμίδασ εκπαίδευςθσ.  

Μπορεί να είναι δράςεισ ςυνεχόμενεσ ςτο πλαίςιο κάποιου προγράμματοσ ι 

δράςεισ μίασ θμζρασ, οι οποίεσ κα απευκφνονται ςε ολόκλθρθ τθν κοινότθτα, 

πικανοφσ δράςτεσ, νεαρά κορίτςια και αγόρια και όποιον μπορεί να επθρεάςει τισ 

αντιλιψεισ τουσ.  

Σζτοιεσ δράςεισ ςτοχεφουν ςτθν ενθμζρωςθ τθσ κοινότθτασ για τισ επιπτϊςεισ και 

τισ ςυνζπειεσ των πρϊιμων και καταναγκαςτικϊν γάμων ςτθ ηωι όλων, ενϊ κα 

πρζπει να ξεκακαρίηεται ότι πρόκειται για πρακτικζσ αντίκετεσ ςτο νόμο. Ζνασ 

άλλοσ ςκοπόσ τζτοιων δράςεων κα πρζπει να είναι θ ενδυνάμωςθ των πικανϊν 

κυμάτων, ιδίωσ των νεαρϊν κοριτςιϊν, αλλά και των γυναικϊν που ιδθ υφίςτανται 

βία.  

Θ ενδυνάμωςθ των κοριτςιϊν και γυναικϊν ςυνίςταται ςτθν εμπζδωςθ των 

δικαιωμάτων τουσ και των δυνατοτιτων που ζχουν να επιλζξουν ζνα καλφτερο 

μζλλον για τισ ίδιεσ.  Θ ενδυνάμωςθ ωςτόςο επιτυγχάνεται ςταδιακά και με 

ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ. 

5.2 Εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν 

Θ εκπαίδευςθ των επαγγελματιϊν κα πρζπει να προςβλζπει τόςο ςτθν πρόλθψθ 

και τθν ανίχνευςθ επικείμενων παραβιάςεων δικαιωμάτων ςχετικά με τισ 

ελευκερίεσ των κοριτςιϊν όςο και ςτθν αποτελεςματικι ςτιριξθ των κυμάτων που 

προζρχονται από κοινότθτεσ Ρομά. Οι επαγγελματίεσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίηουν πότε ζνα άτομο μπορεί να είναι κφμα καταναγκαςτικοφ γάμου.   

Δικθγόροι, κοινωνικοί λειτουργοί, δάςκαλοι, γιατροί, νοςθλευτικό προςωπικό, 

αςτυνομικοί, δικαςτζσ και ειςαγγελείσ μποροφν να λάβουν ςχετικι εκπαίδευςθ. 

Επιπλζον, θ ανάπτυξθ δικτφων ςυνεργαςίασ μεταξφ όλων των παραπάνω μπορεί να 

λειτουργιςει αποτελεςματικά ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου.  

Ιδανικά απαιτείται θ ωρίμανςθ ενόσ ςυςτιματοσ ςτο οποίο όλεσ οι εμπλεκόμενεσ 

υπθρεςίεσ ζχουν εκπαιδευτεί και ευαιςκθτοποιθκεί κατάλλθλα ϊςτε να 
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αναγνωρίηουν τα ςθμάδια καταναγκαςτικοφ γάμου και να επεμβαίνουν 

προλθπτικά. 

Σα θλεκτρονικά εγχειρίδια και προγράμματα ςτα οποία μπορεί κάποιοσ 

επαγγελματίασ να εγγραφεί και να τα παρακολουκιςει δωρεάν ανά πάςα ςτιγμι, 

είναι ζνασ τρόποσ για ευκολότερθ, ταχφτερθ και οικονομικότερθ εκπαίδευςθ.  

5.3 Προλθπτικι παρζμβαςθ ςτο ςχολικό περιβάλλον  

Με δεδομζνο ότι το ςχολείο δεν διδάςκει μόνο γράμματα, αλλά καλείται να 

επιμορφϊςει τουσ μακθτζσ και να τουσ δϊςει όλα τα απαραίτθτα εφόδια για ζνα 

καλφτερο και αςφαλζςτερο μζλλον ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ, θ εκπαίδευςθ 

και ευαιςκθτοποίθςθ γφρω από ηθτιματα ζμφυλων διακρίςεων, βίασ και 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να λειτουργιςει και εντόσ του ςχολικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

Κακϊσ τα νεαρά άτομα και ιδίωσ τα κορίτςια είναι πιο ευάλωτα ςτθν κακοποίθςθ 

και τουσ καταναγκαςτικοφσ γάμουσ, θ ενδυνάμωςι τουσ ςτο ςχολικό περιβάλλον 

μπορεί να ςυντελζςει αποτελεςματικά ςτθν πρόλθψθ. 

Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν λάβει κατάλλθλθ εκπαίδευςθ μποροφν να ενκαρρφνουν 

τα κορίτςια που βιϊνουν ζμφυλθ βία να μιλιςουν και να καταγγείλουν, ενϊ 

μποροφν επίςθσ να ενκαρρφνουν τα παιδιά να παραμείνουν ςτο ςχολείο και να 

ολοκλθρϊςουν τθν εκπαίδευςι τουσ, δίνοντάσ τουσ τα εφόδια για καλφτερθ 

επαγγελματικι αποκατάςταςθ ςτο μζλλον, πράγμα που ςθμαίνει και τθν 

οικονομικι τουσ ανεξαρτθςία. 

Επιπλζον, ςτο ςχολικό περιβάλλον μαηί με τα νεαρά άτομα μποροφν να 

εκπαιδευτοφν και οι δάςκαλοι τουσ ι αυτοί που ζχουν μία πιο ςτενι ςχζςθ με το 

απειλοφμενο άτομο και να παρζμβουν προλθπτικά, αφοφ κα είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίςουν τα ςθμάδια ενόσ απειλοφμενου καταναγκαςτικοφ ι πρϊιμου γάμου. 

Σα ειδικά προγράμματα πρόλθψθσ εντόσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ δεν είναι 

τελείωσ άγνωςτα ςτθν Ευρϊπθ. Θ Γερμανία, θ Ολλανδία και θ ουθδία ζχουν 

εφαρμόςει τζτοια προγράμματα με ςθμαντικά αποτελζςματα.  

Σα ςχολικά εργαςτιρια γφρω από κζματα ιςότθτασ φφλων και ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων μποροφν να βοθκιςουν εξίςου τα αγόρια και τα κορίτςια, που 

προζρχονται από περικωριοποιθμζνεσ κοινότθτεσ, να καταρρίψουν τα ζμφυλα 

ςτερεότυπα, τθν τοξικι αρρενωπότθτα και να υιοκετιςουν μια νοοτροπία αςφαλι 

για τουσ ςυντρόφουσ και τουσ εαυτοφσ τουσ ςτο μζλλον.   

5.4 Άςκθςθ 
Περιγράψτε ςφντομα τουλάχιςτον 2 τρόπουσ πρόλθψθσ των πρϊιμων και 

καταναγκαςτικϊν γάμων 
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6.  Καλζσ πρακτικζσ 
Κάποιεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ ζχουν αναπτφξει ι αναπτφςςουν εκνικά ςχζδια δράςθσ για 

τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ ι και των καταναγκαςτικϊν γάμων.  

Πρωτόκολλα ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ, όπωσ αςτυνομία, 

ειςαγγελία ανθλίκων κ.α. Εκπαιδεφςεισ επαγγελματιϊν, εκπαιδευτικά εγχειρίδια και 

ζρευνεσ πεδίου αποτελοφν καλζσ πρακτικζσ.  

Θ αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου απαιτεί μια διατομεακι ςυνεργαςία και 

προςζγγιςθ ϊςτε να αντιμετωπιςτεί κατάλλθλα και να παράξει βιϊςιμα 

αποτελζςματα.  

6.1 Marry when you are ready 
Σο πρόγραμμα “marry when you are ready” υλοποιικθκε ςε 5 χϊρεσ (Ιταλία, 

Βουλγαρία, Κροατία, Αυςτρία και Ρουμανία) από τοπικζσ και εκνικζσ οργανϊςεισ 

Ρομά και είχε διάρκεια 18 μθνϊν. 

Σο ζργο είχε ωσ αντικείμενο τθν πρόλθψθ των πρϊιμων γάμων κοριτςιϊν, θλικίασ 

μεταξφ 9 και 15 ετϊν ςε κοινότθτεσ Ρομά ςτθ Ρουμανία, τθ Βουλγαρία, τθν Κροατία, 

τθν Αυςτρία, τθν Ιταλία.  

Σο ζργο επικεντρϊκθκε ςτθν εργαςία πεδίου, μζςω δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ ςε 

μζλθ τθσ κοινότθτασ, αλλά και ςε ςυςτάςεισ πολιτικισ. 

Οι ωφελοφμενοι του προγράμματοσ ιταν κορίτςια Ρομά, οι οικογζνειζσ τουσ και οι 

κοινότθτζσ τουσ. Σουλάχιςτον 7.200 άτομα ςυμμετείχαν ςε δράςεισ του 

προγράμματοσ. Μία άλλθ ομάδα-ςτόχοσ ιταν οι υπεφκυνοι χάραξθσ πολιτικισ ςε 

ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο των 5 χωρϊν.  

Σο πρόγραμμα ανζπτυξε ςυνεργαςία με δθμόςιουσ οργανιςμοφσ ςε τοπικό επίπεδο, 

ςχολικζσ μονάδεσ, δομζσ υγείασ, ΜΜΕ κ.α. 
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Σο ζργο παριγαγε εκπαιδευτικό υλικό, ςυςτάςεισ πολιτικισ, ενθμερωτικό υλικό και 

ενδυνάμωςε τα κορίτςια και τισ οικογζνειζσ τουσ που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα. 

6.2 Δίκτυο πρόλθψθσ ενάντια ςτον πρόωρο γάμο 

υγκριτικι Μελζτθ τθσ νομοκεςίασ , τθσ διακεςμικθ́σ ςυνεργαςίασ και των 

δραςτθριοτιτων πρόλθψθσ που ςχετίηονται με τουσ πρϊιμουσ γάμουσ ςτθ 

Βουλγαρία, τθν Ελλάδα, τθ λοβενία και τθν Ιςπανία. 

Μία κοινοπραξία επτά (7) οργανιςμϊν: «Shans i zakrila», «Amalipe» και 

«Empowering Education» από τθ Βουλγαρία, το ΚΕΑΝ (Κφτταρο Εναλλακτικϊν 

Αναηθτιςεων Νζων) - από τθν Ελλάδα, LUK (Adult Education Center Kocevje ) - από 

τθ λοβενία, FPC (Fundacio Privada Pere Closa) - από τθν Ιςπανία και ERIO (European 

Roma Information Office) - από τισ Βρυξζλλεσ με διαφορετικι εμπειρία ςχετικι με 

τθν ανάπτυξθ των κοινοτιτων των Ρομά, υλοποιοφν το Πρόγραμμα ΔΙΚΣΤΟ 

ΠΡΟΛΘΨΘ ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΩΡΟ ΓΑΜΟ, ςυγχρθματοδοτοφμενο από το 

Πρόγραμμα «Rights, Equality and Citizenship» τθσ Ευρωπαϊκθ́σ Ένωςθσ , το οποίο 

αποςκοπεί ςτο να επιτφχει τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ: 

1. Να προάγει τθ ςυνεργαςία μεταξφ των ςυςτθμάτων παιδικισ προςταςίασ , υγείασ 

και εκπαίδευςθσ ; δικαιοςφνθσ και αςτυνομίασ προκειμζνου να ςυντονίςουν τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ, που ςχετίηονται με τθν αποτροπθ́ των πρϊιμων γάμων ςτισ 

κοινότθτεσ των Ρομά, εφαρμόηοντασ τθν Παιδοκεντρικθ́ Προςέγγιςθ. 

2. Να αυξθ́ςει τθν ευαιςκθτοποίθςθ διαφορετικών ομάδων ςτόχου ςτισ κοινότθτεσ 

των Ρομά προκειμένου να αλλάξουν τθν ςτάςθ και τθν ςυμπεριφορά τουσ 

αναφορικά με το πρόβλθμα του πρϊιμου γάμου. 

3. Να αυξθ́ςει τισ πρακτικέσ ςε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ςτον τομέα τθσ εφαρμογθ́σ τθσ 

Παιδοκεντρικισ Προςζγγιςθσ (Child-Centred Approach – CCA) για τθν προςταςία 

των παιδιών από τθν επιβλαβθ́ παράδοςθ του πρϊιμου γάμου. 

Για να επιτευχκεί ο πρώτοσ ς τόχοσ, οι εταίροι από τθν Βουλγαρία , τθ λοβενία, τθν 

Ιςπανία και τθν Ελλάδα, ζχουν προετοιμάςει εκνικζσ μελζτεσ που ςτοχεφουν ςτο να: 

 -  Αναλφςουν το νομικό πλαίςιο υπό το οποίο λειτουργοφν οι κεςμοί και τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ εφαρμογισ του. 

 -  Να προςδιορίςουν λειτουργικέσ πολιτικέσ και πρακτικέσ που βαςίηονται 

ςτθν εφαρμογθ́ τθσ παιδοκεντρικθ́σ προςέγγιςθσ. 

 -  Να υποβάλλουν ςυςτάςεισ οι οποίεσ δύναται να βελτιϊςουν τθν 

λειτουργία των κεςμϊν και τθν αλλθλεπίδραςι τουσ. 
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 φνοψθ 
Παρόλο που δεν υπάρχει επίςθμοσ, διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ οριςμόσ, ωσ 

αναγκαςτικοί γάμοι μποροφν να χαρακτθριςτοφν οι γάμοι που ςυντελζςτθκαν χωρίσ 

τθν ςυναίνεςθ ενόσ από τουσ δφο ςυντρόφουσ, και ςυνεπϊσ ενάντια ςτθ κζλθςθ 

τουλάχιςτον του ενόσ. Από τθν άλλθ, ωσ πρϊιμοι γάμοι περιγράφονται οι γάμοι 

ανάμεςα ςε ανιλικα άτομα κάτω των 18 ετϊν. τουσ πρϊιμουσ γάμουσ μπορεί και 

οι δφο ι μόνο ο ζνασ ςφντροφοσ να είναι ανιλικοσ.   

Ανάμεςα ςτουσ πρϊιμουσ και καταναγκαςτικοφσ γάμουσ μπορεί να υπάρχει άμεςθ 

ςχζςθ κακϊσ ςυνικωσ οι πρϊιμοι γάμοι είναι και καταναγκαςτικοί εφόςον 

κεωρείται ότι το ανιλικο άτομο, όςο πιο νεαρό είναι, τόςο πιο δφςκολο είναι να 

ςυναινζςει αυτοβοφλωσ και ελεφκερα ςτο γάμο.  Ζτςι, οι πρϊιμοι γάμοι μποροφν 

ταυτόχρονα να είναι και καταναγκαςτικοί.  

Και τα δφο φαινόμενα ςυνιςτοφν ςοβαρι παραβίαςθ ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

και, παρά τθν απουςία επίςθμων ςτατιςτικϊν δεδομζνων, φαίνεται να επθρεάηουν 

κυρίωσ τισ πιο ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, κακϊσ και τα κορίτςια ςε μεγαλφτερο 

βακμό από όςο τα αγόρια.  

Οι πρϊιμοι ι παιδικοί και οι καταναγκαςτικοί γάμοι αποτελοφν παραβίαςθ 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων και μια επιβλαβι πρακτικι που επθρεάηει δυςανάλογα 

τα κορίτςια και τισ γυναίκεσ Ρομά ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, αποτρζποντασ 

τουσ από το να ηιςουν μια ηωι ελεφκερθ από κάκε μορφι βίασ. Απειλοφν επίςθσ το 

μζλλον των κοριτςιϊν, που δεν μποροφν να επιλζξουν ελεφκερα για τθ δικι τουσ 

ηωι, διακόπτοντασ πρόωρα τθν εκπαίδευςι τουσ και κάνοντασ τισ πιο ευάλωτεσ ςτθ 

βία, τθ διάκριςθ και τθν κακοποίθςθ, ενϊ εμποδίηει τθν πλιρθ και απρόςκοπτθ 

ςυμμετοχι τουσ ςτθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι ηωι.  

Οι πρϊιμοι γάμοι μπορεί να ςυνοδεφονται από ςυχνζσ εγκυμοςφνεσ ςε πολφ νεαρι 

θλικία, πράγμα που ενδζχεται να οδθγεί ςε υψθλι βρεφικι κνθςιμότθτα και 

προβλιματα υγείασ για τισ νεαρζσ μθτζρεσ. 

φμφωνα με ζρευνεσ που διεξιχκθςαν, φαίνεται ότι το φαινόμενο των 

καταναγκαςτικϊν γάμων ςυνδζεται με τισ παραδοςιακζσ ςχζςεισ εξουςίασ που 

ςτθρίηονται ςτθν τιμι, τθν ιεραρχία και τθν πατριαρχία, 12 που ςτθρίηονται ςτουσ 

κοινωνικά καταςκευαςμζνουσ ρόλουσ που αποδίδουν οι κλειςτζσ κοινωνίεσ ςτα 

δίπολα: άνδρασ-γυναίκα και γονείσ-παιδιά.  

Οι ζμφυλεσ διακρίςεισ και θ ανιςότθτα των φφλων αποτελοφν παράγοντεσ που 

επθρεάηουν και ενιςχφουν το φαινόμενο. Επιπλζον, κοινωνικοοικονομικοί 

παράγοντεσ ςυμβάλλουν ςτθν διατιρθςι του.  

                                                           
12

 Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο (2008), ςλ. 37 
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Οι πρϊιμοι και καταναγκαςτικοί γάμοι επιδροφν αρνθτικά ςε κάκε τομζα τθσ 

κοινωνικισ και οικονομικισ ηωισ των κυμάτων και δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ 

για μία ςειρά πολλαπλϊν παραβιάςεων άλλων δικαιωμάτων των κοριτςιϊν, μεταξφ 

των οποίων και θ περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, γεγονόσ που οδθγεί ςε 

υψθλά ποςοςτά αναλφαβθτιςμοφ και περιοριςμζνεσ ευκαιρίεσ για εργαςία. 

Επιπλζον, τα κορίτςια κφματα των πρϊιμων γάμων είναι πιο ευάλωτα ςτθν 

ςεξουαλικι κακοποίθςθ και τθν ενδοοικογενειακι βία, τισ ψυχολογικζσ διαταραχζσ 

και τισ βλάβεσ ςτθν υγεία τουσ λόγω πρόωρων ςεξουαλικϊν επαφϊν, ενϊ θ 

ψυχοςωματικι τουσ ανάπτυξθ μπορεί να διαταραχκεί ςθμαντικά.   

Βακιά ριηωμζνεσ αντιλιψεισ ςχετικά με τθν κοινωνικι κζςθ τθσ γυναίκεσ, ιςχυρά 

ζμφυλα ςτερεότυπα και ζμφυλεσ ανιςότθτεσ ευκφνονται για τθ διατιρθςθ του 

φαινομζνου.  

Θ πρακτικι των επίςθμων ι εκιμοτυπικϊν πρϊιμων γάμων ςε κάποιεσ κοινότθτεσ 

των Ρομά ςυνδζεται με τον κοινωνικό αποκλειςμό και τθν περικωριοποίθςθ, που 

βιϊνουν τα μζλθ τουσ, εξαιτίασ κοινωνικϊν, οικονομικϊν και πολιτικϊν 

παραγόντων, ςυμπεριλαμβανομζνου του αντιτςιγγανιςμοφ.    

Οι πρϊιμοι και καταναγκαςτικοί γάμοι καταδικάηονται από το διεκνζσ και το δίκαιο 

των ανκρωπίνων δικαιωμάτων τθσ ΕΕ. Αυτζσ οι πρακτικζσ παραβιάηουν το δικαίωμα 

ςτο γάμο, που εμπεριζχεται ςτο άρκρο 9 του Χάρτθ κεμελιωδϊν δικαιωμάτων τθσ 

ΕΕ.  

Οι καταναγκαςτικοί γάμοι κεωροφνται επίςθσ μία μορφι ζμφυλθσ βίασ.  

Σο φνταγμα τθσ Ελλάδοσ προςτατεφει τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, τθν ιςότθτα και 

τθν ελεφκερθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των ατόμων. 

Θ πρόλθψθ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτθν περίπτωςθ των πρϊιμων και 

καταναγκαςτικϊν γάμων.  

Σο άρκρο 12 τθσ φμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ορίηει ότι τα κράτθ μζλθ κα 

πρζπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν ενκάρρυνςθ όλων των 

μελϊν τθσ κοινωνίασ, ειδικά των ανδρϊν και των αγοριϊν, να ςυμβάλλουν ςτθν 

πρόλθψθ κάκε μορφισ βίασ που καλφπτει θ φμβαςθ και ότι θ παράδοςθ, τα ικθ 

και ζκιμα, θ κρθςκεία και θ αυτοαποκαλοφμενθ “τιμι” δεν ςυνιςτοφν δικαιολογίεσ 

για τζτοιεσ πράξεισ βίασ.  

Θ φμβαςθ περιγράφει ςυγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ των κρατϊν για τθν πρόλθψθ 

των καταναγκαςτικϊν γάμων και τθσ ζμφυλθσ βίασ. Αυτζσ είναι: 

● Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ ςε όλα τα επίπεδα και ιδίωσ ςτο ευρφ κοινό 

● Σθ ςυμπερίλθψθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθν πρόλθψθ τθσ ζμφυλθσ βίασ 

ςτα ςχολεία 

● εκπαίδευςθ επαγγελματιϊν 
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● προλθπτικζσ παρεμβάςεισ και δράςεισ αντιμετϊπιςθσ και προςταςίασ των 

κυμάτων 

Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό οι δράςεισ και θ εκπαίδευςθ να ςτοχεφουν ςτουσ 

πικανοφσ δράςτεσ. Μόνο με τθν αλλαγι νοοτροπίασ των πικανϊν δραςτϊν και 

όςων ζχουν ριηωμζνεσ αντιλιψεισ ςχετικά με τα ζμφυλα ςτερεότυπα και τθ κζςθ 

τθσ γυναίκασ ςτθν κοινωνία μπορεί να επιτευχκεί πρόοδοσ.  

Ο ρόλοσ του ποινικοφ δικαίου και τθσ αςτυνομίασ μπορεί να ενιςχφςει ςθμαντικά το 

κομμάτι τθσ πρόλθψθσ, κακϊσ περνάει ζνα ςαφζσ μινυμα ςτουσ πικανοφσ δράςτεσ. 
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