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ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗ

Ό
λοι «αγόρασαν» τουλάχιστον µια φο-
ρά στη ζωή τους γυναίκα για σεξ, οι πε-
ρισσότεροι γνωρίζουν ότι οι γυναίκες

αυτές πιθανόν να είναι θύµατα σωµατεµπορίας,
αλλά αυτό δεν τους σταµατά καθώς θεωρούν
την πορνεία ως κάτι το «φυσιολογικό». Το «εµπό-
ριο» γίνεται σε πολλούς και διαφορετικούς χώ-
ρους, ακόµα και σε κουρεία και βεβαίως κάποιοι
φαίνεται να επιζητούν τις υπηρεσίες αυτές για
να αποδείξουν τον ανδρισµό τους. 

Έρευνα που διενεργήθηκε προσφάτως απο-
καλύπτει το προφίλ
του Κύπριου άνδρα
ο οποίος επιζητά
τον αγοραίο έρωτα.
Από την έρευνα µά-
λιστα, η οποία ήταν
δικοινοτική αποκα-
λύφθηκε και η νέα
τάση της εποχής. Ο
«σεξουαλικός του-
ρισµός». 

Με ένα «κλικ»,
στο διαδίκτυο, µέ-
σω ειδικών ιστοσε-

λίδων, άνδρες από ολόκληρο τον κόσµο και κυ-
ρίως από την Τουρκία, «κλείνουν», έρ-
χονται στην Κύπρο, κυρίως στις κα-
τεχόµενες περιοχές, και από το
αεροδρόµιο µεταφέρονται στον
χώρο όπου θα την συναντή-
σουν και στη συνέχεια επι-
στρέφουν κατευθείαν στο αε-
ροδρόµιο και από εκεί στην
πατρίδα τους. 

Αυτός ο «σεξουαλικός του-
ρισµός» ανθεί στα κατεχόµενα
αν και όπως φαίνεται ούτε στις
ελεύθερες περιοχές η κατάσταση εί-
ναι καλύτερη σε ό,τι αφορά την εκµετάλ-
λευση γυναικών στη βιοµηχανία του σεξ. 

Σύµφωνα µε την έρευνα του Μεσογειακού
Ινστιτούτου µελέτης κοινωνικού φύλου, άνδρες
όλων των ηλικιών, µορφωτικών επιπέδων και
κοινωνικών τάξεων αποτελούν την πελατεία
των εµπόρων του σεξ στις ελεύθερες περιοχές. 

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Σπίτι της
ΕΕ στη Λευκωσία, η διευθύντρια του Κέντρου Με-
λετών, Μεταναστευτικής Ταυτότητας και ∆ικαι-
ωµάτων Μίνε Γιουσέλ ανέφερε πως η έρευνα
που έγινε ανάµεσα στην τουρκοκυπριακή κοι-

νότητα έδειξε ότι, «υπάρχουν
συγκεκριµένες ιστοσελίδες που

είναι σχεδιασµένες για να παρέ-
χουν υπηρεσίες προσφέροντας

στους πελάτες τους υπηρεσίες µεταφοράς
από το αεροδρόµιο προς το νυκτερινό κέντρο
όπου περνούν τη νύχτα τους. Μετά τους µετα-
φέρουν πίσω στο αεροδρόµιο χωρίς να χρειά-
ζεται να µείνουν σε ξενοδοχεία ή οπουδήποτε
αλλού». Όπως είπε, «µπορούν να έρχονται εδώ
ως γκρουπ για να διασκεδάζουν, να κάνουν ό,τι
θέλουν και µετά να φεύγουν». 

Αυτή η διαδικασία φαίνεται ότι «τους στοι-
χίζει πολύ πιο φθηνά από ό,τι θα πλήρωναν
για τις σεξουαλικές υπηρεσίες µιας γυναίκας
στην Τουρκία ή σε άλλη χώρα και το ποσό που

καταβάλλουν περιλαµβάνει το αεροπορικό
τους εισιτήριο, τα µεταφορικά, τα ποτά τους,
το σόου που θα δουν στο νυκτερινό κέντρο κα-
θώς και τις σεξουαλικές υπηρεσίες». ∆ιαπι-
στώνεται επίσης ότι «δεν είναι τόσο η ανά-
γκη του να πάνε στα νυκτερινά κέντρα, αλλά
η εικόνα που υπάρχει ότι εδώ  είναι το νησί της
διασκέδασης και των καζίνο». 

Τέλος, «λένε ότι ο κύριος λόγος είναι η τιµή
αλλά και το γεγονός ότι δεν γίνονται οποιεσ-
δήποτε επιδροµές από την λεγόµενη αστυνο-
µία αφού αυτό γίνεται σχεδόν νόµιµα. Ετσι δεν
διατρέχουν κίνδυνο να συλληφθούν», πρό-
σθεσε, σηµειώνοντας οι άνδρες θεωρούν τις
υπηρεσίες που προσφέρονται ποιοτικές.

>>ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 20

•Με ιδιαίτερες
προτιµήσεις και
απαιτήσεις από
το «θύµα» τους

•Εµπορία 
γυναικών 
µεταξύ Πράσι-
νης Γραµµής και 
οδοφραγµάτων

∆ικοινοτική συνεργασία στο εµπόριο γυναικών 

>>κατεχοµενα 
l Τάση της εποχής ο «σεξουαλικός τουρισµός».

«Κλείνουν» γυναίκα από το διαδίκτυο. Έρχονται από
την Τουρκία για µια νύχτα και επιστρέφουν.

Σελιδα 20
l Με ιδιαίτερες

προτιµήσεις και
απαιτήσεις οι Κύπριοι

l Από 18 - 70 ετών οι
Ε/κύπριοι «πελάτες»
στη βιοµηχανία
του σεξ

Πότε και γιατί «αγόρασαν» γυναίκα
ΣΥΜΦΩΝΑ πάντα µε τα όσα οι συµµετέχο-
ντες δήλωσαν στην έρευνα, οι λόγοι για
τους οποίους οι άνδρες φαίνεται να επισκέ-
πτονται υποστατικά όπου µπορούν να εξα-
σφαλίσουν αγοραίο έρωτα ποικίλουν αν και
όλοι σχεδόν καταλήγουν στην επιβεβαίωση
του ανδρικού προτύπου που χαρακτηρίζει
την κυπριακή κοινωνία. 

Συγκεκριµένα αναφέρθηκε ότι:
l Κάποιοι επισκέφθηκαν τις

εγκαταστάσεις όταν ήταν έφηβοι.
Μερικοί συνοδεύονται από αρσενικά
µέλη της οικογένειας, µερικοί µε τους
φίλους τους και ορισµένοι µόνοι τους.

l Για πάρτι εργένηδων.
l Για τους περισσότερους ήταν η πρώτη

τους σεξουαλική επαφή.

l Για άλλους η επίσκεψη στο καµπαρέ
γινόταν για πλάκα - διασκέδαση: «Ήταν
αστείο, όταν µια γυναίκα χόρευε στα
πόδια του φίλου τους ή τον φιλούσε,
διευκρινίζοντας ότι δεν ήταν εµπαιγµός
της γυναίκας, ή του φίλου τους».

Με την ανάλυση των στοιχείων 
προέκυψε ότι:
l Εκείνοι που συνοδεύονταν από τους

πατέρες τους, ή τους θείους τους
δήλωσαν ότι ήταν για να ανακαλύψουν
την ταυτότητα και τον ανδρισµό τους, κάτι
το οποίο δείχνει «τους τρόπους µε τους
οποίους στην Κύπρο η αρρενωπότητα
είναι κατασκευασµένη και ότι, αν δεν
πηγαίνουν σε τέτοιους χώρους, δεν θα
αποδείξουν ότι είναι άνδρες ή ότι ποτέ
δεν θα γίνουν άνδρες».

Στην Κύπρο µπορεί ένας άνδρας 
να ικανοποιήσει τις σεξουαλικές του 
προτιµήσεις απευθυνόµενος σε έξι
διαφορετικές κατηγορίες υποστατικών. 
l Καµπαρέ
l Μπαρ
l Ινστιτούτα µασάζ
l Στον δρόµο
l Σε κουρεία
l Σε καφετερίες

Εντοπίστηκαν όµως και άλλα πιθανά
µέρη όπως: 
l Πανεπιστήµια  
l Ιστοσελίδες που προσφέρουν

υπηρεσίες συνοδών 
l ∆ιαµερίσµατα
l Γνωστά νυκτερινά κέντρα

διασκέδασης 

>>που «πωλουνται»;

«Είναι φυσιολογικό»
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ πάντως που έδωσαν οι Ελλη-
νοκύπριοι άνδρες που συµµετείχαν στην έρευ-
να προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού όπως
διαπιστώνεται η πορνεία αποτελεί για αυτούς
κάτι το «φυσιολογικό». Σε γενικές γραµµές οι
συνεντευξιαζόµενοι συµφωνούν ότι «οι γυ-
ναίκες που εργάζονται σε καµπαρέ, µπαρ, και
µασατζίδικα, ξέρουν ακριβώς για ποιο λόγο
είναι εδώ… ήταν επιλογή τους να είναι πόρ-
νες», αν και στην πλειοψηφία τους δεν απορ-
ρίπτουν τον ισχυρισµό ότι ενδεχοµένως οι γυ-
ναίκες αυτές είναι θύµατα σωµατεµπορίας. 

• Για τους συµµετέχοντες στην έρευνα η
αγορά του έρωτα είναι κάτι το «κανονικό/φυ-
σιολογικό/ αναµενόµενο»

•Οι γυναίκες προσεγγίζονται ως σεξουα-
λικά αντικείµενα. 

•Με την παρούσα έρευνα, η υπόθεση ότι
το σύστηµα της πορνείας θα πρέπει να υπάρ-
χει για τους µοναχικούς, τους άσχηµους, έχει
αποδειχθεί ως ένας µύθος και δικαιολογία για
την ύπαρξη ενός τέτοιου συστήµατος. 

•Παρόλα αυτά, σχεδόν όλοι οι συµµετέ-
χοντες στην έρευνα γνωρίζουν για την ύπαρ-
ξη της εµπορίας προσώπων: «Φυσικά οι γυ-
ναίκες αυτές έρχονται κάτω από ψεύτικες υπο-
σχέσεις και πέφτουν θύµατα εκµετάλλευσης.
Βρίσκονται υπό παρακολούθηση και στερού-
νται την ελευθερία τους. Γνώρισα τέτοιες γυ-
ναίκες και είχα σεξουαλική επαφή µαζί τους». 

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Από την έρευνα προέκυψε µάλιστα ότι υπάρχει και δικοινο-
τική συνεργασία σε ό,τι αφορά την εµπορία γυναικών. Σε
ό,τι αφορά τους εµπόρους των γυναικών, είπε η κ. Γιουσέλ,
«υπάρχει συνεργασία µεταξύ των εµπόρων και στις δύο
πλευρές του νησιού και ένα από τα ευρήµατα της έρευνας
είναι πως διεξάγεται εµπορία γυναικών µεταξύ της Πράσι-
νης Γραµµής και των οδοφραγµάτων». 

>> κυπριοι

Οι λόγοι
Κύριοι λόγοι για τους οποίους προβαίνουν
σε αυτή την πράξη (σύµφωνα µε τα όσα οι
άνδρες υποστηρίζουν): 
l επειδή δεν έχουν ερωτική σύντροφο
l επειδή έχουν πολλά χρήµατα και µπορούν

να ξοδεύουν
l επειδή είναι αµόρφωτοι 

>> ειπαν
>> «Όσοι ενδιαφέρονται για αυτή τη
δουλειά επισκέπτονται µπαρ, καµπαρέ
ή όπου γνωρίζουν ότι θα βρουν εµπό-
ρευµα… εµπορεύµατα  από διάφορες
χώρες, και διαλέγεις µε βάση την εθνι-
κότητα που προτιµάς, πληρώνεις, και
κάνεις τη δουλειά σου. Γνωρίζεις ότι
θα αγοράσεις κάποια ποτά για να την
ευχαριστήσεις και πληρώνεις τον ιδιο-
κτήτη και παίρνεις το κορίτσι».

>> «Πας σε ένα καµπαρέ, γυναίκες
έρχονται και σου µιλούν κάθονται στα
πόδια σου χορεύουν για σένα και τους
αγοράζεις ποτά (ο ιδιοκτήτης κερδίζει
πολλά από τα ποτά που αγοράζεις για
τον εαυτό σου και τις γυναίκες). Οι γυ-
ναίκες µε τις οποίες µιλάς είναι συνή-
θως αυτές µε τις οποίες θα κάνεις σεξ
µετά. Εάν της αγοράσεις ποτό σηµαί-
νει πως θα την αγοράσεις και για σεξ.
Πηγαίνεις στον ιδιοκτήτη ή έρχεται αυ-
τός σε σένα. Γίνεται συµφωνία για την
τιµή και πηγαίνεις σε ένα δωµάτιο.
Πληρώνεις αναλόγως της ώρας που
θες να περάσεις µαζί της. Εάν αγορά-
σεις τις γυναίκες για 2.30 ώρες είναι
υποχρεωµένη να κάνει ό,τι της ζητή-
σεις. Πιθανόν να πιάσει το 5% από το
ποσό που πλήρωσα».

>> «∆εν µε ενδιαφέρει η κατάστασή
τους… εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι
πληρώνω για να λάβω σεξουαλικές
υπηρεσίες, και για να περάσω καλά.
∆εν µε νοιάζει εάν είναι θύµατα ή όχι.
Θέλω να απολαύσω αυτό για το οποίο
πληρώνω».

>> «Είναι σαν να πηγαίνεις για ψώνια».

>> «Θα πλήρωνα 200 για ένα βράδυ…
µετά έµαθα πως εάν αγόραζα 2 σαµπά-
νιες θα την έπαιρνα δωρεάν… αυτή η
ανταλλαγή δεν είναι παράλογη».

>> «Στον κουρέα µου… το κανονίζεις
εκεί αµέσως και παίρνεις το κορίτσι». 
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Με ιδιαίτερες προτιµήσεις και απαιτήσεις οι Κύπριοι
Στις�ελεύθερες�περιοχές�οι�άνδρες�επισκέπτονται�τουλάχιστον�µια�φορά�στη�ζωή�τους�χώρους�όπου�γίνεται�εµπορία�γυναικών

O
πως διεφάνη από την
έρευνα που διενερ-
γήθηκε στις ελεύθε-

ρες περιοχές οι άνδρες επι-
σκέπτονται τουλάχιστον µια
φορά στη ζωή τους χώρους
όπου γίνεται εµπορία γυναι-
κών. 

Οι «πελάτες»
δεν έχουν ιδιαί-
τερα και συγκε-
κριµένα χαρα-
κτηριστικά αφού
οι άνδρες που
σ υ µ µ ε τ ε ί χ α ν
στην έρευνα
ήταν από 18 µέχρι 70 ετών, δια-
φορετικών κοινωνικών τάξε-
ων, µορφωτικού επιπέδου και
επαγγελµατικού προσανατο-
λισµού. Κάποιοι ήταν παντρε-
µένοι, κάποιοι ελεύθεροι ή σε
σχέση και ορισµένοι διαζευγ-
µένοι. Οι περισσότεροι από αυ-
τούς ήταν πτυχιούχοι και πολύ
καλά αποκατεστηµένοι επαγ-
γελµατικά. 

Όπως οι ίδιοι ανέφεραν, κα-
τά την «αγορά» σεξ, ο «αγο-
ραστής» έχει το δικαίωµα να
έχει και τις ιδιαίτερες προτι-
µήσεις και απαιτήσεις του.

Όπως ανέφερε η Συντονί-
στρια Πολιτικής του Μεσογει-
ακού Ινστιτούτου Μελετών Κοι-
νωνικού φύλου Τζόζι Χριστο-
δούλου, «µε βάση την έρευνα
του Ινστιτούτου για τη ζήτηση
που υπάρχει στην Κύπρο για σε-

ξουαλική εκµετάλλευση των
γυναικών», οι σεξουαλικές
υπηρεσίες αγοράζονται κυρίως
σε καµπαρέ, µπαρ, ινστιτούτα
µασάζ, στους δρόµους, σε κου-
ρεία και σε καφενεία. Άλλοι πι-
θανοί χώροι αγοράς τέτοιων
υπηρεσιών είναι τα πανεπι-

στήµια, ιστοσε-
λίδες όπου προ-
σφέρονται υπη-
ρεσίες συνοδών,
τα διαµερίσµατα
και γνωστά νυ-
κτερινά κέντρα. 

Όπως είπε,
«ανεξαρτήτως του χώρου οι
διαδικασίες που ακολουθού-
νται είναι λίγο-πολύ οι ίδιες,
υπάρχει πάντα ένας µεσάζων,
ένας ιδιοκτήτης του χώρου ή
ένας σωµατέµπορος που παίρ-
νουν τα λεφτά και δίνουν πι-
θανόν ένα µικρό ποσοστό στις
γυναίκες». 

• Οι δηλώσεις που έκαναν
οι συµµετέχοντες στην
έρευνα αποδεικνύουν ότι
οι ίδιοι δεν θεωρούν ότι η
αγορά του σεξ αποτελεί
κατ΄ανάγκη και εµπορία
των γυναικών. Τίθεται βε-
βαίως το µεγάλο ερώτηµα
για το κατά πόσον οι γυ-
ναίκες είναι όντως θύµα-

τα ή εκδίδονται µε τη θέ-
λησή τους. Βεβαίως

οι διεθνείς έρευνες
έχουν καταδείξει
ότι η εµπορία ατό-
µων για σεξουαλική

εκµετάλλευση επη-
ρεάζει σε ένα ποσοστό

80% γυναίκες και κορί-
τσια. 

• Εξάλλου, από έρευνα που
διενεργήθηκε στις ΗΠΑ
προέκυψε ότι: 

• το 64% των γυναικών
που εκδίδονται είναι θύ-
µατα σωµατικής βίας µε
κάποιες να φέρουν µη
αναστρέψιµα προβλήµα-
τα στην υγεία τους 

• το 62% ήταν θύµατα σε-
ξουαλικής κακοποίησης
περιλαµβανοµένου 33%
που έπεσε θύµα σαδιστι-
κών σεξουαλικών πράξε-
ων

• 44% υπήρχε µέσω εκβια-
σµού εναντίον τους.

• Σε έρευνα µε 475 γυναί-
κες που επιδίδονταν στην
πορνεία εντοπίστηκαν σο-
βαρές διαταραχές όπως
συναισθηµατική αστά-
θεια, νυκτερινοί εφιάλτες
κ.λπ. 

» στον κόσµο

∆εν θεωρούν
ότι η αγορά του

σεξ αποτελεί
κατ’ ανάγκη
και εµπορία

των γυναικών

Εισηγήσεις ερευνητών 
METAΞYAΛΛΩNτο Ινστιτούτο εισηγείται όπως σταµατήσει
η δίωξη των γυναικών που βρίσκονται στην πορνεία και να
εφαρµοστούν προγράµµατα για την έξοδό τους από αυ-
τήν και να τους δοθεί πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες µέσω
προγραµµάτων εκπαίδευσης, µαθησιακών προγραµµάτων,
ψυχολογικής στήριξης, παροχής στέγασης και ιατροφαρ-
µακευτικής περίθαλψης. 

Ακόµη εισηγείται να υπάρξει αναζήτηση µέτρων ποινι-
κοποίησης της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών και τρο-
ποποίηση των νόµων κατά της εµπορίας προκειµένου σε
αυτούς να καλύπτεται µια ευρύτερη έννοια του όρου «σε-
ξουαλική εκµετάλλευση» ώστε σε αυτήν να περιλαµβάνο-
νται το στριπτίζ, και τα ζωντανά σόου σεξουαλικού περιε-
χοµένου.

2000 γυναίκες τον χρόνο...
H ΣEΞOYAΛIKH εκµετάλλευση, η εξώθηση δη-
λαδή γυναικών και κοριτσιών (σε διεθνές επίπε-
δο) στην πορνεία είναι η πιο συνηθισµένη µορ-
φή εµπορίας ανθρώπων. ∆εν είναι τυχαίο άλλω-
στε το γεγονός ότι ο «τοµέας» αυτός, αποτελεί
την τρίτη πιο προσοδοφόρα µορφή εγκλήµατος
παγκοσµίως µετά την εµπορία όπλων και ναρ-
κωτικών. 

Μόνο από την Κύπρο, υπολογίζεται ότι κάθε
χρόνο περνούν γύρω στις 2000  γυναίκες οι οποί-
ες αποτελούν το «εργατικό δυναµικό» της βιο-
µηχανίας του σεξ η οποία ζει και βασιλεύει και
αφήνει στους εµπόρους εκατοµµύρια ευρώ (και

µάλιστα χωρίς καµία απολύτως φορολογία), ετη-
σίως. 

Παρά το γεγονός όµως ότι ο αριθµός των γυ-
ναικών αυτών είναι εκατοντάδες, η Αστυνοµία
που ζει τον πόλεµο µε την πορνεία κατέγραψε
κατά το 2010, µόλις 23 θύµατα σεξουαλικής
εκµετάλλευσης (συνολικά εντοπίστηκαν 52 θύ-
µατα για όλες τις µορφές εµπορίας). 

Αξιοσηµείωτο είναι εξάλλου και το γεγονός ότι
από τις 23 γυναίκες /θύµατα σεξουαλικής εκ-
µετάλλευσης µόνο οι 4 βρίσκονταν στην Κύπρο
ως «καλλιτέχνιδες» και εργάζονταν σε καµπα-
ρέ και µουσικοχορευτικά κέντρα. 

«∆IKAIΩMATA» 

AΓOPAΣTH

l Να επιλέξει εθνικότητα
της γυναίκας 

l Την ηλικία της 
l Να ικανοποιήσουν συ-

γκεκριµένες σεξουαλικές
τους ορέξεις (πχ τα ρούχα

που θα φορά η γυναίκα)
l Να χρησιµοποιήσουν ή

όχι προφυλακτικό

Από 18 ώς 70 ετών 
οι Ελληνοκύπριοι 

«πελάτες» στη 
βιοµηχανία του σεξ

Γεννάτε γιατί χανόµαστε
AYΞHΣH κατά 10 χρόνια του προσ-
δόκιµου µέσου όρου ζωής των πολι-
τών της Ευρώπης, αλλά και γεννητι-
κότητα χαµηλότερη από την ελάχιστη
απαιτούµενη για τη διαιώνιση του εί-
δους. Αυτά είναι τα βασικά συµπερά-
σµατα έρευνας της Ευρωπαϊκής Στα-
τιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), όπως
ανακοίνωσε χθες
το Κυπριακό Ινστι-
τούτο Στατιστικο-
λογίας (ΚΙΣ).

Αναλύοντας τα
αποτελέσµατα της
ευρωπαϊκής έρευ-
νας, ο πρόεδρος
των Κυπρίων στατι-
στικολόγων, Χρύ-
σανθος Σαββίδης,
επεσήµανε ότι η µεγαλύτερη αύξηση
σηµειώθηκε στην Εσθονία και τη Σλο-
βενία ενώ πρώτοι σε όρους µακρο-
ζωίας είναι οι Ελβετοί µε 79,9 έτη και
οι Γαλλίδες µε 85,1 έτη.

«Στην Κύπρο η προσδοκόµενη διάρ-
κεια ζωής υπολογίστηκε σε 77,9 χρό-
νια για τους άνδρες και 82,4 χρόνια
για τις γυναίκες για την περίοδο
2008/09», ανέφερε. «Ανοδική πο-
ρεία ακολούθησε και ο δείκτης γονι-
µότητας µετά τη µεγάλη πτώση που
είχε σηµειώσει µεταξύ της δεκαετίας

του ’80 και τις αρχές του 2000.
Πανευρωπαϊκά έφτασε το 1,6 παι-

διά. Ο δείκτης γονιµότητας αυξήθη-
κε σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρω-
παικής Ένωσης εκτός από το Λου-
ξεµβούργο, τη Μάλτα και την Πορ-
τογαλία. Η µεγαλύτερη αύξηση ση-
µειώθηκε στη Βουλγαρία, τη Σλοβε-

νία, την Τσεχία και
τη Λιθουανία».

Στην Κύπρο, τό-
νισε ο Χρύσανθος
Σαββίδης, το συνο-
λικό ποσοστό γονι-
µότητας, που εκ-
φράζει το µέσο
αριθµό παιδιών κα-
τά γυναίκα υπολο-
γίστηκε σε 1,51 το

2009 και παραµένει από το 1995 κά-
τω από το 2,10 που χρειάζεται για να
εξασφαλίζεται αναπλήρωση του πλη-
θυσµού. 

«Με αυτά τα δεδοµένα», κατέληξε
ο πρόεδρος του Κυπριακού Ινστιτού-
του Στατιστικολογίας, «το Κράτος θα
πρέπει να δώσει περισσότερα κίνη-
τρα στα νέα ζευγάρια για αύξηση της
γονιµότητας γιατί µε στατιστική ακρί-
βεια οδηγούµαστε στη γήρανση του
πληθυσµού, µε όλα τα αρνητικά επα-
κόλουθα». ΝΤΟΡΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

10 χρόνια αυξήθηκε
το προσδόκιµο

µέσου όρου ζωής
των Ευρωπαίων, µε τη

γεννητικότητα να είναι
χαµηλότερη από 

την ελάχιστη απαιτούµενη

Τα συστήµατα υγείας σε 
συνεδρία Υπουργών ΕΕ

O ΠAI∆IKOΣ εµβολιασµός, τα συ-
στήµατα υγείας, αλλά και η δηµό-
σια υγεία υπό το πρίσµα της µεγάλης
µετακίνησης πληθυσµών από ορι-
σµένες χώρες της Βόρειας Αφρικής,
ήταν τα βασικά θέµατα που απασχό-
λησαν τη συνεδρία του Συµβουλίου
Υπουργών Υγείας της ΕΕ στο Λου-
ξεµβούργο. Την Κύπρο εκπροσώπη-
σε ο Υπουργός Υγείας Χρίστος Πα-
τσαλίδης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης των Συ-
µπερασµάτων αναφορικά µε τον παι-
δικό εµβολιασµό, όλοι οι Υπουργοί
τόνισαν την εξαιρετική σηµασία του
για την πρόληψη των λοιµωδών νο-
σηµάτων και ειδικότερα της ιλαράς. 

Ο κ. Πατσαλίδης, αναφέρθηκε στην
παρέµβασή του στο υψηλό ποσοστό
εµβολιακής κάλυψης του παιδικού
πληθυσµού στην Κύπρο. Επισήµανε
ότι η καταπολέµηση τη ιλαράς έχει τε-
θεί και ως στόχος από την ίδια την Πα-
γκόσµια Οργάνωση Υγείας. Ο Υπουρ-

γός τόνισε, επίσης, τη σηµασία της
ανταλλαγής πληροφοριών και στοι-
χείων όχι µόνο µεταξύ των κρατών µε-
λών της ΕΕ αλλά και µε τις χώρες που
αυτές γειτνιάζουν. Στην Κύπρο, όπως
και σε άλλες µεσογειακές χώρες, έχει
παρατηρηθεί ελλιπής εµβολιασµός
σε παιδιά προερχόµενα από άλλες
χώρες, παιδιά αιτητών πολιτικού ασύ-
λου, πρόσθεσε ο Υπουργός. 

Οι Υπουργοί Υγείας υιοθέτησαν,
επίσης, συµπεράσµατα αναφορικά
µε την αποτελεσµατικότητα και τη
βιωσιµότητα των συστηµάτων υγεί-
ας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Στο πλαί-
σιο αυτό, όλα τα κράτη µέλη ανέφε-
ραν ότι η παγκόσµια οικονοµική κρί-
ση έχει καταδείξει µε πολύ εµφα-
ντικό τρόπο την αναγκαιότητα της οι-
κονοµικής βιωσιµότητας των συστη-
µάτων υγείας και συµφώνησε όπως
κάθε αλλαγή και κάθε τροποποίηση
θα πρέπει να εξετάζει και την πτυχή
της βιωσιµότητας. 

Καταπολέµηση της διαφθοράς στην ΕΕ
∆έσµη�µέτρων�εγκρίθηκε�από�την�Ευρωπαϊκή�Επιτροπή

∆
έσµη µέτρων για την απο-
φασιστικότερη αντιµετώ-
πιση των σοβαρών οικο-

νοµικών, κοινωνικών και πολιτικών
ζηµιών που προκαλεί η διαφθορά
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, πρό-
τεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή.

Η δέσµη µέτρων για την κατα-
πολέµηση της δωροδοκίας που
εγκρίθηκε περιλαµβάνει µια ανα-
κοίνωση για την καταπολέµηση της
δωροδοκίας, η οποία επεξηγεί επί-
σης τους τρόπους µε τους οποίους
η ΕΕ θα έπρεπε να δώσει περισ-
σότερη έµφαση στη δωροδοκία σε
όλες τις σχετικές εσωτερικές και
εξωτερικές της πολιτικές. Περι-
λαµβάνει επίσης µια ανακοίνωση
για τη θέσπιση
µηχανισµού
της ΕΕ για την
υποβολή εκθέ-
σεων σχετικά
µε την καταπο-
λέµηση της δω-
ροδοκίας και
µια έκθεση για
την εφαρµογή
της απόφασης-
πλαισίου του Συµβουλίου για την
καταπολέµηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τοµέα. Περιλαµβά-
νει ακόµη έκθεση για τις λεπτο-
µέρειες της συµµετοχής της ΕΕ
στην οµάδα κρατών κατά της δια-
φθοράς του Συµβουλίου της Ευ-
ρώπης (GRECO). 

Σύµφωνα µε την Κοµισιόν, τέσ-
σερις στους πέντε πολίτες της ΕΕ
θεωρούν τη διαφθορά και τη δω-
ροδοκία ως µείζον πρόβληµα στη
χώρα τους. Υπολογίζεται ότι η δω-
ροδοκία κοστίζει στην οικονοµία
120 δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Πρό-
κειται για το 1% του ΑΕΠ της ΕΕ,
ποσό που ελάχιστα υπολείπεται
του ετήσιου προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πυρήνας των πρωτοβουλιών εί-
ναι η θέσπιση ενός νέου µηχανι-
σµού αξιολόγησης των προσπα-
θειών που καταβάλλονται στην ΕΕ
για την πάταξη της δωροδοκίας.
Η έκθεση της ΕΕ για την πάταξη της
δωροδοκίας θα καταγράφει τις τά-
σεις και τις αδυναµίες που πρέπει
να αντιµετωπίζονται ενθαρρύνο-
ντας παράλληλα την αµοιβαία µά-

θηση και την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών. Θα εκδίδεται από την
Επιτροπή ανά διετία, αρχής γενο-
µένης το 2013, και θα βασίζεται σε
συνεισφορές από διάφορες πηγές,
συµπεριλαµβανοµένων των υφι-
στάµενων µηχανισµών παρακο-
λούθησης (του Συµβουλίου της Ευ-
ρώπης, του ΟΟΣΑ και των Ηνωµέ-
νων Εθνών), ανεξάρτητων εµπει-
ρογνωµόνων, ενδιαφερόµενων
φορέων και της κοινωνίας των πο-
λιτών. Παράλληλα, η ΕΕ θα δια-
πραγµατευτεί τη συµµετοχή της
στην οµάδα κρατών κατά της δια-
φθοράς του Συµβουλίου της Ευ-
ρώπης (GRECO) ώστε να δηµιουρ-
γηθούν συνέργειες µεταξύ των δύο
αυτών µηχανισµών.

Για τον λόγο
αυτόν, η Επι-
τροπή θα δώ-
σει συνέχεια
στη πρωτοβου-
λία υποβάλλο-
ντας προτάσεις
που θα αφο-
ρούν τον εκ-
συγχρονισµό
των κανόνων

της ΕΕ όσον αφορά τη δήµευση των
προϊόντων εγκλήµατος αργότερα
φέτος, µια στρατηγική για τη βελ-
τίωση της διερεύνησης της χρη-
µατοοικονοµικής διάστασης ποι-
νικών υποθέσεων στα κράτη µέ-
λη το 2012, και ένα σχέδιο δράσης
για τους τρόπους βελτίωσης των
στατιστικών για εγκληµατικές ενέρ-
γειες. 

Η Επιτροπή, από κοινού µε υπη-
ρεσίες της ΕΕ, όπως η Ευρωπόλ, η
Eurojust και η Ευρωπαϊκή Αστυ-
νοµική Ακαδηµία (CEPOL), καθώς
και µε την OLAF, θα εντείνει τη δι-
καστική και αστυνοµική συνεργα-
σία και θα βελτιώσει την κατάρτι-
ση των στελεχών των αρχών επι-
βολής του νόµου. Θα επιδιώξει τον
εκσυγχρονισµό των κανόνων της
ΕΕ για τις δηµόσιες προµήθειες,
καθώς και για τα λογιστικά πρότυ-
πα και τον υποχρεωτικό λογιστικό
έλεγχο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. 

«Είµαι πεπεισµένη ότι οι πολιτι-
κοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πο-
λιτικής δεν διαθέτουν επαρκή βού-
ληση για την πάταξη αυτού του
εγκλήµατος», δήλωσε η αρµόδια

Επίτροπος για τις εσωτερικές υπο-
θέσεις Σεσίλια Μάλµστροµ, προ-
σθέτοντας ότι τα µέτρα που προ-
τείνονται σχετικά µε την πάταξη
της δωροδοκίας µπορεί να δηµι-
ουργήσουν την πολιτική βούληση
για ανάληψη δράσης, παρέχοντας
µια σαφή εικόνα των προσπαθει-
ών και των επιτευγµάτων όσον
αφορά την πάταξη της δωροδοκίας
και της διαφθοράς, αλλά και κα-
ταδεικνύοντας συγχρόνως τις απο-
τυχίες και τις αδυναµίες στα 27 κρά-
τη µέλη της ΕΕ. 

«Για την επιτυχή καταπολέµη-
ση της δωροδοκίας και της δια-
φθοράς απαιτείται διαρκής αγώ-
νας, και τα µέτρα που προτείνου-
µε αποτελούν ένα µόνο µέρος µιας
συνολικότερης απόκρισης στις προ-
κλήσεις που συνεπάγεται η δωρο-
δοκία για τις κοινωνίες µας», κα-
τέληξε η Επίτροπος.

Πυρήνας των πρωτοβουλιών,
η θέσπιση ενός νέου

µηχανισµού αξιολόγησης
των προσπαθειών που
καταβάλλονται στην ΕΕ

για την πάταξη
της δωροδοκίας

80%
των πολιτών της ΕΕ
θεωρούν τη διαφθο-
ρά και τη δωροδοκία
ως µείζον πρόβληµα

στη χώρα τους

€120 δισ. 
υπολογίζεται ότι κο-
στίζει στην οικονο-

µία η δωροδοκία κά-
θε χρόνο 
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