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Δημόζια Παπέμβαζη ηηρ Επιηπόπος Πποζηαζίαρ ηυν Δικαιυμάηυν ηος Παιδιού για 

δηλώζειρ ςποτηθίος για ηο αξίυμα ηος Πποέδπος ηηρ Δημοκπαηίαρ πος ενθαππύνοςν 

ηη ζεξοςαλική δπαζηηπιόηηηα ενηλίκυν με ανήλικοςρ 

 

Η Επίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ,  κε αθνξκή πξόζθαηεο δειώζεηο 

θαη παξνπζηάζεηο ππνςεθίνπ γηα ην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο πνπ 

ελζαξξύλνπλ ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα ελειίθσλ κε αλήιηθνπο, ζεσξεί ζεζκηθή 

ππνρξέσζε λα ηνπνζεηεζεί δεκόζηα επί ηνπ ζέκαηνο, αθελόο γηα λα ελεκεξώζεη θαη 

αθεηέξνπ γηα λα πξνβιεκαηίζεη.  

 

Η ύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ θαηνρπξώλεη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ από θάζε κνξθή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο κέζα 

από, ηνπιάρηζηνλ, 17 άξζξα. Δε ρξεηάδεηαη επηρεηξεκαηνινγία γηα λα πεηζζεί θάπνηνο όηη ηα 

παηδηά πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε. Η 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε παηδηώλ παξαβηάδεη ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα, επεξεάδεη ηελ 

ςπρηθή ηνπο πγεία θαη βιάπηεη ηνπο δεζκνύο εκπηζηνζύλεο πνπ έρνπλ κε ηνπο ελήιηθεο. Οη 

ζπλέπεηεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κπνξεί λα  αθνινπζνύλ ην παηδί θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ1. Ωο εθ ηνύηνπ, ην ζέκα απηό πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ 

αλάινγε ζνβαξόηεηα θαη ππεπζπλόηεηα θαη κε πιήξε επίγλσζε όηη, ζήκεξα ένα ζηα πένηε 

παηδηά ζηελ Επξώπε είλαη ζύκα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ή εθκεηάιιεπζεο.2  

 

Η ύκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Παηδηώλ από εμνπαιηθή 

Εθκεηάιιεπζε θαη εμνπαιηθή Καθνπνίεζε3, νξίδεη σο ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη 

θαθνπνίεζε παηδηώλ ζεηξά πξάμεσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ: (α) ηελ εκπινθή ζε ζεμνπαιηθέο 
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 Protecting children from sexual violence: A comprehensive approach, Council of Europe (2010), ζει. 7. 

2
  Σν πκβνύιην ηεο Επξώπεο θαηέιεμε ζηελ αλαινγία «έλα ζηα πέληε» κέζα από ην ζπλδπαζκό 

απνηειεζκάησλ από δηάθνξεο έξεπλεο πνπ εθπόλεζαλ εξεπλεηηθέο νκάδεο ζε πνιιέο Επξσπατθέο ρώξεο. Γηα 
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: http://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/statistics_en.asp  
3
ύκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επξώπεο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Παηδηώλ από ηε εμνπαιηθή Εθκεηάιιεπζε θαη 

εμνπαιηθή Καθνπνίεζε (Lanzarote, 25.X.2007), Άξζξα 3 θαη 18-23 
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δξαζηεξηόηεηεο κε παηδί πνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εζληθνύ δηθαίνπ, δελ έρεη θηάζεη 

ηελ θαηά λόκν ειηθία γηα ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηόηεηεο (εμαηξείηαη ε ζπλαηλεηηθή ζεμνπαιηθή 

δξαζηεξηόηεηα κεηαμύ αλειίθσλ), (β) ηελ εκπινθή ζε ζεμνπαιηθέο δξαζηεξηόηεηεο κε παηδί 

όπνπ γίλεηαη ρξήζε θαηαλαγθαζκνύ, βίαο ή απεηιήο, θαηάρξεζε αλαγλσξηζκέλεο ζέζεο 

εμνπζίαο, εκπηζηνζύλεο ή επηξξνήο ζην παηδί, πεξηιακβαλνκέλσλ εληόο ηεο νηθνγέλεηαο ή 

γίλεηαη θαηάρξεζε κηαο ηδηαίηεξα επάισηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνύ θπξίσο ιόγσ πλεπκαηηθήο 

ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο ή θαηάζηαζεο εμάξηεζεο πνπ έρεη ην παηδί από άιινπο,  (γ) ηελ εθ 

πξνζέζεσο πξόθιεζε γηα ζεμνπαιηθνύο ζθνπνύο παηδηνύ πνπ δελ έρεη θζάζεη ζε ειηθία 

ζεμνπαιηθήο ζπλαίλεζεο,  λα θαηαζηεί κάξηπξαο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ή ζεμνπαιηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ, έζησ θαη ρσξίο λα έρεη ζπκκεηάζρεη,  θαη  (δ) ηελ εθ πξνζέζεσο ζπλδξνκή ή 

παξόηξπλζε δηάπξαμεο νπνηνλδήπνηε αδηθεκάησλ πνπ ζεζπίδνληαη ζηε ύκβαζε.   

 

Ενημεπυμένη ζςναίνεζη για εμπλοκή ζε οποιαζδήποηε μοπθήρ ζεξοςαλική 

δπαζηηπιόηηηα θευπείηαι όηι ςπάπσει, όηαν ηο άηομο είναι επαπκώρ ώπιμο, ηόζο 

νοηηικά όζο και ζςναιζθημαηικά, για να καηανοήζει πλήπυρ ηη ζημαζία και ηιρ 

ζςνέπειερ μιαρ ππάξηρ. ηνλ θαζνξηζκό ηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα ζπλαίλεζε ζε ζεμνπαιηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ζπλεθηηκνύληαη νη  αλαπηπζζόκελεο δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο ηνπ παηδηνύ, ην 

δηθαίσκά ηνπ λα ιακβάλεηαη πξσηίζησο ππόςε ην ζπκθέξνλ ηνπ, ε πγεία ηνπ θαη ε δηαθύιαμε 

ηεο πγηνύο αλάπηπμήο ηνπ. Σν δηθαίσκα ηνπ λα έρεη άπνςε  ιακβάλεηαη ππόςε πάληα 

αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην βαζκό σξηκόηεηάο ηνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, νη πεξηζζόηεξεο ρώξεο 

θαζνξίδνπλ κε Νόκν ην όξην ειηθίαο γηα ηελ εκπινθή παηδηώλ ζε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα, 

όρη γηα λα πεξηνξίζνπλ ή λα ξπζκίζνπλ ηε ζεμνπαιηθή δσή ηνπο, αιιά γηα λα ηα πξνθπιάμνπλ 

από ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη θαθνπνίεζε. Η άπνςε ηεο Επηηξνπήο ησλ Ηλσκέλσλ 

Εζλώλ γηα ηα Δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ επί ηνύηνπ είλαη όηη,  ε ειηθία ησλ 14 εηώλ απνηειεί 

ρακειό όξην ειηθίαο γηαηί ηα αθήλεη εθηεζεηκέλα ζε θηλδύλνπο4.  

Η ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, σο έλα βαζηθό αλζξώπηλν δηθαίσκα, ππόθεηηαη ζε πεξηνξηζκνύο, 

έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξώλνληαη ζε άιια 

πξόζσπα, πεξηιακβαλνκέλσλ πάληνηε ησλ παηδηώλ5. H ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ησλ 

παηδηώλ, απνηειεί θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο όπσο απηά θαηνρπξώλνληαη 

ζηηο ζρεηηθέο Δηεζλείο πκβάζεηο. Καηά ηελ πξόζθαηε πξνεθινγηθή εθζηξαηεία, ηα ΜΜΕ 
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 Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, UNICEF (2007), ζει. 523 

5 ύληαγκα ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο, Άξζξν 18.6  

Η Επξσπατθή ύκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Δηθαησκάησλ θαη Θεκειησδώλ Ειεπζεξίσλ, Άξζξν 
10 
Υάξηεο Θεκειησδώλ Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, Άξζξν 11  
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ήξζαλ αληηκέησπα κε ηελ πξόθιεζε, αθελόο λα ελεκεξώζνπλ ην θνηλό γηα ηηο ζέζεηο πνπ 

εθθξάδνληαη ζην πξνεθινγηθό πξόγξακκα ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ γηα ην αμίσκα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δεκνθξαηίαο, νη νπνίεο νδεγνύζαλ ζε θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνύ θαη, αθεηέξνπ, λα ζεβαζηνύλ ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ. Μηα κεξίδα 

δεκνζηνγξάθσλ, ζεβόκελε ην γεγνλόο όηη, νπνηαδήπνηε δεκνζηνγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ 

αγγίδεη ηηο δσέο θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηώλ πξέπεη λα επηηειείηαη κε πιήξε ζπλαίζζεζε ηεο 

επάισηεο θαηάζηαζήο ηνπο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζπλέπεηεο ζηα παηδηά από ηε 

δεκνζίεπζε νπνηνπδήπνηε πιηθνύ6, θαηέιεμε ζηελ απόθαζε ηεο κε δεκνζηνπνίεζεο ησλ 

ζπλαθώλ ζέζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνςεθίνπ, πξάμε πνπ ηνπο ηηκά.  

 

Σνύην όκσο δελ έγηλε από όια ηα ΜΜΕ, ελώ,  όπσο δηεθάλε,  θακία αξρή ηεο Δεκνθξαηίαο 

δελ έθξηλε όηη είρε ζεζκηθή ππνρξέσζε λα παξέκβεη. Καηά ζπλέπεηα, δεκηνπξγείηαη 

πξνβιεκαηηζκόο θαηά πόζν ζηελ Κύπξν ε εθινγηθή δηαδηθαζία είλαη ηέηνηα πνπ λα 

δηαζθαιίδεη ηελ επάξθεηα ησλ ππνςεθίσλ θαη θαη΄επέθηαζε ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο, 

ζηα πιαίζηα ηνπ ζεβαζκνύ ηνπ πληάγκαηνο θαη ησλ Δηεζλώλ πκβάζεσλ γηα ηα αλζξώπηλα 

δηθαηώκαηα. Σν γεγνλόο όηη, νη ζεζκνί ηνπ Κξάηνπο δελ ιεηηνύξγεζαλ απνηειεζκαηηθά έηζη 

ώζηε λα θξίλνπλ σο αθαηάιιειν ππνςήθην πνπ πξνήγαγε ηελ θαηάθσξε παξαβίαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ θαη/ή δελ έθξηλαλ όηη όθεηιαλ λα παξέκβνπλ θαηαιπηηθά, 

θαηαδεηθλύεη όηη ην πθηζηάκελν ζρεηηθό λνκηθό πιαίζην απνηπγράλεη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ.  Η Επίηξνπνο εθθξάδεη έληνλν πξνβιεκαηηζκό γηα 

ην ζέκα θαη ζεσξεί όηη ελδείθλπηαη ε έλαξμε δηαιόγνπ κε ζηόρν ηελ επαλεμέηαζή ηνπ. 
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 Οδεγίεο θαη Αξρέο Δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Δεκνζηνγξάθσλ γηα ηελ Αλαθνξά Θεκάησλ πνπ Αθνξνύλ Παηδηά 


