
Book Review: Προς πώληση 

Συντάχθηκε στις 26 Αύγουστος 2016. 

Τι μπορεί να πάει λάθος σε μία αυτοβιογραφία για το Human trafficking; 

Θεωρητικά, τίποτα. Πρακτικά, πολλά. 

Οπισθόφυλλο: Σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών η Μέγκαν Στίβενς 

επισκέφθηκε την Ελλάδα με τη μητέρα της για διακοπές∙ και 

ερωτεύτηκε. Με την αφέλεια και την αθωότητα της ηλικίας της, δε 



φανταζόταν ποτέ ότι ο άντρας που ορκιζόταν ότι την αγαπάει θα την 

πρόδιδε με τον χειρότερο τρόπο. 

Όταν η μητέρα της επέστρεψε στην Αγγλία, εκείνη έμεινε πίσω στην 

Ελλάδα με τον Τζακ, ο οποίος υποτίθεται ότι θα της έβρισκε μια δουλειά 

σερβιτόρας, και μαζί θα ζούσαν για πάντα ευτυχισμένοι. Η συμπεριφορά 

του, όμως, άλλαξε άρδην και, αντί να της βρει δουλειά, την έστειλε στο 

στόμα του λύκου. Επέτρεψε να τη βιάσουν και στο τέλος την πούλησε 

σε μαστροπό σαν να ήταν εμπόρευμα. 

Η Μέγκαν εξαναγκάστηκε, με τη χρήση απειλών και βίας, να εργαστεί 

ως πόρνη. Παρέμεινε εγκλωβισμένη σε έναν κόσμο ωμότητας και 

κακοποίησης επί έξι χρόνια, αδυνατώντας να ζητήσει βοήθεια. Η 

τρομοκρατία και οι απειλές είχαν πετύχει το έργο τους. Στο τέλος, 

υπήρχε μόνο μία διέξοδος. 

  

Εμείς λοιπόν, παρακολουθούμε την ιστορία της Μέγκαν Στήβενς . Μας 

διηγείται σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση τα γεγονότα που ξεκινούν από 

τα 12 της χρόνια έως και την ενηλικίωσή της. Δυστυχώς, η χώρα μας 

στερείται ενημέρωσης σχετικά με το θέμα του human trafficking, παρόλο 

που τα στατιστικά δείχνουν πως έχει αρκετά υψηλά ποσοστά. 

Τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει και υπάρχει ενδιαφέρον και 

ενημέρωση σχετικά με το πως μπορούν να αναγνωριστούν τα θύματά 

του, καθώς τις περισσότερες φορές ακόμη και εκείνα αγνοούν πως 

εμπλέκονται σε ένα τέτοιο κύκλωμα. Μία τέτοια περίπτωση, είναι και της 

συγγραφέως. Δε θα μπω σε λεπτομέρειες και καθώς πρόκειται για 

αληθινή ιστορία, δεν έχω κανένα δικαίωμα να κρίνω συμπεριφορές. 

Το θέμα μου με το βιβλίο, ήταν η αμεσότητα. Ένα θέμα τόσο ευαίσθητο 

και όμως, η συγγραφέας δημιουργεί μία απόσταση ασφαλείας από τον 

αναγνώστη, κάτι που σίγουρα σε μία αυτοβιογραφία δεν είναι καλό. Δεν 

τον αφήνει να διεισδύσει στην ιστορία και η ψυχρή αφήγηση που 

στερείται έντονου συναισθήματος, υψώνει ένα τείχος. 

http://www.psichogios.gr/site/Books/show/1003557/pros-pwlhsh


Ωστόσο, προφανώς και η ιστορία από μόνη της είναι πολύ δυνατή και 

θίγει ένα ιδιαίτερα σκληρό θέμα χωρίς καμία προσπάθεια ωραιοποίησης 

ή συγκάλυψης. Είναι ένα ανάγνωσμα δύσκολο όμως συνάμα και τόσο 

ιδιαίτερο. Αν τέτοια κοινωνικά θέματα σε ενδιαφέρουν, τότε σίγουρα θα 

ικανοποιήσει τις προσδοκίες σου. 

  

Τατιάνα Τζινιώλη 

 


