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«√
ι σεξουαλικές σχέσεις µε
ανήλικο τιµωρούνται µε
φυλάκιση», λέει η πρώτη

σελίδα του φυλλαδίου που υπογρά-
φεται από την ECPAT, ένα παγκό-
σµιο δίκτυο για την καταπολέµηση
της σεξουαλικής εκµετάλλευσης
παιδιών και εφήβων, της παιδικής
πορνείας και πορνογραφίας. Το δί-
κτυο αυτό συµµετέχει στη διοργά-
νωση του Τρίτου Παγκοσµίου Συνε-
δρίου κατά της σεξουαλικής εκµε-
τάλλευσης παιδιών και εφήβων που
θα γίνει από τις 25 έως τις 28 Νοεµ-
βρίου στο Ρίο ντε Zανέιρο στη Βρα-
ζιλία. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη
εκδήλωση κατά της σεξουαλικής εκ-
µετάλλευσης παιδιών σε ολόκληρο
τον κόσµο. Οργάνωσε το πρώτο συ-
νέδριο το 1996 στη Σουηδία, µε τη
συµµετοχή 122 χωρών. Hταν η πρώ-
τη φορά που καθιερώθηκε η ∆ιακή-
ρυξη και το Πρόγραµµα ∆ράσης
κατά της σεξουαλικής εκµετάλλευ-
σης παιδιών και εφήβων. Το δεύτε-
ρο παγκόσµιο συνέδριο έγινε το
2001 στη Γιοκοχάµα της Ιαπωνίας
και σε λίγες ηµέρες διοργανώνεται
το τρίτο.

Σ’ αυτό αναµένεται να πάρουν
µέρος περίπου 130 χώρες. Η Ελλά-
δα εκπροσωπείται σε αυτό µε µη
κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και
από το ελληνικό τµήµα της Unicef.
Αναµένεται, επίσης, να πάρουν
µέρος και παιδιά από διάφορες χώ-
ρες. Κάποια από αυτά, όπως τονί-
ζουν οι συνδιοργανωτές, έχουν υ-
ποστεί την εµπειρία της σεξουαλι-
κής εκµετάλλευσης.

Παιδιά στην πορνεία
Τα στοιχεία που η οργάνωση έχει

επεξεργαστεί στο παρελθόν, είναι α-
νατριχιαστικά και µοιραία οδηγούν
σε ένα φαινόµενο απολύτως ταυτι-
σµένο, πλέον, µε µία από τις πιο
προσοδοφόρες ενασχολήσεις του
οργανωµένου εγκλήµατος διεθνώς.
Ο συνδυασµός του σεξουαλικού
τουρισµού µε την αναγκαστική εκ-
πόρνευση παι-
διών, έχει αριθ-
µό, σύµφωνα µε
την ECPAT: Κά-
θε χρόνο στα
τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ά
σκλαβοπάζαρα
του πλανήτη,
περισσότερα α-
πό ένα εκατοµ-
µύριο παιδιά λα-
δώνουν τα γρα-
νάζια της µηχα-
νής των σεξουα-
λικών ταξιδιω-
τών. Από τις χώ-
ρες του Τρίτου Κόσµου, την Αφρι-
κή, τη Λατινική Αµερική –µόνο στη
Βραζιλία εκτιµάται ότι τουλάχιστον
150.000 παιδιά, αγόρια και κορί-
τσια, είναι στην πορνεία– τη Νοτιο-
ανατολική Ασία, την Καραϊβική,
την Ινδία, την Ταϊλάνδη, την Ταϊ-
βάν και τα τελευταία χρόνια, χώρες
της ανατολικής Ευρώπης.

Ο σεξουαλικός τουρισµός δεν έχει
µόνο οικονοµικά κίνητρα, λένε οι ει-
δικοί. Βασίζεται σε πολλούς άλλους
ισχυρούς τοµείς της σύγχρονης ζω-
ής και γι’ αυτό είναι δύσκολο να α-
ντιµετωπιστεί. «Είναι το σύνδροµο

του αναπτυγµένου ∆υτικού απένα-
ντι σε λαούς που τους θεωρούν υπο-
τελείς και αυτό έχει τη βάση του
στην αποικιοκρατία αλλά και στη
χρόνια πολεµική παρουσία αµερικα-
νικών στρατευµάτων στο Βιετνάµ. Ο
δυτικός κόσµος σχηµάτιζε για χρό-
νια την εικόνα ότι αυτές οι χώρες εί-
ναι τα σεξουαλικά θέρετρα των πολι-
τισµένων», θα πει ένας τουρ οπερέι-

τορ από την Αθή-
να. Και κλείνει:
«Στην Ελλάδα δεν
υπάρχουν οργα-
νωµένα γραφεία
για σεξοτουρι-
σµό. Oχι ότι δεν
υπάρχουν πελά-
τες. Υπάρχουν αλ-
λά ψάχνουν στο
Ιντερνετ και κλεί-
νουν µε γραφεία
από το εξωτερικό.
Aµερικανικές,
γερµανικές, αυ-
στριακές, ολλαν-

δικές, ιαπωνικές, αυστραλιανές και
άλλες τουριστικές επιχειρήσεις είναι
απολύτως ειδικευµένες σ’ αυτό».

Οργανωµένο έγκληµα

∆εµένα σφιχτά, χειρότερα και α-
πό γόρδιο δεσµό, είναι τα φαινόµε-
να του trafficking και της παιδικής
πορνείας, σύµφωνα µε αξιωµατού-
χους που ασχολούνται µε τη δίωξη
του οργανωµένου εγκλήµατος . «Το
πιο αστείο που µπορεί να κάνει κά-
ποιος στην προσέγγιση αυτού του
θέµατος είναι να θεωρήσει ότι είναι
µόνο ελληνικό ή µόνο ταϊλανδικό ή

µόνο βραζιλιάνικο ζήτηµα, είναι πα-
γκόσµιο», λένε. Η ενήλικη πορνεία
µαζί µε την παιδική πάνε συνήθως
µαζί. «Υπάρχει ένα ολόκληρο οικο-
νοµικό υπόστρωµα, οργανωµένο µε
µαφιόζικο τρόπο, που συντηρείται
από τα έσοδα όλων των ειδών της
πορνείας», λένε και περιγράφουν
την ιστορία µιας ανήλικης κοπέλας
που εκπορνεύτηκε αναγκαστικά σε
έναν οίκο ανοχής της Αθήνας.

Προερχόταν από τη νέα µεγάλη
δεξαµενή πορνείας προς τη ∆υτική
και Βόρεια Ευρώπη: Ρωσία, Γεωρ-
γία, Μολδαβία, Ουκρανία και αλ-
λού. Η κοπέλα ήταν από την Ου-
κρανία. Την έφεραν στην Ελλάδα,
της κράτησαν το διαβατήριο και τα
πλαστά έγγραφα και την ανάγκασαν
να δουλέψει σε ένα παράνοµο «σπί-
τι» στο κέντρο της Αθήνας. Eκλαιγε
και αρνιόταν. Τότε τηλεφώνησαν
στο κινητό αυτού που την είχε πάει
στο «σπίτι». Εκείνος πήγε αµέσως
και της έδειξε ένα MMS στο κινητό
του µε το ανήλικο παιδί της ανήλι-
κης κοπέλας στην πατρίδα του να το
κρατάει ένας µαφιόζος µε το ένα χέ-
ρι. Στο άλλο κρατούσε ένα µαχαίρι.
Η κοπέλα την πρώτη ηµέρα της
δουλειάς της έκανε αναγκαστικά έ-
ρωτα µε περισσότερους από είκοσι
πελάτες, στην πλειονότητά τους
Eλληνες. Yστερα από λίγο καιρό αρ-
ρώστησε σοβαρά, αλλά δεν την πή-
γαν στο γιατρό. Μόλις η κατάστασή
της έφτασε στο απροχώρητο, την
πέταξαν έξω από ένα δηµόσιο νοσο-
κοµείο που εφηµέρευε. Πρέπει να
είχαν φτάσει το όριο των περίπου
30.000 ευρώ που χρειάζονται από

κάθε κοπέλα, µέχρι να την πετά-
ξουν σε κάποιο κάδο ζωντανών α-
πορριµµάτων ή να την πουλήσουν
σε άλλο κύκλωµα, στο πλαίσιο της
ανακύκλωσης των εσόδων. Λίγο
καιρό αργότερα, ακούστηκε σε κά-
ποια κυκλώµατα ότι η συγκεκριµέ-
νη κοπέλα έγινε καλά, προσπάθησε
να επιστρέψει στην πατρίδα της,
αλλά κάτι τέτοιο δεν γινόταν χωρίς
το διαβατήριό της. Και τελικά επέ-
στρεψε στο κύκλωµα.

Παιδιά στα σκουπίδια 
του τουρισµού

Η ECPAT έχει προσπαθήσει, τα τε-
λευταία δέκα χρόνια, να φτιάξει τον
παγκόσµιο χάρτη του σεξουαλικού
τουρισµού µε θύµατα παιδιά. Σύµ-
φωνα µε αυτήν, ο σεξουαλικός του-
ρισµός δεν έχει µόνο άντρες πελά-
τες. Οργανωµένα γυναικεία γκρουπ
τουριστριών από Ευρώπη, ΗΠΑ και
Καναδά προτιµούν την Γκόα στην
Ινδία, την Γκάµπια, την Τζαµάικα
και την Κούβα. Οι άντρες έχουν
πρώτη στη λίστα των προτιµήσεων
την Ταϊλάνδη, την Ταϊβάν, το Βιετ-
νάµ, τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία,
την Καµπότζη, το Λάος, τη Σρι Λάν-
κα, τη Μαλαισία. Στις χώρες αυτές,
υπολογίζει η οργάνωση, τα παιδιά
που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχα-
νία του σεξοτουρισµού ξεπερνούν
τις 400.000. Aλλες εκτιµήσεις πα-
γκόσµιων οργανώσεων για τα δικαι-
ώµατα του παιδιού ανεβάζουν τον
αριθµό αυτόν στις 800.000.

Από την άλλη πλευρά του χάρτη,
η Κούβα, το Μεξικό, η Κόστα Ρίκα,
η Βενεζουέλα, το Σουρινάµ, η ∆ο-

H ME°A§H M¶IZNA 
TOY OP°ANøMENOY E°K§HMATO™

1 εκατ. παιδιά
στο παζάρι του
σεξοτουρισµού

EÓ· ·Ïfi Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ, Û·Ó ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi, Ù‡Ô˘ «Ô‡ ı· ¿ÙÂ, ÙÈ
ı· Ê¿ÙÂ», ÍÂ¯ÒÚÈ˙Â ·fi fiÏ· Ù· ¿ÏÏ·, ¿Óˆ ÛÙÔ Í‡ÏÈÓÔ ÙÚ·Â-
˙¿ÎÈ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ ‚ÈÂÓÓ¤˙ÈÎÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. EÓ·˜ ¿-
ÓÙÚ·˜, fi¯È ÌÂÁ¿ÏÔ˜, Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÚ›ÙÛÈ. ∆Ô ¤ÓÙ˘Ô Ì·˜ Ï¤ÂÈ
fiÙÈ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Â›Ó·È ‰ÂÎ·ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ. ∆Ô ‚Ï¤ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÚ‡-
‚ÂÙ·È ·fi ÙÔ «14 years». ∫·È ÙfiÙÂ ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ «10 years»
ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ·; ™Â ¤Ó·-‰˘Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·
¤¯ÂÈ˜ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ fiÙÈ Ô ·˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ·›˙ÂÈ ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜
Ô˘ ÛÙÈ˜ ‚·Ï›ÙÛÂ˜, Ì·˙› ÌÂ ÙÈ˜ ·ÏÏ·ÍÈ¤˜, ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó Î·È ¤Ó· Ì˘-
ÛÙËÚÈÒ‰Â˜ ÎÚ˘Êfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. ∞˘Ùfi ÙÔ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘Ú›-
ÛÙ·. ∫·È Â›Û·È Î¿Ô˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙË˜ ∂˘ÚÒË˜…

Aγόρια και κορίτσια από
τις χώρες του Tρίτου
Kόσµου, την Aφρική, 
τη Λατινική Aµερική, 
την Nοτιοανατολική Aσία,
την Kαραϊβική, την Iνδία,
την Tαϊλάνδη, την Tαϊβάν
είναι στην πορνεία
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µινικανή ∆ηµοκρατία, η Βραζιλία εί-
ναι χώρες όπου σύµφωνα µε τις ε-
κτιµήσεις εκπορνεύονται περισσό-
τερα από 500.000 παιδιά. Αλλά και
στην Ευρώπη. Η οργάνωση ανέφερε
στο παρελθόν ότι εντοπίστηκαν παι-
διά από 5 έως 14 ετών να είναι ενταγ-
µένα σε οργανωµένα κυκλώµατα
πορνείας στη Σικελία, καθώς υπο-
χρεώνονται από τις οµάδες του ορ-
γανωµένου εγκλήµατος της Κόζα
Νόστρα να πρωταγωνιστούν σε πορ-
νοταινίες. «Το 10% της πορνείας στη
Β. Ιταλία αποτελείται από παιδιά 10-
15 ετών και το 30% από 16-18 ετών»,
αναφέρει η παγκόσµια οργάνωση.

Ποιος είναι, όµως, ο πελάτης-του-
ρίστας; Πώς περιγράφουν το προφίλ,
αλλά και ποια είναι η διαδικασία που
τον οδηγεί στην αναζήτηση της σε-
ξουαλικής ικανοποίησης και µάλιστα
σε παιδιά; Κατ’ αρχάς, λένε, οι του-
ριστικοί αυτοί προορισµοί δίνουν την
εντύπωση –µέσα από δυτικά µέσα ε-
νηµέρωσης και πρότυπα συµπεριφο-
ρών– ότι η σεξουαλική εκµετάλλευση
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της οικο-
νοµικής ζωής. Είναι δηλαδή «νοµι-
µοποιηµένη» µέσα από δικαιολογίες
ότι ο τουρίστας µε αυτόν τον τρόπο
«βοηθάει την οικογένεια του παιδιού
να ζήσει. Αυτό, σε συνδυασµό µε τη
γενικότερη πορνογραφική κουλτού-
ρα της ∆ύσης, διογκώνει το φαινόµε-
νο. Η οργάνωση αναφέρει µια φράση
που εξηγεί γιατί στα ξενοδοχεία µε-
γάλων ευρωπαϊκών πόλεων βρίσκεται
το σοκαριστικό φυλλάδιο που περι-
γράφουµε στην αρχή: «Ο ταξιδιώτης
δεν ξέρει τι θα πει ντροπή…».

kkyr@enet.gr

TÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÙË˜ ECPAT

TË˜ KATIA™ ANTøNIA¢H

«∞
νθεκτική» παρουσιάζεται η επιθυ-
µία για σεξ στους άνδρες µε την πά-
ροδο του χρόνου, αν και τα σεξουα-

λικά προβλήµατα φαίνεται να επιτείνονται λί-
γο µετά την έλευση του 40ού έτους της ηλι-
κίας. Παράλληλα, οι έγγαµοι φαίνεται να έ-
χουν περισσότερες πιθανότητες να απευθυν-
θούν σε κάποιον ειδικό σεξουαλικής υγείας,
ενώ η ύπαρξη σεξουαλικής διαταραχής µπο-
ρεί να επηρεάσει σηµαντικά και την επιθυµία
για επαφή.

Τα παραπάνω καταδεικνύει έρευνα που διε-
νεργήθηκε από το Ινστιτούτο Ψυχικής και Σε-
ξουαλικής Υγείας, υπό την εποπτεία του Θά-
νου Ασκητή, από τους ψυχολόγους Βασιλική
Ντούµου, Χρύσα Φερίδου και Χριστίνα Χου-
σιάδα και βάσει στατιστικών στοιχείων της
Συµβουλευτικής Γραµµής Σεξουαλικής Υγεί-
ας.

Σύµφωνα µε αυτή, το 80,6% των ανδρών η-
λικίας 40 έως 60 ετών που τηλεφωνούν στη
Γραµµή, καλούν µε κύριο αίτηµα ένα πρόβλη-
µα σεξουαλικής λειτουργίας. «Στη µέση ηλι-
κία τα σεξουαλικά προβλήµατα παρουσιάζουν
σηµαντική αύξηση, που εξηγείται τόσο από
την εντονότερη παρουσία οργανικών νοσηµά-
των όσο και τις ψυχολογικές δυσκολίες που εί-
ναι χαρακτηριστικές σε αυτή τη φάση του κύ-
κλου ζωής –κρίση έγγαµου βίου, αποχωρισµός
παιδιών, ανάγκη για επιβεβαίωση, επανεκτί-
µηση της πορείας της ζωής, συνταξιοδότη-
ση», αναφέρουν οι ψυχολόγοι της Γραµµής.

Το συχνότερο πρόβληµα των ανδρών στη
µέση ηλικία είναι η διαταραχή της στύσης, σε
ποσοστό 70%. Μια τέτοια δυσλειτουργία µπο-
ρεί να οφείλεται σε οργανικούς ή ψυχολογι-
κούς παράγοντες, ή σε ένα συνδυασµό των
δύο. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι σε ό-

λες τις περιπτώσεις υπάρχει λύση, σύµφωνα
µε τους ειδικούς, αρκεί κανείς να τη διεκδι-
κήσει. Aλλωστε, σε αυτή την ηλικία είναι συ-
χνότερη η παρουσία οργανικών προβληµάτων
που µπορεί να σχετίζονται µε τη δυσκολία στη
στύση, όπως η υπέρταση, η υπερλιπιδαιµία,
ο σακχαρώδης διαβήτης, τα καρδιολογικά
προβλήµατα.

Το δεύτερο σε συχνότητα πρόβληµα είναι η
πρόωρη εκσπερµάτιση, αφού ένα 18% των κα-
λούντων αντιµετώπισαν τη συγκεκριµένη δυ-
σκολία. Σε ποσοστό 4%, η ανεσταλµένη εκ-
σπερµάτιση είναι η τρίτη συχνότερη δυσλει-
τουργία.

Σχετικά µε την επιθυµία αλλά και τη συχνό-
τητα της σεξουαλικής επαφής, ένα 52% των
καλούντων που δήλωσαν ότι έχουν σεξουαλι-
κό πρόβληµα απάντησαν πως δεν είχαν καθό-
λου επαφές σε διάρκεια 30 ηµερών, ενώ τo
49% παραδέχονται ότι δεν είχαν καν επιθυµία
για σεξουαλική επαφή µέσα στον τελευταίο
µήνα. Το ενθαρρυντικό, βέβαια, είναι ότι έ-
να ποσοστό της τάξης του 38% συνολικά επε-
σήµαναν ότι είχαν την επιθυµία για σεξ από 6
(το 15%) µέχρι και 30 φορές (το 12%) µέσα σε έ-
να µήνα.

Οι παντρεµένοι, σύµφωνα µε την τελική α-
ποτίµηση, παρουσιάζουν µεγαλύτερο κίνη-
τρο για διεκδίκηση λύσης σε ένα σεξουαλικό
πρόβληµα, λόγω του ότι η κατάσταση επηρε-
άζει τη σχέση µε τη σύζυγο. Το 76% των αν-
δρών που κάλεσαν τη Γραµµή είναι παντρε-
µένοι, το 7% διαζευγµένοι και το 13% άγαµοι.
Αυτό που επισηµαίνεται είναι ότι άνδρες µέ-
σης ηλικίας, που αντιµετωπίζουν ένα σεξου-
αλικό πρόβληµα, µπορεί είτε να µην µπορούν
να έχουν σεξουαλικές επαφές είτε να τις απο-
φεύγουν στη σκέψη µιας πιθανής «αποτυ-
χίας». Πολύ συχνά αναφέρεται, λένε οι ψυχο-
λόγοι της Γραµµής, σηµαντική µείωση των
σεξουαλικών επαφών, παρ’ όλο που υπάρχει
επιθυµία.

Η Συµβουλευτική Γραµµή Σεξουαλικής
Υγείας παρέχει συµβουλές, υποστήριξη και
κατευθυντήριες γραµµές ανάλογα µε το εκά-
στοτε πρόβληµα. Λειτουργεί από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή, 10-2 και 4-8, στο 210-7797979. ✖

TI ¢EIXNEI EPEYNA TOY IN™TITOYTOY æYXIKH™ KAI ™E•OYA§IKH™ Y°EIA™

Kαλά κρατεί η επιθυµία 
για σεξ στους 40άρηδες

Oι έγγαµοι έχουν
περισσότερες
πιθανότητες να
απευθυνθούν σε
κάποιους ειδικούς
σεξουαλικής υγείας


