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Αναφορικά µε τη ζήτηση που υπάρχει στην Κύπρο στον τοµέα της εµπορίας γυναικών µε σκοπό τη 

σεξουαλική εκµετάλλευση, η έρευνα που διεξήχθη στο βόρειο τµήµα της Κύπρου έδειξε πως ο σεξουαλικός 

τουρισµός στα κατεχόµενα βρίσκεται σε άνθηση.

Μιλώντας σε δηµοσιογραφική διάσκεψη στο Σπίτι της ΕΕ στη Λευκωσία, η διευθύντρια του Κέντρου 

Μελετών, Μεταναστευτικής Ταυτότητας και ∆ικαιωµάτων, Μίνε Γιουσέλ, ανέφερε πως η έρευνα που έγινε 

ανάµεσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα έδειξε µεταξύ άλλων πως ο σεξουαλικός τουρισµός προς τα 

κατεχόµενα, κυρίως από Τούρκους επιχειρηµατίες και άλλους πλούσιους, αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο 

της ζήτησης για τη σεξουαλική εκµετάλλευση γυναικών.  

 

«Υπάρχουν συγκεκριµένες ιστοσελίδες που είναι σχεδιασµένες για να παρέχουν υπηρεσίες σε Τούρκους 

κυρίως από την Κωνσταντινούπολη, προσφέροντάς τους υπηρεσίες µεταφοράς από το αεροδρόµιο προς το 

νυκτερινό κέντρο όπου περνούν τη νύκτα τους.  

 

Μετά τους µεταφέρουν πίσω στο αεροδρόµιο χωρίς να χρειάζεται να µείνουν σε ξενοδοχεία ή οπουδήποτε 

αλλού», ανέφερε η κα Γιουσέλ, προσθέτοντας πως άλλοι επικοινωνούν απευθείας µε υπηρεσίες ταξί και µε 

τα νυκτερινά κέντρα, για να διευθετήσουν την κάθοδό τους στο νησί και το πώς θα εξυπηρετηθούν.

Είπε ακόµα πως αυτό τους στοιχίζει πολύ πιο φθηνά από ό,τι θα πλήρωναν για τις σεξουαλικές υπηρεσίες 

µιας γυναίκας στην Τουρκία και το ποσό που καταβάλλουν περιλαµβάνει το αεροπορικό τους εισιτήριο, τα 

µεταφορικά, τα ποτά τους, το σόου που θα δουν στο νυκτερινό κέντρο καθώς και τις σεξουαλικές υπηρεσίες. 

«∆εν είναι τόσο η ανάγκη του να πάνε στα νυκτερινά κέντρα αλλά η εικόνα που υπάρχει, ιδιαίτερα στην 

Τουρκία, ότι εδώ (τα κατεχόµενα) είναι το νησί της διασκέδασης και των καζίνων, δηλαδή ότι µπορούν να 

έρχονται εδώ ως γκρουπ για να διασκεδάζουν, να κάνουν ό,τι θέλουν και µετά να φεύγουν», σηµείωσε η κα 

Γιουσέλ.

Στην έρευνα επισηµαίνεται ακόµα πως οι τουρίστες που καταλήγουν στα κατεχόµενα µε σκοπό το σεξ, λένε 

ότι επιλέγουν τον συγκεκριµένο προορισµό κυρίως επειδή είναι καλές οι τιµές, αλλά και γιατί δεν γίνονται 

οποιεσδήποτε επιδροµές από τη λεγόµενη αστυνοµία, αφού όλα αυτά γίνονται σχεδόν νόµιµα.

Αξίζει να αναφερθεί πως Τουρκοκύπριοι νέοι αγοράζουν τέτοιες υπηρεσίες από νυκτερινά κέντρα, στο 

πλαίσιο της διασκέδασης µε τους φίλους τους, επειδή δέχονται πίεση από άτοµα της ηλικίας τους, λόγω 

προβληµάτων στο γάµο και στις σχέσεις τους, επειδή αυτή η πράξη τους έγινε πλέον συνήθεια καθώς και 

του ότι πιθανόν οι νέοι να µην έχουν άλλες επιλογές διασκέδασης τα Σαββατοκύριακα. Η κα Γιουσέλ 

ανέφερε πως µε βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας, στα προαναφερθέντα µέρη συχνάζουν επίσης 

Τουρκοκύπριοι άνδρες µεγαλύτερης ηλικίας καθώς και αλλοδαποί.

Μια άλλη κατηγορία ανδρών που αναζητούν τέτοιου είδους υπηρεσίες είναι οι φοιτητές, κυρίως από την 

Τουρκία, που σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας νοµίζουν πως η πορνεία είναι νόµιµη στα 

κατεχόµενα γιατί υπάρχει αφθονία νυκτερινών κέντρων που λειτουργούν «νόµιµα».

Τέλος, η διευθύντρια του Κέντρου Μελετών, Μεταναστευτικής Ταυτότητας και ∆ικαιωµάτων, Μίνε Γιουσέλ, 

τόνισε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει µια «νοµοθεσία» στα κατεχόµενα κατά της εµπορίας γυναικών και να 

γνωρίζουν οι «αστυνοµικές αρχές» το πώς να αναγνωρίζουν τα θύµατα και να αντιµετωπίζουν τις ανάγκες 

τους.
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