
ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ο
ι δράστες σε-

ξουαλικής κα-
κοποίησης παι-
διών και οι χρή-
στες ιστοσελί-

δων παιδικής πορνογραφίας
θα αντιµετωπίζουν αυστηρό-
τερες κυρώσεις βάσει των νέων
ευρωπαϊκών κανόνων που υιο-
θέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο, ενώ τα νέα συγκλονι-
στικά στοιχεία του Παγκόσµιου
Οργανισµού Υγείας  αποκαλύ-
πτουν ότι ένα στα πέντε παιδιά
στην Ευρώπη πέφτουν θύµατα
σεξουαλικής κακοποίησης και
150 εκατοµµύρια κορίτσια κάτω
των 18 ετών, έχουν βιώσει κά-

ποια µορφή σεξουαλικής βίας. 
Για το θέµα αυτό προέβη

χθες σε ενηµέρωση  η ευρω-
βουλευτής Αντιγόνη Παπαδο-
πούλου, Μέλος της Επιτροπής
Πολιτικών Ελευθεριών, ∆ι-

καιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων του Ε. Κ. σε γεύ-
µα εργασίας στο Σπίτι της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, στη Λευ-
κωσία. Όπως ανέφερε η κ. Πα-
παδοπούλου, η νέα ευρωπαϊ-
κή Οδηγία προβλέπει επίσης τη
διαγραφή των ιστοσελίδων παι-
δικής πορνογραφίας ή εφόσον
αυτό κριθεί αδύνατο, τη φρα-
γή της πρόσβασης σε αυτές.
Μελέτες δείχνουν ότι ένα 10%
µε 20% των ανηλίκων στην Ευ-
ρώπη µπορεί να πέσουν θύ-
µατα ασέλγειας κατά την παι-
δική τους ηλικία.

Χιλιάδες Κυπριόπουλα
θύµατα σεξουαλικής βίας
Σε παρέµβασή της η Σουζάνα
Παύλου, ∆ιευθύντρια του Με-
σογειακού  Ινστιτούτου Μελε-
τών Κοινωνικού Φύλου, απο-
κάλυψε στοιχεία συγκλονιστι-
κής έρευνας για την Κύπρο,
ανάµεσα σε χίλια παιδιά, σύµ-
φωνα µε την οποία, 10% από
αυτά (ίδιο ποσοστό αγοριών και
κοριτσιών), δήλωσαν ότι έχουν
υποστεί κάποια µορφή σε-
ξουαλικής κακοποίησης. Την
έρευνα έκανε η Συµβουλευτι-
κή Επιτροπή για την Πρόληψη
και Καταπολέµηση της Βίας
στην Οικογένεια.

«Ως εκ τούτου», είπε η κ.
Παύλου, «τα κορίτσια φαίνον-
ται να κινδυνεύουν περισσότε-
ρο από τις σοβαρότερες µορφές
σεξουαλικής κακοποίησης σε

σχέση µε τα αγόρια. Για παρά-
δειγµα, περισσότερα κορίτσια
έχουν εξαναγκαστεί από µέ-
λος της οικογένειάς τους να πο-
ζάρουν γυµνά (60%), να αγγί-
ξουν τα γεννητικά τους όργανα
(58,3%), να γδυθούν (57,1%), ή
έχουν υποστεί άγγιγµα σε-
ξουαλικής φύσεως (54,4%)».

Σύµφωνα µε την Σ. Παύλου,
«η σεξουαλική βία κατά των κο-
ριτσιών έχει καταστροφικές
συνέπειες για την ψυχική, σω-
µατική, σεξουαλική και ανα-
παραγωγική υγεία τους. Παρά
τα πιο πάνω, µόνο ένα πολύ µι-
κρό ποσοστό του συνόλου των
πράξεων βίας κατά των παιδιών
-κοριτσιών και αγοριών- ανα-
φέρονται και διερευνώνται και
ακόµα πιο λίγοι δράστες καθί-
στανται υπόλογοι των πράξεών
τους. Το ίδιο ισχύει και στην
Κύπρο,  όπου η σεξουαλική κα-
κοποίηση παιδιών εξακολουθεί
να είναι περιτριγυρισµένη από
ταµπού. Ακόµα και όταν οι
υποθέσεις έρχονται στην επι-
φάνεια, οι καταδίκες είναι
σπάνια εξασφαλισµένες και
όταν οι δράστες έχουν καταδι-
καστεί, οι ποινές είναι συγ-
κλονιστικά χαµηλές. Αυτό απο-
δεικνύει την έλλειψη κατα-
νόησης και ευαισθητοποίησης
µεταξύ των διαφόρων εµπλε-
κοµένων επαγγελµατιών, συµ-
περιλαµβανοµένου του δικα-
στικού σώµατος, για την αλη-
θινή φύση και τις διαστάσεις

των εγκληµάτων αυτών».

Τι κάνει η
κυπριακή Αστυνοµία
Μάρκος Νικολεττής, γραφείο
Αστυνοµίας για καταπολέµηση
του ηλεκτρονικού εγκλήµα-
τος: «Στην Κύπρο δεν υπάρχει
ιστοσελίδα παιδικής πορνο-
γραφίας. Οι περισσότερες από
αυτές, άσχετα πού είναι ο χει-
ριστής τους, είναι γραµµένες
στην Αµερική ή σε άλλες χώρες
µε µεγάλη βιοµηχανία σε αυ-
τόν τον τοµέα. Εµείς εντοπί-
ζουµε πού είναι εγγεγραµµέ-
νη η ιστοσελίδα και αν είναι
π.χ. στην Αµερική, τότε θα
στείλουµε µήνυµα µέσω της Ιν-
τερπόλ ότι αυτή η ιστοσελίδα
προβάλλει παιδικό πορνογρα-
φικό υλικό αποθηκεύοντάς το
και αποστέλλοντάς το και κρυ-
πτογραφικά. Επίσης αποστέλ-
λουµε ενηµέρωση στους Κύ-
πριους παροχείς µε µια διαδι-
κασία µέσω του Υπουργείου
Εµπορίου και του Επιτρόπου
Τηλεπικοινωνιών, έτσι ώστε
να µην προβάλλεται τουλάχι-
στον στην Κύπρο, µέχρι να
σταµατήσει η προβολή αυτού
του υλικού ανά το παγκόσµιο.
Πρέπει να πω ότι για να εντο-
πίσει κάποιος παιδικό πορνο-
γραφικό υλικό, πρέπει 99%
να το αναζητήσει. ∆εν µπορεί
κανείς τυχαία να “πέσει” πάνω
σε ιστοσελίδα παιδικής πορ-
νογραφίας».
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ΜΑΡΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΗΣ

∆εν «πέφτεις» τυχαία
σε ιστοσελίδα παιδι-
κής πορνογραφίας

Χιλιάδε̋ Κυπριόπουλα θύματα σεξουαλική̋ βία̋

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«KΛΙΝΙΚΗ ΒΟΡΚΑ» 

32 KΛΙΝΕΣ
21 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
8 ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ
2 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 
8 ΙΑΤΡΕΙΑ

∆εχόµαστε ασθενείς για νοσηλεία και ανάρρωση
∆ιατίθενται δωρεάν ιατρεία και δεχόµαστε συνεργάτες γιατρούς
όλων των ειδικοτήτων.

Το Excimer Laser VISX STAR S4 για θεραπεία µυωπίας κλπ, 
λειτουργεί και είναι στη διάθεση όλων των οφθαλµιάτρων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 24633621, 24662980
Φαξ. 24631370

E-mail:vosimcon@cytanet.com.cy

Νέα ευρωπαϊκή Οδηγία προβλέπει αυστηρές ποινές στους δράστες
Κορίτσια έχουν εξαναγκαστεί από µέλος της οικογένειάς τους να ποζάρουν γυµνά (60%), να αγγίξουν
τα γεννητικά τους όργανα (58,3%), να γδυθούν (57,1%), ή έχουν υποστεί άγγιγµα σεξουαλικής φύσεως (54,4%)

Ποινές, διαδίκτυο, σεξουαλικός τουρισµός
ΌΠΩΣ εξήγησε η Αντιγόνη

Παπαδοπούλου, η νέα ευ-

ρωπαϊκή οδηγία για την κα-

ταπολέµηση της σεξουαλι-

κής κακοποίησης και εκµε-

τάλλευσης παιδιών και της

παιδικής πορνογραφίας,

προβλέπει αυστηρότερες

ποινές για τους δράστες

που καταχρώνται τη θέση

εµπιστοσύνης, εξουσίας ή

επιρροής επί του παιδιού

(π. χ. µέλη της οικογένει-

ας, κηδεµόνες ή εκπαιδευ-

τικοί), ή σε περιπτώσεις

όπου το αδίκηµα διεπράχθη

σε βάρος παιδιού µε δια-

νοητική ή σωµατική αναπη-

ρία, σε κατάσταση εξάρτη-

σης ή σε κατάσταση σωµα-

τικής ή διανοητικής ανικα-

νότητας. Ο εξαναγκασµός

παιδιού να προβεί σε σε-

ξουαλικές πράξεις ή η εκ-

πόρνευση ενός παιδιού θα

τιµωρείται µε ποινή φυλάκι-

σης, το ανώτατο όριο της

οποίας ανέρχεται σε τουλά-

χιστον δέκα χρόνια. Οι πα-

ραγωγοί υλικού παιδικής

πορνογραφίας θα αντιµετω-

πίζουν ποινές φυλάκισης,

το ανώτατο όριο των οποί-

ων ανέρχεται σε τουλάχι-

στον τρία χρόνια, ενώ

στους χρήστες ιστοσελίδων

παιδικής πορνογραφίας θα

επιβάλλονται ποινές κάθειρ-

ξης, το ανώτατο όριο των

οποίων ανέρχεται σε τουλά-

χιστον ένα χρόνο. Εξάλλου,

η προσέγγιση παιδιών

µέσω του διαδικτύου από

ενήλικες µε σκοπό τη σε-

ξουαλική κακοποίησή τους,

θα καταστεί ποινικό αδίκη-

µα σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Αδίκηµα θα καταστεί και ο

αποκαλούµενος σεξουαλι-

κός τουρισµός µε σκοπό τη

σεξουαλική εκµετάλλευση

παιδιών, όταν αυτός  δια-

πράττεται στο έδαφος ενός

κράτους µέλους ή από έναν

υπήκοο κράτους µέλους

στο εξωτερικό.

Παιδεραστές
και θύµατα,
αριθµοί που
σοκάρουν
ΟΙ ΠΑΙ∆ΟΦΙΛΟΙ (παιδε-

ραστές είναι πιο δόκιµη

λέξη) είναι άτοµα υπερά-

νω πάσης υποψίας, που

εκµεταλλεύονται τις θέ-

σεις και τις σχέσεις

τους µε τις οικογένειες

των θυµάτων. Πρόκειται

για άντρες µεταξύ 15-72

ετών µε αρρωστηµένα

πάθη και τα θύµατά τους

µπορεί να είναι βρέφη

από 2 µηνών!

Οι αριθµοί για τη σε-

ξουαλική βία σε βάρος

ανηλίκων, σοκάρουν: 

10-20% ανηλίκων-

εφήβων εκτίθενται σε

κινδύνους σεξουαλικής

βίας στην Ευρώπη.

20% των ατόµων κα-

ταδικασθέντων για σε-

ξουαλικά εγκλήµατα,

επαναλαµβάνουν τα ίδια

εγκλήµατα.

200 νέες φωτογρα-

φίες παιδικής πορνο-

γραφίας αναρτώνται κα-

θηµερινά στο διαδίκτυο.

3 δισ. ευρώ ετησίως

είναι ο τζίρος της βιοµη-

χανίας παιδικής πορνο-

γραφίας στο διαδίκτυο.

345% είναι η αύξηση

του αριθµού ιστοσελί-

δων µε πορνογραφικό

περιεχόµενο, όπου πρω-

ταγωνιστούν ανήλικοι,

ακόµα και βρέφη.

150 χιλιάδες είναι η

ηµερήσια επισκεψιµότη-

τα ορισµένων ιστοσελί-

δων τέτοιου περιεχοµέ-

νου - αριθµός ιδιαίτερα

υψηλός, που συνεπάγε-

ται υπέρογκα ποσά δα-

πάνης για πρόσβαση σε

αυτές.

Να σηµειωθεί ότι σε ό,τι

αφορά την παιδική πορ-

νογραφία, δεν υπάρ-

χουν ειδικοί νόµοι απο-

κλειστικά σε θέµατα δια-

δικτύου. Πρόκειται για

µια ιδιαίτερα επικερδή

«αγορά», που συνδέεται

µε το οργανωµένο έγ-

κληµα.

Από αριστερά Αντιγόνη Παπαδοπούλου - ευρωβουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου - εκπρόσωπος γραφείου Τύπου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
Σουζάνα Παύλου - ∆ιευθύντρια Μεσογειακού  Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου, και Joseph Varughese - ∆ιευθυντής Μη Κυβερνητι-

κής Οργάνωσης «Hope for Children», στη χθεσινή διάσκεψη Τύπου.


