ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΒ’
Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2535
2. Αναφορά στην ευρωπαϊκή ηµέρα για την προστασία των
παιδιών από τη σεξουαλική εκµετάλλευση και τη σεξουαλική
κακοποίηση, σελ. 2535 - 2544
3. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2535, 2537, 2538, 2540,
2543, 2544
Β. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση σχεδίου νόµου: Οι Υπουργοί Υγείας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, ο Υπουργός Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Υγείας, καθώς και ο Υφυπουργός στον
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Αθήνα, σήµερα στις 24 Νοεµβρίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 11.06’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 23-11-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΛΑ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 23
Νοεµβρίου 2021 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο των σχεδίων νόµου: 1) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Δηµοκρατίας της
Σερβίας για την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας της Σερβίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία
υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007».
2) «Κύρωση του Πρωτοκόλλου µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μαυροβουνίου
για την εφαρµογή της Συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δηµοκρατίας του Μαυροβουνίου σχετικά µε την
επανεισδοχή ατόµων που διαµένουν χωρίς άδεια, η οποία υπεγράφη στις Βρυξέλλες στις 18 Σεπτεµβρίου 2007».
3) «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Συµβουλίου Υπουργών της Δηµοκρατίας της Αλβανίας σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία
κέντρου µε σκοπό την αστυνοµική και τελωνειακή συνεργασία».
4) «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης («ΜΚ») µεταξύ του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για τη φιλοξενία Αξιωµατικού Συνδέσµου του
Frontex στην Ελληνική Δηµοκρατία»)
Στο σηµείο αυτό θα γίνει αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ηµέρα για
την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκµετάλλευση
και τη Σεξουαλική Κακοποίηση.
Η 18η Νοεµβρίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ηµέρα για
την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκµετάλλευση
και τη Σεξουαλική Κακοποίηση. Υιοθετήθηκε στις 12 Μαΐου του
2015, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, κατόπιν εισηγήσεως της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης. Κάθε χρόνο η
καµπάνια του Συµβουλίου της Ευρώπης για την ηµέρα αυτή
εστιάζει σ’ ένα διαφορετικό θέµα. Η φετινή ευρωπαϊκή ηµέρα
έχει στόχο να καταστήσει τον κύκλο εµπιστοσύνης των παιδιών
πραγµατικά ασφαλή.
Σύµφωνα µε τον ορισµό του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας,
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών θεωρείται η συµµετοχή ή η έκ-

θεση παιδιών και εφήβων σε πράξεις µε σεξουαλικό περιεχόµενο, υποκινούµενες από ενήλικα που συνήθως έχει σχέση φροντίδας ή οικειότητας µε το παιδί.
Η σεξουαλική κακοποίηση εµπεριέχει διάφορες µορφές, µε ή
χωρίς επαφή, από την έκθεση σε επίδειξη, τις θωπείες και τις
ασελγείς πράξεις µέχρι τον βιασµό και την αιµοµιξία.
Η πορνογραφία είναι ακόµη µία µορφή. Η άµεση και εύκολη
πρόσβαση στον κυβερνοχώρο έχει επιτρέψει τη ραγδαία ανάπτυξη και διάδοση του πορνογραφικού υλικού, ενώ ταυτόχρονα
δυσκολεύει τη σύλληψη των δραστών, οι οποίοι µέσω της ανωνυµίας που τους προσφέρει το διαδίκτυο απελευθερώνουν τις
πιο ακραίες επιθυµίες τους.
Με την εµφάνιση του κορωνοϊού, η κακοποίηση των παιδιών
µέσω διαδικτύου φαίνεται να αυξήθηκε αλµατωδώς. Επιπρόσθετα, η επιβεβληµένη καραντίνα ως µέτρο περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού συνέβαλε στην αύξηση και των άλλων
µορφών παιδικής κακοποίησης, καθώς παράτεινε την παραµονή
των παιδιών στο σπίτι µαζί µε τους δυνητικούς τους θύτες.
Ενώ πολλοί πιστεύουν ότι τα παιδιά κακοποιούνται σεξουαλικά
από αγνώστους, η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές ο
δράστης είναι πρόσωπο που προέρχεται από το οικείο περιβάλλον, µε το οποίο τα παιδιά συνδέονται συναισθηµατικά και γι’
αυτό, άλλωστε, δυσκολεύονται τόσο πολύ ν’ αποκαλύψουν τι
τους συµβαίνει. Υπολογίζεται πως το 1/3 των παιδιών που έχουν
πέσει θύµατα αυτής της κατάστασης δεν θα το οµολογήσει ποτέ
σε κανέναν.
Σύµφωνα µε την πανευρωπαϊκή καµπάνια του Συµβουλίου της
Ευρώπης, περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύµα κάποιας
µορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Γι’ αυτό χρειάζεται να µαθαίνουµε στα παιδιά το αποκλειστικό δικαίωµα τους στο σώµα τους
και έτσι να προφυλάσσονται όχι µόνο από αγνώστους, αλλά και
από το οικείο περιβάλλον τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις
κακοποίησης, τα παιδιά παγιδεύονται, εκβιάζονται, παραπλανώνται και πιέζονται ψυχολογικά.
Απότοκος αυτού, καθώς και του ότι συχνά οι καταγγελίες έρχονται σε ψυχρό χρόνο, δηλαδή πολύ µετά τα όποια συµβάντα,
είναι ότι ελάχιστα παιδιά έχουν σωµατικά ιατροδικαστικά ευρήµατα και µόνη ένδειξη για το τι τους συνέβη είναι ο λόγος τους,
όταν βρουν το θάρρος να το αποκαλύψουν.
Η κακοποίηση των παιδιών έχει µακροχρόνιες συνέπειες στην
υγεία και την ευζωία τους. Τα παιδιά-θύµατα εµφανίζουν κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, διαταραχές του ύπνου και µαθησιακές δυσκολίες. Η κοινωνία χρειάζεται
να αναλάβει δράση, ώστε να προστατεύσει τα παιδιά.
Τα τελευταία χρόνια, η χώρα µας, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη, ψηφίζει νόµους και συµβάσεις για την υπεράσπιση των δι-
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καιωµάτων των παιδιών. Το σηµαντικό, όµως, είναι να εφαρµοστούν οι νόµοι στην πράξη.
Σε ό,τι αφορά την παιδική πορνογραφία, επειδή το υλικό διακινείται από χώρα σε χώρα, είναι απαραίτητη η συνεργασία των
διωκτικών αρχών των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
µεταξύ τους καθώς και µε τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών, προκειµένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να περιοριστεί το φαινόµενο.
Σχετικά µε την πρόληψη, µέτρα όπως η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και η εκµάθηση των δικαιωµάτων του παιδιού θα πρέπει
να είναι µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Και εδώ, θα ήθελα να συγχαρώ την Υπουργό Παιδείας, γιατί
από φέτος σε όλα τα νηπιαγωγεία, δηµοτικά σχολεία και γυµνάσια της χώρας µας διδάσκεται το µάθηµα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης µέσα από τα θεσµοθετηµένα εργαστήρια
δεξιοτήτων. Επιπλέον, η συντονίστρια επί σειρά ετών της καµπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» και συνεργάτιδα του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και αντιµετώπιση της σεξουαλικής
κακοποίησης των παιδιών, η Βουλευτής κ. Έλενα Ράπτη, βρίσκεται σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να ενταχθεί
σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα µέσω βιωµατικής διδασκαλίας,
το οποίο θα απευθύνεται σε µαθητές και µαθήτριες του νηπιαγωγείου και των πρώτων τεσσάρων τάξεων του δηµοτικού σχολείου.
Η στελέχωση των σχολείων της χώρας από ψυχολόγους και
κοινωνικούς λειτουργούς είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για την
αντιµετώπιση του φαινοµένου. Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας τα παιδιά-θύµατα που παρέµεναν στο σπίτι
δεν είχαν πολλές ευκαιρίες να αναζητήσουν βοήθεια. Είναι πολύ
σηµαντικό να παραµένουν τα σχολεία ανοικτά, για να υποστηρίζεται η µαθησιακή διαδικασία και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των
παιδιών, η µαθησιακή διαδικασία και η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη
των παιδιών, αλλά και για να έχουν τα παιδιά-θύµατα την ευκαιρία να απευθυνθούν σε κάποιο αρµόδιο πρόσωπο, όπως τον ψυχολόγο ή τον δάσκαλο, ο οποίος θα τους παρέχει την κατάλληλη
ψυχολογική υποστήριξη και θα συνεργαστεί µε τις κοινωνικές
υπηρεσίες του κράτους, τους δικαστικούς λειτουργούς και την
αστυνοµία, ώστε να αναλάβουν δράση.
Η συνεχής επιµόρφωση, λοιπόν, όλων των παραπάνω εµπλεκοµένων φορέων αλλά και η ευαισθητοποίηση ολόκληρης της
κοινωνίας είναι όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Κυριάκος
Μητσοτάκης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αφορµή της σηµερινής εκδήλωσης είναι ασφαλώς η Ευρωπαϊκή Ηµέρα για την
Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκµετάλλευση. Ήθελα και εγώ να βρεθώ σήµερα µαζί σας σε αυτή
τη σηµαντική συνεδρίαση, για να προσθέσω και τη δική µου
φωνή στην προσπάθεια διαµόρφωσης µιας εθνικής στρατηγικής
για την αντιµετώπιση αυτού του εξαιρετικά επώδυνου κοινωνικού
ζητήµατος.
Αιτία της σηµερινής συνεδρίασης είναι οι πραγµατικά απειλητικές στατιστικές που διατρέχουν δυστυχώς όλες τις άλλες
µέρες του χρόνου. Στόχος µας θα πρέπει να είναι η κατάρτιση
ενός εθνικού σχεδίου δράσης που θα ενσωµατώνει και θα ενοποιεί όλες τις πολιτικές µας για το τεράστιο αυτό θέµα.
Όπως είπε και ο κύριος Αντιπρόεδρος, σήµερα ένα στα πέντε
παιδιά στην Ευρώπη γίνεται θύµα κάποιας µορφής σεξουαλικής
κακοποίησης και αυτό δυστυχώς ισχύει πρωτίστως για τα πιο
ευάλωτα παιδιά: ανήλικα µε αναπηρία, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα ή παιδιά τα οποία για διάφορους λόγους ζουν στο κοινωνικό περιθώριο. Σοκάρει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένα πολύ
µεγάλο ποσοστό των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης
προέρχεται από ενήλικες που βρίσκονται µε τον έναν ή µε τον
άλλον τρόπο στο στενό περιβάλλον των παιδιών που κακοποιούνται. Το στερεότυπο του αγνώστου που προσφέρει καραµέλες
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στα παιδιά για να τα κακοποιήσει δεν ανταποκρίνεται δυστυχώς
στην πραγµατικότητα και στα στατιστικά στοιχεία και είναι πράγµατι ανατριχιαστικό το γεγονός ότι τελικά ένα πολύ µικρό ποσοστό αυτών των περιστατικών, µόλις το 2%, εκτιµάται ότι φτάνει
µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο στις αρχές, διότι η σεξουαλική
βία κατά των ανηλίκων είναι δυστυχώς κατ’ εξοχήν ένα βουβό έγκληµα και ειδικά όταν η σεξουαλική κακοποίηση πιστοποιείται
όπως ξέρουµε κυρίως µε ιατροδικαστικές εκθέσεις, πολλές από
τις οποίες αποβαίνουν αρνητικές για διάφορους λόγους, όπως
η µεσολάβηση ενός σηµαντικού διαστήµατος µεταξύ της εξέτασης και του περιστατικού το οποίο καταγγέλλεται ή βέβαια και
για άλλους λόγους, καθώς η κακοποίηση δεν συνεπάγεται αποκλειστικά βιασµό.
Και βέβαια µην έχουµε καµµία αµφιβολία ότι και στην ελληνική
κοινωνία υπάρχουν ακόµα αδράνειες και στερεότυπα. Οι πρώτες
οδηγούν στην ατιµωρησία, ενώ τα δεύτερα οδηγούν στο ένοχο
σκοτάδι. Σε αυτές τις αγκυλώσεις, τις οποίες µεγεθύνουν συχνά
η σύγχυση των υπηρεσιών, αλλά και η πολυνοµία, απαντά το
εθνικό σχέδιο για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική
κακοποίηση και εκµετάλλευση. Είναι πιστεύω ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα δράσης ευθυγραµµισµένο µε τη Σύµβαση του Λανζαρότε, του Συµβουλίου της Ευρώπης και µε την ευρωπαϊκή
στρατηγική που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται πιστεύω για µία πραγµατικά εθνική προσπάθεια που πρέπει
να έχει ως θεµέλιο λίθο τη µηδενική ανοχή -επαναλαµβάνω: τη
µηδενική ανοχή- στη σεξουαλική βία κατά των παιδιών, γιατί η
προστασία των ανηλίκων δεν αποτελεί µόνο αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να θωρακίσει τους µελλοντικούς ενήλικες από
εξαιρετικά επώδυνα τραύµατα τα οποία θα φέρουν σε ολόκληρη
τη ζωή τους ούτε απλώς µία πολιτική που αναβαθµίζει και διαπαιδαγωγεί τελικά την κοινωνική συµπεριφορά σε µια χώρα. Αποτελεί µια ουσιαστική, τολµηρή δηµοκρατική παρέµβαση, η οποία
πλουτίζει τη σύγχρονη δηµοκρατία στο πεδίο των δικαιωµάτων,
καταργεί τις ανισότητες, τονώνει τη συνοχή της κοινωνίας και
απελευθερώνει τις δυνάµεις της. Είναι µε άλλα λόγια µία εθνική
προτεραιότητα µε την οποία πρέπει -και είµαι σίγουρος ότι αυτό
θα συµβεί- να συνταχθούν όλες οι πολιτικές δυνάµεις του Κοινοβουλίου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση σήµερα, όπως και η διαβούλευση η οποία θα ακολουθήσει, θα αναδείξει πιστεύω µε
πολύ σαφή τρόπο όλες τις σύνθετες πτυχές αυτής της σηµαντικής πρόκλησης. Γι’ αυτό επιτρέψτε µου µόνο τρεις παρατηρήσεις: Πρώτον, το σχέδιο δράσης για το οποίο θα µιλήσουµε
σήµερα είναι ολιστικό. Δεύτερον, προϋποθέτει κεντρική οργάνωση, αλλά και µία ευρεία κοινωνική αποδοχή. Τρίτον, αποτελεί
µια ευρύτερη στροφή σε κρίσιµα προβλήµατα της εποχής.
Θα σηµειώσω, λοιπόν, ότι οι έντεκα άξονες του σχεδίου αναδιαρθρώνουν συνολικά τις ισχύουσες δοµές και λειτουργίες. Να
σταθώ ιδιαιτέρως στο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσµάτων, το οποίο θα ορίζει σαφώς τους ρόλους όλων των εµπλεκοµένων φορέων από τις δικαστικές και τις διωκτικές αρχές
µέχρι τους κοινωνικούς λειτουργούς και καταγράφοντας κάθε
περιστατικό θα το κοινοποιεί σε όλες τις υπηρεσίες, ώστε αυτές
να µπορούν να συντονίζονται ανάλογα. Με τη σειρά του το
Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης των Κακοποιηµένων
Παιδιών θα διευκολύνει τον εντοπισµό και την παρακολούθηση
των ενεργειών ανά περιστατικό. Επιπλέον -και σε αυτό θέλω να
δώσω πολύ µεγάλη σηµασία- θα αποτρέπει την παρουσία ατόµων µε βεβαρηµένο παρελθόν κοντά σε ανηλίκους, καθώς στο
εξής όλοι όσοι ασχολούνται µε τον έναν µε τον άλλον τρόπο µε
παιδιά θα πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό µητρώο για αδικήµατα σεξουαλικής βίας.
Είναι πραγµατικά δυσεξήγητο πώς σήµερα ακόµα δεν γνωρίζουµε ως πολιτεία πράγµατι ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται µε τα παιδιά, παραδείγµατος χάριν στον χώρο της άθλησης,
και αν στο παρελθόν έχουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο υποπέσει
σε συµπεριφορές που να τους καθιστούν εν δυνάµει ύποπτους
να επαναλάβουν περιστατικά και να γίνουν ουσιαστικά οι ίδιοι
θύτες σε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Στην
ίδια κατεύθυνση καθιερώνεται και η υποχρέωση όλων των φορέων, δηµόσιων και ιδιωτικών, που σχετίζονται µε τα παιδιά, να
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ορίζουν έναν υπεύθυνο παιδικής προστασίας, έναν υπεύθυνο µε
ανάλογη κατάρτιση, ώστε να διαβιβάζει αµέσως σχετικές καταγγελίες στις αρχές και να µπορεί ο ίδιος να αναλαµβάνει δράσεις
πρόληψης, ενώ είναι πολύ σηµαντικό και οι διάσπαρτες διατάξεις
οι οποίες υπάρχουν στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας κωδικοποίησης που έχει αναλάβει αυτή η Κυβέρνηση και να κωδικοποιηθούν και να αυστηροποιηθούν.
Θέλω να θυµίσω ότι το νοµικό µας πλαίσιο µόλις πρόσφατα
έχει ήδη ενισχυθεί και µε τις πρόσφατες αλλαγές στον Ποινικό
Κώδικα τα αδικήµατα αυτά για τα οποία µιλάµε έγιναν κακουργήµατα. Η παραγραφή τους ξεκινά -σηµαντικό αυτό- από την
ενηλικίωση του θύµατος, ώστε να διευρύνεται ο χρόνος που µπορούν αυτά να καταγγελθούν. Η δίωξη τώρα είναι αυτεπάγγελτη
και οι σχετικές ποινές αυξήθηκαν. Ο βιασµός ανηλίκου οδηγεί σε
ισόβια κάθειρξη.
Όµως καµµία τέτοια προσπάθεια, που τελικά αφορά την ίδια
την κοινωνία, δεν µπορεί να πετύχει αν δεν τη διαπεράσει. Και γι’
αυτό και µια µεγάλη εκστρατεία ενηµέρωσης είναι απαραίτητη
και θα επιδιώξει να µας ενεργοποιήσει όλους: Τους ενήλικες, που
πρέπει να είναι πιο ενηµερωµένοι έτσι ώστε να εντοπίζουν αυτές
τις κακοποιητικές συµπεριφορές γύρω τους, αλλά να έχουν και
το θάρρος να σπάσουν το τείχος της σιωπής ειδικά σε πιο µικρές, κλειστές κοινωνίες και να καταγγέλλουν εγκαίρως και
σωστά τα περιστατικά αυτά. Αλλά βέβαια και τα ίδια τα παιδιά,
τα οποία πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώµατά τους και να έχουν
και αυτά τη γνώση και το θάρρος να µπορούν να µιλούν στους
µεγαλύτερούς τους. Πιστεύω ότι έχει πολύ µεγάλη σηµασία ότι
πια από φέτος σε δύο τάξεις του δηµοτικού, στην Γ’ δηµοτικού
και στην ΣΤ’ δηµοτικού και σε µία τάξη του γυµνασίου, στη Β’ γυµνασίου, διδάσκεται πια στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων το µάθηµα της σεξουαλικής αγωγής.
Κυρίες και κύριοι, την πορεία αυτού του πενταετούς εθνικού
σχεδίου θα επιβλέπει η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή, µε στελέχη συναρµόδιων Υπουργείων αλλά και φορέων µε προσφορά
στον συγκεκριµένο τοµέα. Και θέλω εδώ να χαιρετίσω τη σηµαντική δουλειά η οποία έχει γίνει στην κατεύθυνση αυτή από το
Υπουργείο Εργασίας, ειδικά από την αρµόδια Υφυπουργό, που
µε πολύ µεγάλη ευαισθησία συµµετείχε και θα έχει σηµαντικό
ρόλο στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου.
Κεντρικά το σχέδιο όµως αυτό, επειδή αφορά πολλά Υπουργεία, θα υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας και επικεφαλής του
θα είναι µία Βουλευτής η οποία έχει πολυετή εµπειρία σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο σε δράσεις µε επίκεντρο το παιδί, η
Έλενα Ράπτη. Θέλω να την ευχαριστήσω για τη σπουδαία δουλειά που διαχρονικά έχει κάνει στον τοµέα αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κλείνω επισηµαίνοντας ότι η πρωτοβουλία µας αυτή δεν είναι
µεµονωµένη. Αντίθετα, εγγράφεται σε ένα τόξο των κοινωνικών
µας µέτρων υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της υπεράσπισής τους, δίπλα σε εκείνα εναντίον της έµφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας και κατά του µπούλινγκ, για την προστασία
των ασυνόδευτων προσφυγόπουλων και φυσικά παράλληλα µε
το πολύ σηµαντικό εθνικό σχέδιο για τα άτοµα µε αναπηρία.
Οι πολιτικές αυτές θα συνεχιστούν αταλάντευτα. Διότι, όπως
έχουµε πει πολλές φορές, δεν υπάρχει οικονοµική προκοπή
χωρίς κοινωνική συνοχή. Δεν υπάρχει ευµάρεια στο κράτος
χωρίς ευηµερία στον πολίτη και δεν υπάρχει συλλογική επιτυχία
χωρίς προσωπική ευαισθησία. Η δηµοκρατία µας ζητά να επιλέξουµε τη δυνατή της φωνή έναντι της ένοχης σιωπής. Και αυτό
κάνουµε, πολύ περισσότερο όταν η φωνή που µας καλεί είναι
παιδική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε πολύ
τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Τον λόγο τώρα θα λάβουν συνάδελφοι Βουλευτές που έχουν
οριστεί από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες των κοµµάτων.
Καλώ στο Βήµα πρώτη, εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας, τη Βουλευτή κ. Ράπτη.
ΕΛΕΝΗ ΡΑΠΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα είναι µια µέρα γιορτής για την προστασία των παι-
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διών. Πλέον τα παιδιά µας έχουν έναν ισχυρό σύµµαχο, τον ίδιο
τον Πρωθυπουργό, που µε την ευαισθησία και το έµπρακτο ενδιαφέρον του ανακοίνωσε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο προστασίας για την πρόληψη και την αντιµετώπιση της σεξουαλικής
κακοποίησης των παιδιών. Νιώθω χαρά, συγκίνηση και αισιοδοξία, καθώς δηµιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά µας να είναι ασφαλή. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε
Πρωθυπουργέ, για την αµέριστη στήριξή σας όλα τα χρόνια στον
αγώνα για τον τερµατισµό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και για την πρωτοβουλία σας να δηµιουργήσετε ένα
Εθνικό Σχέδιο Δράσης µε στόχο την αναπροσαρµογή των θεσµικών λειτουργιών στην κατεύθυνση των φιλικών προς το παιδί διαδικασιών, την ποσοτική µείωση των κρουσµάτων που συµβαίνουν
και την αύξηση των κρουσµάτων που αναφέρονται στις αρµόδιες
αρχές.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύµα
κάποιας µορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Στην Ελλάδα το ποσοστό ανέρχεται στο 16%. Όταν εννέα στους δέκα δράστες είναι
από το οικείο, στενό οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού, από τον κύκλο εµπιστοσύνης του, τα συναισθήµατά του είναι ανάµεικτα και αυτό δυσκολεύει το παιδί να σπάσει
τη σιωπή του. Έτσι τα περιστατικά δεν αποκαλύπτονται, καθώς
συχνά τα παιδιά-θύµατα εκβιάζονται συναισθηµατικά, φοβούνται,
παραπλανώνται και αποτρέπονται από το να µιλήσουν γι’ αυτό
που τους συµβαίνει. Μόλις δύο στα εκατό περιστατικά φτάνουν
στις αρχές. Τα υπόλοιπα καλύπτονται από σιωπή.
Η 18η Νοεµβρίου, που σήµερα τιµούµε στην επετειακή συνεδρίαση της Ολοµέλειας, αποτελεί υπενθύµιση αυτής της ζοφερής πραγµατικότητας και ένα κάλεσµα για δράση.
Το 2013 µού ανατέθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης να
συντονίσω το πρόγραµµα «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» για τον τερµατισµό
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Αποστολή µου η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών µέσα από τα ενηµερωτικά εργαλεία του τµήµατος για τα δικαιώµατα του παιδιού. Η
υποχρέωση αυτή της χώρας µας ολοκληρώθηκε στο τέλος του
2016, όµως, λόγω της µεγάλης απήχησης της καµπάνιας, είχαµε
σε εκκρεµότητα περισσότερες από διακόσιες προσκλήσεις από
φορείς από όλη την Ελλάδα για διοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων. Τότε το Συµβούλιο της Ευρώπης, αξιολογώντας θετικά την ελληνική καµπάνια και µε στόχο τα µηνύµατα να
φτάσουν σε κάθε σπίτι, σε κάθε παιδί, ανανέωσε τη συνεργασία
µας.
Μέχρι σήµερα κτίσαµε πολύτιµες συµµαχίες µε θεσµικούς και
πολιτειακούς παράγοντες. Στον κοινό αγώνα και το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων που ενέκρινε και ενέταξε δύο εκπαιδευτικά µας προγράµµατα για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά.
Πραγµατοποιήσαµε επτακόσιες δράσεις σε όλη την επικράτεια,
σε συνεργασία µε Υπουργεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, το Παρατηρητήριο Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισµού,
συλλόγους γονέων και κηδεµόνων, τον ΣΕΓΑΣ, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, τα τµήµατα ανηλίκων, την Εκκλησία της
Ελλάδας, το Χαµόγελο του Παιδιού και άλλους φορείς.
Επικοινωνήσαµε όλα τα χρήσιµα µηνύµατα σε µικρούς και µεγάλους µέσα από το παραµύθι «Η Κίκο και το χέρι», το οποίο µετατρέψαµε και σε κώδικα γραφής braille για τα παιδιά µε
προβλήµατα όρασης, το έντυπο για τους γονείς «Ο κανόνας των
εσωρούχων», επτά τηλεφωνικές γραµµές βοήθειας και δύο ιστορίες κινουµένων σχεδίων, «Το µυστικό της Νίκης» και «Η περιπέτεια του Βίκτωρα», µε υπότιτλους για τα βαρήκοα παιδιά και στη
νοηµατική γλώσσα για τα κωφά παιδιά, µε στόχο την αφύπνιση
όλων των παιδιών, µε τρόπο ευχάριστο, ψυχαγωγικό και διδακτικό. Σύντοµα θα κυκλοφορήσει και η τρίτη ιστορία κινουµένων
σχεδίων, «Η δύναµη της Βερονίκης», µε πρωταγωνίστρια µια µαθήτρια σε αναπηρικό αµαξίδιο, καθώς τα άτοµα µε αναπηρία, τα
παιδιά µε αναπηρία είναι πιο ευάλωτα σε κακοποιητικές συµπεριφορές.
Στο κοµµάτι της επικοινωνιακής προβολής των µηνυµάτων της
καµπάνιας είχαµε τη στήριξη τηλεοπτικών σταθµών που δέχτηκαν
να προβάλλουν δωρεάν το σποτ του Συµβουλίου της Ευρώπης ως
κοινωνικό µήνυµα µε την έγκριση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιο-
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τηλεόρασης. Η καµπάνια φιλοξενήθηκε σε πάνω από διακόσιες
δέκα τηλεοπτικές εκποµπές υψηλής τηλεθέασης. Δηµιουργήσαµε
Facebook, Twitter, ιστοσελίδα «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ», αναρτήσαµε
αφίσες σε πλάγιες και πίσω όψεις αστικών λεωφορείων και αφίσες
σε πέντε µεγάλα αεροδρόµια. Σήµερα στο αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» φιλοξενούνται οκτώ γιγαντοαφίσες της καµπάνιας
«ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ».
Συνεργαστήκαµε µε άλλα κράτη-µέλη του Συµβουλίου στην
ανταλλαγή καλών πρακτικών και εργαλείων για την ενδυνάµωση
του αγώνα µας για την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση.
Όλα αυτά τα χρόνια γνωρίσαµε εκατοντάδες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ζήσαµε την αγωνία, τον πόνο,
τον φόβο και την απόγνωση των θυµάτων και, αναγνωρίζοντας
την ευθύνη που µας αναλογεί, αφοσιωθήκαµε µε συνέπεια στην
αποστολή µας να προλάβουµε το κακό και, όπου αυτό συµβαίνει,
να αποτελέσουµε έναυσµα, ώστε το παιδί να βρει τη δύναµη να
σπάσει τη σιωπή και να λυτρωθεί από τον εφιάλτη που ζει.
Όλο αυτό το διάστηµα ήρθαµε αντιµέτωποι µε συστηµικές
δυσλειτουργίες, παθογένειες που θα θεραπευτούν µέσα από ένα
ολοκληρωµένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, που δηµιουργεί διαδικασίες και προϋποθέσεις προστασίας των παιδιών στην πράξη. Πιο
συγκεκριµένα, κατάλληλες υπηρεσίες, πρωτόκολλα λειτουργίας
και συντονισµού των εµπλεκόµενων φορέων, συνεκτικό νοµικό
πλαίσιο και ενίσχυση της εφαρµογής του, όλα σύµφωνα µε τη
Σύµβαση Λανζαρότε και µε τη σχετική ευρωπαϊκή στρατηγική
2020 - 2025.
Είµαι αισιόδοξη ότι µέσα από πολιτικές, διυπουργικές, οριζόντιες, που ο κύριος Πρωθυπουργός ανέπτυξε, όπως το Εθνικό
Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσµάτων για την ενοποίηση των
ενεργειών όλων των εµπλεκόµενων φορέων, το Εθνικό Αρχείο
Καταγραφής και Επιτήρησης Κακοποιηµένων Παιδιών για την παρακολούθηση της αντιµετώπισης κάθε περιστατικού, το ειδικό
ποινικό µητρώο για αδικήµατα σεξουαλικής βίας για όλους όσοι
ασχολούνται µε παιδιά, ο υπεύθυνος προστασίας σε κάθε φορέα
µε παιδιά, µέσα από µέτρα διατοµεακά και επιµέρους, µέσα από
τη συνέργεια έντεκα Υπουργείων και µέσα από µια µεγάλη εκστρατεία ενηµέρωσης, θα πετύχουµε να δηµιουργήσουµε ένα
πλαίσιο ασφάλειας. Το χρωστάµε στα παιδιά µας, το χρωστάµε
σε όλους όσοι πραγµατικά τα νοιάζονται.
Στόχος είναι µια Ελλάδα µηδενικής ανοχής στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, µια Ελλάδα που θα έχει κινητοποιήσει
όλες τις θεσµικές και κοινωνικές της δυνάµεις για την εξάλειψη
του φαινοµένου. Είµαι σίγουρη ότι είναι επιθυµία όλων µας.
Θέλω, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρωθυπουργέ,
για την εµπιστοσύνη στο πρόσωπό µου. Απέναντι σε εσάς, στην
Εθνική Αντιπροσωπεία και απέναντι στα παιδιά, δεσµεύοµαι ότι
θα συνεχίσω να δουλεύω µε την ίδια στοχοπροσήλωση, όπως
έκανα µέχρι σήµερα.
Μέσα από τη συµµετοχή µου σε ένα τόσο σπουδαίο εγχείρηµα
γίνεται πραγµατικότητα και το δικό µου όνειρο, το κοινό µας
όνειρο για ένα πιο προστατευµένο κόσµο για τα παιδιά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα παιδιά είναι το πολυτιµότερο
κοινωνικό µας κεφάλαιο. Σήµερα γίνεται ένα αποφασιστικό συλλογικό βήµα για να διασφαλίσουµε την προστασία τους. Με το
βλέµµα στραµµένο προς το µέλλον, ας εργαστούµε ώστε να δηµιουργήσουµε έναν ισχυρό κύκλο εµπιστοσύνης και ασφάλειας
για κάθε παιδί.
Είναι δύσκολο για τα παιδιά να µιλήσουν. Εµείς οφείλουµε να
σπάσουµε τη σιωπή. Όλοι µαζί, κοινωνία και πολιτεία, σπάµε τη
σιωπή για να προστατεύσουµε τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Ράπτη για την πολύχρονη προσφορά της στο θέµα
της προστασίας των παιδιών από σεξουαλική εκµετάλλευση και
σεξουαλική κακοποίηση.
Τον λόγο έχει τώρα, αφού τακτοποιηθεί υγειονοµικά το Βήµα,
εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία, ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπάρκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε της Βουλής,
κύριε Αντιπρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευ-
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τές, όντως σήµερα είναι µια σηµαντική µέρα, η Ευρωπαϊκή
Ηµέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκµετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση και η ειδική συζήτηση
που κάνουµε σήµερα στη Βουλή αναµφίβολα δείχνει τον δρόµο,
δείχνει την ένταση την οποία τοποθετεί η ελληνική Βουλή, ότι το
πρόβληµα είναι σύνθετο και πρέπει όλοι µας ενωµένοι να δώσουµε λύσεις για την αντιµετώπιση της σεξουαλικής εκµετάλλευσης και της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στη χώρα
µας.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος ότι έχουν γίνει βήµατα προς
την αντιµετώπιση τέτοιων αποτρόπαιων κρουσµάτων, τα οποία
όµως, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι
επαρκή και πρέπει να γίνουν και άλλα βήµατα προς την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου.
Σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες το τελευταίο διάστηµα,
κύριε Πρόεδρε, γίνονται εµφανείς, καταγγέλλονται σεξουαλικές
κακοποιήσεις ανηλίκων, από τον αθλητισµό µέχρι το σχολείο και
στο οικογενειακό περιβάλλον, και νοµίζω ότι είναι πλέον δική µας
υποχρέωση να δράσουµε εναντίον αυτών των κακοποιητικών
πράξεων σε ανήλικους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε να παραθέσω ορισµένα στοιχεία που οριοθετούν το πρόβληµα της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης των παιδιών.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, αν είναι εύκολο.
Κυρία Υπουργέ, σας παρακαλώ.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Με συγχωρείτε, έχετε απόλυτο δίκιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Είναι αρκούντως σηµαντικό το
ζήτηµα και επειδή όλοι µε πολύ σεβασµό ακούσαµε την κ. Ράπτη,
που έχει δώσει µάχες εναντίον αυτού του φαινοµένου -και δεν
µιλάω ως νέος µπαµπάς µιας δίχρονης κόρης, θέλοντας να εκφράσω την αγωνία µου µεγαλώνοντας ένα παιδί, δεν αξιολογώ
έτσι την ένταση που δείχνουµε εναντίον των κακοποιήσεων-,
αλλά είναι κακό, κυρία Υπουργέ και κύριε συνάδελφε, να µη δείχνετε σεβασµό απέναντι στον συνοµιλητή για ένα τέτοιο σηµαντικό θέµα.
Σε άλλα ζητήµατα, κύριε συνάδελφε, µιλήστε όσο θέλετε µε
τους Υπουργούς, αλλά για ένα τόσο σηµαντικό θέµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παράκληση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µιλούσατε στο
κινητό σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παράκληση οι Βουλευτές να µην πλησιάζουν τα υπουργικά έδρανα. Αλλού η επίλυση των θεµάτων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεχίστε, κύριε
Μπάρκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Δεν κάνω υποδείξεις, αλλά είναι
ακραίως σηµαντικό ζήτηµα και νοµίζω ότι όλοι µας τασσόµαστε
υπέρ αυτής της ανάγκης να σεβαστούµε τα ανήλικα παιδιά και
να δώσουµε µάχη για την κακοποίηση των παιδιών. Άρα καταλαβαίνετε την ένταση και ζητώ συγγνώµη γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε δίκιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα, ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύµα κάποιας µορφής σεξουαλικής βίας, η οποία, πέρα από την πιο ωµή
µορφή της, δηλαδή αυτή καθαυτή της σεξουαλικής βίας, µπορεί
να εκδηλωθεί και µέσα από τον σεξουαλικό διαδικτυακό εκβιασµό ή εξαναγκασµό, αλλά µπορεί να λάβει και τη µορφή εκµετάλλευσης µέσω πορνείας και πορνογραφίας.
Επίσης, όπως προκύπτει, σε ένα µεγάλο ποσοστό τα παιδιά
κακοποιούνται από άτοµα της εµπιστοσύνης τους και του οικείου
οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Περίπου το 1/3 των παιδιών
που έχουν τραυµατιστεί ανεπανόρθωτα στο σώµα και την ψυχή
τους δεν θα το οµολογήσει ποτέ σε κανέναν, παρ’ όλο που το
70% έως 85% αυτών των παιδιών γνωρίζει τον δράστη.
Μια έρευνα του 2019 σε ανήλικες στο Κεµπέκ του Καναδά
αποκαλύπτει ότι το 22,1% των γυναικών και το 10% των ανδρών
έχουν πέσει θύµατα σεξουαλικής κακοποίησης, βιασµού ή ανεπιθύµητων αγγιγµάτων, προτού κλείσουν τα δεκαοκτώ τους χρόνια. Το 16,3% αυτών των ανθρώπων ήταν µάλιστα κάτω από την
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ηλικία των έξι ετών όταν κακοποιήθηκαν για πρώτη φορά και το
45,5% των παιδιών ήταν στη σχολική ηλικία.
Σύµφωνα µε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάρχουν
ενδείξεις ότι η κρίση λόγω του κορωνοϊού, λόγω της νόσου
COVID-19, έχει επιδεινώσει το πρόβληµα. Έγινε αναφορά και
από τον Αντιπρόεδρο της Βουλής στην τοποθέτησή του αλλά και
από τη συνάδελφο κ. Ράπτη, ιδίως για τα παιδιά που ζουν µε τα
άτοµα τα οποία τα κακοποιούν.
Επιπλέον, τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο σε σύγκριση µε το παρελθόν -δυστυχώς, έτσι είναι-, ενδεχοµένως χωρίς επιτήρηση, γεγονός που υπάρχει ισχυρή
πιθανότητα να σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο επαφής αυτών
των παιδιών µε διαδικτυακά «αρπακτικά», αν µου επιτρέπεται ο
όρος.
Αυτή είναι µια πολύ ζοφερή κατάσταση, η οποία δεν µπορεί να
γίνει αποδεκτή. Έχει καταστεί σαφές ότι σε παγκόσµιο επίπεδο
χάνεται η µάχη ενάντια σε τέτοιου είδους εγκλήµατα και δεν προστατεύεται αποτελεσµατικά το δικαίωµα κάθε παιδιού να ζει
χωρίς βία.
Ως εκ τούτου, η χώρα µας και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά
θα πρέπει να επαναξιολογήσει και να ενισχύσει τις προσπάθειες
για την προστασία των παιδιών αυτών. Για παράδειγµα, είναι
επείγουσα η ανάγκη ονοµαστικής οργανικής ολοκλήρωσης και
ένταξης στο Εθνικό Δίκαιο της οδηγίας 93/2011 για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και τυχόν νοµοθετικά κενά που εντοπίστηκαν πρέπει να αντιµετωπιστούν µε τα πλέον κατάλληλα µέσα.
Ειδικότερα, πέραν του ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου και της
Ποινικής Δικονοµίας, η οδηγία απαιτεί επίσης από τα κράτη-µέλη
να θεσπίσουν εκτενή διοικητικά, δηλαδή µη νοµοθετικά, µέτρα,
όπως την ανταλλαγή ποινικών µητρώων µεταξύ των κρατώνµελών.
Τα µέτρα αυτά απαιτούν τη συµµετοχή και τον συντονισµό
πολλών παραγόντων από διάφορους τοµείς της διακυβέρνησης,
όπως παραδείγµατος χάριν επιβολή του νόµου, υγειονοµική περίθαλψη, εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, αρχές προστασίας
των παιδιών, δικαστές και επαγγελµατίες του νοµικού κλάδου,
καθώς και από ιδιωτικούς φορείς, όπως τη βιοµηχανία και την
Κοινωνία των Πολιτών.
Εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις στους τοµείς της
πρόληψης, ιδίως τα προγράµµατα πρόληψης για παραβάτες και
για άτοµα που φοβούνται ότι ενδέχεται να διαπράξουν αδικήµατα του Ποινικού Δικαίου, ιδίως στον ορισµό των αδικηµάτων
και στο επίπεδο των ποινών, καθώς και των µέτρων βοήθειας,
στήριξης και προστασίας για τα παιδιά θύµατα.
Τα µέχρι σήµερα δεδοµένα αναφέρουν ότι η παρατηρούµενη
έλλειψη έρευνας καθιστά πολύ δύσκολη τη σχεδίαση και την
εφαρµογή αποτελεσµατικών προγραµµάτων για όλα τα στάδια.
Τα προγράµµατα που εφαρµόζονται σπανίως αξιολογούνται,
ώστε να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητά τους. Παράλληλα όµως
θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί η εφαρµογή της οδηγίας στην
πράξη, όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνεκτικότητα και την προστιθέµενη αξία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µιας και η οδηγία εκδόθηκε το 2011,
έχουν περάσει όµως δέκα χρόνια και οι προκλήσεις ολοένα και
µεγαλώνουν και έχουν πιο σύνθετη µορφή, όπως για παράδειγµα
το διαδικτυακό έγκληµα ή τα ασυνόδευτα ανήλικα από εµπόλεµες ζώνες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι ένα πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό ζήτηµα, που
απαιτεί τη µέγιστη συνεργασία από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη,
τα οποία πρέπει να είναι σε θέση πρόθυµα -εγώ δηλώνω, κυρία
Ράπτη, τη διαθεσιµότητά µου να βοηθήσω σε όλη αυτή τη διαδικασία - να αναλάβουν δράση.
Ας έχουµε τον νου µας στο παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί
υπάρχει ελπίδα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μπάρκα.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου εκ µέρους της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κινήµατος Αλλαγής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαρι-
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στώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η 18η Νοεµβρίου κάθε έτους έχει θεσπιστεί ως η Ευρωπαϊκή Ηµέρα για την
Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκµετάλλευση και
την Κακοποίηση. Την ηµέρα αυτή καθιέρωσε το Συµβούλιο της
Ευρώπης, στο πλαίσιο της εκστρατείας µε τίτλο «ΕΝΑ στα
ΠΕΝΤΕ», µια ονοµασία η οποία δηλώνει ότι το ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύµα σεξουαλικής βίας και κακοποίησης στην Ευρώπη. Ένα στα πέντε. Μιλάµε για ένα ασύλληπτο, για ένα
πραγµατικά τραγικό ποσοστό.
Η καθιέρωση, λοιπόν, της ηµέρας αυτής έρχεται για να µας
υπενθυµίσει τόσο ότι χιλιάδες παιδιά πραγµατικά υποφέρουν
κάθε χρόνο χωρίς βοήθεια όσο κυρίως να µας θυµίσει το χρέος
όλων µας απέναντί τους. Η σεξουαλική κακοποίηση παραµένει
µέχρι και σήµερα µια από τις πιο τραγικές µάστιγες της εποχής
µας και όταν έχει να κάνει µε ανήλικους, όταν έχει να κάνει µε
µικρά παιδιά, το βάρος της γίνεται κυριολεκτικά ασήκωτο.
Τα στοιχεία και στη χώρα µας είναι πραγµατικά ανατριχιαστικά. Υπολογίζεται ότι το ένα στα έξι παιδιά θα πέσει θύµα, θα
δεχτεί κάποια µορφή σεξουαλικής βίας στη ζωή του, µε τα καταγεγραµµένα θύµατα των τελευταίων πέντε ετών να ανέρχονται
στα χίλια εκατόν ογδόντα ένα. Τα σχετικά επίσηµα στοιχεία δηλώνουν, όπως άλλωστε είπαν και όλοι οι προλαλήσαντες, ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης συµβαίνει µέσα στον κύκλο εµπιστοσύνης του ίδιου του
παιδιού, τονίζοντας ότι όταν η βία ασκείται από άτοµο το οποίο
τα παιδιά γνωρίζουν, θαυµάζουν, εµπιστεύονται, ακόµα και αγαπούν είναι ακόµα πιο δύσκολο για τα παιδιά να το αποκαλύψουν
κι ακόµα πιο δύσκολο να µπορέσουν να ξεπεράσουν την κακοποίηση.
Η σεξουαλική εκµετάλλευση και η κακοποίηση των παιδιών
µπορεί να συµβεί στο σπίτι, µπορεί να συµβεί στο σχολείο, µπορεί να συµβεί στα σπορ, στις εξωσχολικές δραστηριότητες,
στους δρόµους, µέσω τηλεφώνου, µέσω διαδικτυακής κάµερας,,
αλλά και στο διαδίκτυο γενικότερα.
Βεβαίως πρέπει όλοι να έχουµε κατά νου ότι η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών αποτελεί το πιο καλά φυλαγµένο µυστικό
και έχει χαρακτηρισθεί ως ο εφιαλτικότερος τρόπος έκφρασης
παιδικής κακοποίησης. Σε πολύ µεγάλο βαθµό ανήκει στην αθέατη εγκληµατικότητα, η οποία καλύπτεται τόσο από την σιωπή
των ευάλωτων θυµάτων όσο και από την επιβολή των δραστών.
Κι όταν µάλιστα τα κανάλια επικοινωνίας ανάµεσα στα παιδιά και
στους γονείς είναι ασθενή ή είναι ανύπαρκτα, η κατάσταση γίνεται ακόµη πιο οδυνηρή, καθώς τα παιδιά δεν µπορούν να στείλουν µηνύµατα βοήθειας. Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους
αποφεύγουν ή διστάζουν να µιλήσουν για ένα θέµα το οποίο το
θεωρούν απολύτως προσωπικό, δυσάρεστο, επαίσχυντο, νιώθουν ντροπή για όλο αυτό που συµβαίνει. Κάποια µάλιστα θα το
αποσιωπήσουν για πάντα.
Η έγκαιρη όµως αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης
αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την άµεση ενεργοποίηση
του ποινικού µηχανισµού αλλά και για την αντιµετώπιση των µακροχρόνιων συνεπειών της παραβίασης την οποία υπέστη το
παιδί.
Το σηµαντικότερο, λοιπόν, πράγµα το οποίο έχουν να κάνουν
κατ’ αρχάς οι γονείς απέναντι στο παιδί τους είναι να το πιστέψουν όταν το παιδί πει αυτό το οποίο του συµβαίνει, γιατί το παιδί
έχει ανάγκη, πραγµατικά, να ξέρει ότι υπάρχει κάποιος µεγάλος
ο οποίος το πιστεύει και ο οποίος µπορεί να το βοηθήσει.
Τώρα, όσον αφορά τη σηµερινή µέρα, κατ’ αρχάς δεν θα µπορούσα και πολιτικά και σαν γυναίκα και σαν µητέρα τριών κοριτσιών να µην πω πρώτα και πάνω απ’ όλα ένα πολύ µεγάλο
µπράβο στη συνάδελφό µας, την Έλενα Ράπτη, η οποία έχει ταυτίσει πραγµατικά την πολιτική της πορεία, εγώ θα έλεγα και τη
ζωή της, µε µια καµπάνια, την καµπάνια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ».
Έχουµε συζητήσει πάρα πολλές φορές γι’ αυτό. Σε παρακολουθούµε, Έλενα, και κάνεις ένα πολύ σπουδαίο έργο γι’ αυτό το
ζήτηµα.
Και ναι, είναι σηµαντικό το ότι σήµερα, στο πλαίσιο αυτής της
ηµέρας, ήρθε και ο Πρωθυπουργός της χώρας και ανακοίνωσε
τη δέσµη ενός ολιστικού, µπορούµε να πούµε, πακέτου µέτρων,
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µιας εθνικής στρατηγικής, για την αντιµετώπιση αυτού του τόσο
σοβαρού ζητήµατος. Ακούσαµε προσεκτικά τα όσα ειπώθηκαν
από τον κύριο Πρωθυπουργό. Βεβαίως για αυτά τα θέµατα δεν
υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο αντιπολίτευσης. Εµείς είµαστε εδώ πέρα αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια έχει να
κάνει µε τη λήψη µέτρων και την ολιστική αντιµετώπιση αυτού
του νοσηρού φαινοµένου και βεβαίως θα είµαστε εδώ πέρα και
θα είµαστε αυστηροί κριτές, κύριοι Υπουργοί, για να βλέπουµε
ποια είναι η υλοποίηση αυτών των µέτρων, ποιοι είναι οι ρυθµοί
που εισάγετε και ποια είναι, βεβαίως, η αποτελεσµατικότητα
όλων αυτών των µέτρων, ποια είναι τα µετρήσιµα αποτελέσµατα.
Η καµπάνια και η ενηµέρωση η οποία πρέπει να γίνει είναι πρωταρχικής σηµασίας και έχει να κάνει µε την ευαισθητοποίηση, µε
τη διαρκή ενηµέρωση, προκειµένου να µπορέσουµε να καταλάβουµε όλοι µας ότι έχουµε χρέος ο καθένας ως πολίτης, ως µονάδα, ως ατοµικότητα, να σπάσει το πέπλο της σιωπής όταν
γνωρίζει ότι συµβαίνει κατ’ αρχάς ένα τέτοιο φαινόµενο.
Από εκεί και πέρα, είναι απαραίτητη η παιδεία και µια ολιστική
δέσµη µέτρων όσον αφορά στην καµπάνια η οποία πρέπει να
υπάρχει και στα σχολεία. Ναι, είναι πολύ σηµαντικό το ότι εισάγεται το µάθηµα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.
Εµείς θα θέλαµε, κύριοι Υπουργοί, να το δούµε και ακόµα πιο
διευρυµένο και όχι µόνο σε δύο τάξεις στο δηµοτικό και σε µία
τάξη στο γυµνάσιο. Να δούµε, βεβαίως, ποια είναι αποτελεσµατικότητά του, αλλά πρέπει ακόµα περισσότερο να διευρυνθεί.
Επίσης, πρέπει να υπάρχει µια διαρκής επιµόρφωση…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Δεν υπάρχει διακοπή.
Το κουδούνι κτυπάει µόνο του. Μιλήστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ.
Επίσης, χρειάζεται να υπάρχει µια διαρκής επιµόρφωση των
δασκάλων και των καθηγητών, προκειµένου να µπορούν να διαγιγνώσκουν αν κάτι αλλάζει στη συµπεριφορά του παιδιού που
µπορεί να σηµαίνει κάτι τέτοιο και σε συνεργασία µε τους ψυχολόγους στα σχολεία, αλλά και κοινωνικούς λειτουργούς, να µπορούν να εντοπίσουν άµεσα ένα τέτοιο φαινόµενο και να υπάρχει
µια καταγγελία και µια ολιστική αντιµετώπιση της κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης.
Επίσης, κύριοι Υπουργοί, πολύ σηµαντικό είναι να υπάρχει και
η εισαγωγή και στην ελληνική πραγµατικότητα σχολών γονέων.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Συµβαίνει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά
κράτη. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τα νέα ζευγάρια και για
τους νέους γονείς µέσα από σχολές να γνωρίζουν το πώς πρέπει
και οι ίδιοι να συµπεριφέρονται και να µεγαλώνουν τα παιδιά
τους, αλλά και πώς µπορούν οι ίδιοι να καταλάβουν εάν κάτι δεν
πηγαίνει καλά µε το παιδί τους.
Είναι και αυτό, λοιπόν, κάτι σηµαντικό και πιστεύω ότι πρέπει
και οφείλετε να το λάβετε υπ’ όψιν σας.
Ως προς την αυστηροποίηση των ποινών, εµείς από την πρώτη
στιγµή εδώ και πάρα πολύ καιρό -και ήταν σε αυτό µπροστάρισσα η αείµνηστη Πρόεδρός µας, η Φώφη Γεννηµατά- είχαµε
ζητήσει αυστηροποίηση των ποινών ειδικά σε όλα τα αδικήµατα
τα οποία έχουν να κάνουν µε τη σεξουαλική εκµετάλλευση ανηλίκων. Και µε ικανοποίηση είδαµε ότι στην πρόσφατη αλλαγή του
Ποινικού Κώδικα, ναι, υπήρξε αυστηροποίηση των ποινών για την
κατάχρηση ανηλίκου και για τον βιασµό ανηλίκων, όπως και η
αναστολή παραγραφής για όλα αυτά τα αδικήµατα για ανηλίκους
-γιατί, δυστυχώς, αυτό είχε καταργηθεί µε τον προηγούµενο Ποινικό Κώδικα- και, βεβαίως, για το θέµα της αιµοµιξίας, που από
πληµµέληµα έγινε κακούργηµα και πολύ σωστά.
Και κλείνω, λέγοντας ότι χρειάζεται ακόµη µεγαλύτερη δουλειά όσον αφορά στις εξειδικευµένες υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας. Διάβασα -σήµερα, νοµίζω, κάποιες δηλώσεις του κ.
Θεοδωρικάκου, του αρµόδιου Υπουργού. Πολύ ωραία είναι να
απαριθµεί και να µας λέει πόσες είναι οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, που ασχολούνται µε το ζήτηµα.
Θετικό είναι, αλλά κυρίως πρέπει να ξέρουµε ποια είναι η αποτελεσµατικότητα, κύριοι Υπουργοί. Διότι µέχρι στιγµής σε πάρα
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πολλές περιπτώσεις καταγγελιών τέτοιων αδικηµάτων ήταν απολύτως πληµµελής, για να µην πω καµµιά άλλη κουβέντα, η αντιµετώπιση από τις αρµόδιες αρχές.
Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό, όπως βεβαίως
και η αντιµετώπιση από τις κοινωνικές υπηρεσίες και τους ψυχολόγους στα παιδιά αυτά, µετά από την καταγγελία αυτών των περιστατικών.
Κλείνω. Ο αγώνας για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκµετάλλευση και την κακοποίηση και την προάσπιση
των δικαιωµάτων τους είναι ένας αγώνας διαρκής και είναι ευθύνη όλων µας να διασφαλίσουµε στον µέγιστο βαθµό τα δικαιώµατα του κάθε παιδιού για µια ζωή ελεύθερη από τη βία,
ελεύθερη από τον φόβο.
Απαραίτητη και επιβεβληµένη, λοιπόν, είναι η συµµετοχή όλων
µας σε µια κοινή προσπάθεια προστασίας των παιδιών από την
κακοποίηση, από την παραµέληση, προκειµένου τα παιδιά µας
να µπορέσουν να µπουν στην ενήλικη ζωή τους χωρίς τραύµατα
και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο χωρίς να µεταφέρουν
τον κύκλο βίας τον οποίο ενδεχοµένως έχουν υποστεί.
Η 18η Νοεµβρίου, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ηµέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση, αποτελεί
την ευκαιρία όχι απλώς να αναστοχαστούµε το τι σηµαίνει όλο
αυτό, µε βάση όλα αυτά τα ανατριχιαστικά στοιχεία, αλλά κυρίως
να δώσουµε µια υπόσχεση όλοι εµείς εδώ µέσα για την έναρξη
µιας συλλογικής προσπάθειας, ώστε όλοι να δηλώσουµε και να
δείξουµε έµπρακτα µηδενική ανοχή στη σεξουαλική κακοποίηση
των παιδιών.
Είναι ευθύνη και υποχρέωση όλων µας εδώ µέσα, ως πολίτες,
ως γονείς, ως πολιτικοί, εσείς, ως Κυβέρνηση, κύριοι Υπουργοί,
προκειµένου να δείξουµε ότι αντιµετωπίζουµε αυτό το θέµα σοβαρά και ότι µπορούµε να ελπίζουµε σε µια κοινωνία όπου δεν
θα υπάρχουν πια τέτοια φαινόµενα.
Σας ευχαριστώ θερµά.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Γιαννακοπούλου.
Μέχρι να τακτοποιηθεί το Βήµα, προκειµένου να πάρει τον
λόγο εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας ο Βουλευτής, ο κ. Ιωάννης Δελής, θα ήθελα να διαβάσω µια ανακοίνωση προς το Σώµα.
Οι Υπουργοί Υγείας, Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και
Μεταφορών, ο Υπουργός Επικρατείας, οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών και Υγείας, καθώς και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό κατέθεσαν στις 23-11-2021 σχέδιο νόµου: «Σύσταση
και οργάνωση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία ‘‘Εθνική Κεντρική Αρχή Προµηθειών Υγείας’’, στρατηγική
κεντρικών προµηθειών προϊόντων και υπηρεσιών υγείας».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Τον λόγο τώρα έχει, όπως προανήγγειλα, ο κ. Ιωάννης Δελής
από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα-πρώτα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε αφορµή και τη
σηµερινή επετειακή αναφορά στη Βουλή, θέλουµε, ως κόµµα, να
εκφράσουµε την αλληλεγγύη µας σε κάθε παιδί που έχει υποστεί
σεξουαλική παρενόχληση, κακοποίηση και άλλες µορφές οικονοµικού και κοινωνικού καταναγκασµού.
Οι πραγµατικές διαστάσεις αυτού του προβλήµατος απέχουν
πάρα πολύ από τους επίσηµους αριθµούς και τα στατιστικά και
γι’ αυτό απαιτούν, κατ’ αρχάς, τη γενναία κρατική χρηµατοδότηση και σε υποδοµές και σε υπηρεσίες, αφ’ ενός, για την πρόληψη και την καταπολέµηση αυτού του κοινωνικού φαινοµένου
και, αφ’ ετέρου, για την ουσιαστική στήριξη των κακοποιηµένων
αυτών παιδιών. Όχι, δηλαδή, όπως γίνεται σήµερα, που υπολογίζεται ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα 366 δισεκατοµµύρια ευρώ, παρακαλώ, των κονδυλίων που δίνονται για
την αντιµετώπιση του φαινοµένου της βίας κατά των γυναικών
µόνο το 0,4% -επαναλαµβάνω, το 0,4%- κατευθύνεται σε ξενώνες
και καταφύγια για όλα, µα όλα τα θύµατα σεξουαλικής βίας και
γυναίκες και ανήλικα παιδιά.
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Εδώ πρέπει να πούµε ότι διαχρονικά το µεγαλύτερο τµήµα
αυτής της χρηµατοδότησης κατευθύνεται, κυρίως, σε ένα πολυδαίδαλο όσο και εντελώς αποσπασµατικό δίκτυο µη κυβερνητικών οργανώσεων, το οποίο δίκτυο αναλαµβάνει ρόλο
πρωταγωνιστικό µέχρι και στην εκπαίδευση των επαγγελµατιών
της υγείας, του δικαστικού σώµατος, ακόµα και των Σωµάτων
Ασφαλείας.
Έτσι, όµως, υποκαθίσταται απλώς η κρατική ευθύνη και µένουν υποστελεχωµένες ακόµα και αυτές οι ελάχιστες κρατικές
υποδοµές και υπηρεσίες που υπάρχουν και από εδώ οφείλει να
ξεκινά ένα οποιοδήποτε Εθνικό Σχέδιο Δράσης διακηρύσσεται,
αν θέλει φυσικά να σέβεται τον τίτλο του και να τον δικαιολογεί.
Το αποτέλεσµα αυτής της υποστελέχωσης είναι να δυσκολεύεται ασφαλώς ο συντονισµός του έργου των αρµόδιων επιστηµονικών κρατικών φορέων για την τόσο αναγκαία ενιαία
επιστηµονική µελέτη και αντιµετώπιση του ζητήµατος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολύ πρόσφατο κυβερνητικό νοµοσχέδιο -το οποίο, βεβαίως, είναι νόµος πια- για την κακοποίηση
και παραµέληση των ανηλίκων τα µέτρα αντιµετώπισης αλλά και
τα µέτρα της πρόληψης προβλέπει να τα εφαρµόζουν φορείς του
δηµοσίου αλλά και του ιδιωτικού δικαίου. Άλλη µια συνύπαρξη,
θα έλεγε κάποιος, του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα.
Ας αναρωτηθούµε, όµως, όλοι: Τι είδους αντιµετώπιση, τι είδους πρόληψη θα κάνουν, τι µπορούν να κάνουν οι ιδιώτες, οι
πάσης φύσεως ιδιωτικοί φορείς, στο φαινόµενο της παιδικής κακοποίησης;
Καθώς µιλήσαµε γι’ αυτή τη µελέτη, η ολόπλευρη µελέτη
αυτού του φαινοµένου σηµαίνει, κατ’ αρχάς, ν’ αναδειχθεί η συσχέτιση ανάµεσα σε όλους τους οικονοµικούς και κοινωνικούς
παράγοντες οι οποίοι συντελούν στη διαµόρφωση τέτοιων προσωπικοτήτων που φτάνουν να διαπράττουν τέτοια εγκλήµατα.
Κυρίως, όµως, αυτή η ολόπλευρη µελέτη οφείλει να αφορά -και
πρέπει να αφορά- στην ολόπλευρη προστασία των παιδιών. Διότι
σήµερα -ξέρετε- υπάρχει πια η επιστηµονική γνώση για τον εντοπισµό ενός κακοποιηµένου παιδιού, ακόµα και µέσα από τη µελέτη της συµπεριφοράς του ίδιου στο σχολείο. Η υποστελέχωση,
όµως, η απουσία από τα σχολεία ειδικών ψυχικής υγείας, καθώς
και η ελλιπής ή η ανύπαρκτη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από
επιστηµονικούς κρατικούς φορείς σε τέτοια ζητήµατα αποτελεί
µεγάλο εµπόδιο. Αποτελεί, κατ’ αρχάς, εµπόδιο στην έγκαιρη
διάγνωση της πιο συνηθισµένης µορφής κακοποίησης από τον
στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο.
Σοβαροί είναι, επίσης, και οι περιορισµοί που τίθενται στη διαπολιτισµική µελέτη του φαινοµένου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη
συντριπτική πλειοψηφία των χωρών δεν υπάρχει ενιαίος φορέας
πρόληψης και θεραπείας του ψυχικού τραύµατος που προκαλείται σ’ αυτά τα κακοποιηµένα παιδιά. Παραπέρα, πώς αλήθεια θα
αναπτυχθεί η τόσο απαραίτητη σχέση εµπιστοσύνης του παιδιούθύµατος µε τους ψυχολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς και
τους άλλους επαγγελµατίες, όταν δεν υπάρχει σταθερό, µόνιµο
προσωπικό στις αντίστοιχες κρατικές δοµές, αλλά µονάχα συµβασιούχοι; Την ίδια στιγµή, οι τεράστιες ελλείψεις στις κρατικές
δοµές της παιδικής προστασίας, όσο και στις κοινωνικές υπηρεσίες, τις οδηγούν αυτές τις δοµές και τις υπηρεσίες να µην µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες συνολικά των απροστάτευτων
παιδιών.
Πουθενά ίσως στη χώρα µας όλα αυτά δεν εκφράζονται µε
τόσο τραγικό τρόπο όσο στις περιπτώσεις των γυναικών και των
παιδιών προσφύγων που ζουν στα κολαστήρια των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης. Αυτά τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα,
κορίτσια και αγόρια, που είναι και τα πιο ευάλωτα σε τέτοια αποκρουστικά φαινόµενα, έρχονται από χώρες που αιµατοκύλησαν
-πρέπει να το πούµε- από τις ιµπεριαλιστικές επεµβάσεις και πολέµους των δικών σας συµµάχων.
Συνεπώς η σηµερινή συζήτηση στη Βουλή δεν µπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη σηµερινή Κυβέρνηση, ούτε βεβαίως και για
τις προηγούµενες, από τη στιγµή που συνειδητά εµπλέκουν τον
λαό µας σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασµούς των Ηνωµένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ως ΚΚΕ επιµένουµε σταθερά
στην επίσπευση των διαδικασιών απονοµής της δικαιοσύνης για
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τέτοιες αποτρόπαιες εγκληµατικές πράξεις. Αυτό όµως, η επίσπευση δηλαδή, προϋποθέτει τη στελέχωση των ποινικών δικαστηρίων, προϋποθέτει τη στελέχωση της εισαγγελίας των
ανηλίκων, η οποία στην Αττική -παρακαλώ- λειτουργεί µονάχα µε
δύο εισαγγελείς. Έχουµε δύο εισαγγελείς σε ολόκληρη την Αττική.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιµένουµε, επίσης, στην ολόπλευρη προστασία των παιδιώνθυµάτων, τη νοµική, τη συµβουλευτική, την ψυχολογική, την υγειονοµική, τόσο προκειµένου να στηριχθούν και να καταγγείλουν
τον θύτη όσο και σε όλη τη διαδικασία της εκδίκασης της υπόθεσης, που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Πάνω ακριβώς σε αυτή
τη βάση οφείλουν να στηριχθούν και οι όποιες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα, οι οποίες αφορούν στα εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
Διεκδικούµε ακόµη να οργανώνονται ενηµερωτικά προγράµµατα σε σχολεία και σχολές από επιστηµονικούς κρατικούς φορείς. Αυτή η κοινωνική παθογένεια, όµως, δεν αντιµετωπίζεται
ριζικά µόνο µε την αναγκαία ενηµέρωση ούτε µόνο µε τις αλλαγές στη νοµοθεσία και την αποφασιστική καταδίκη των περιστατικών όπου παραβιάζονται θεµελιώδη δικαιώµατα των παιδιών
θυµάτων. Η κύρια ασπίδα προστασίας αυτών των παιδιών βρίσκεται στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εκτεταµένου δικτύου δωρεάν κοινωνικών υποδοµών και υπηρεσιών συµβουλευτικής και
ψυχολογικής στήριξης του θύµατος εφ’ όρου ζωής, µε εκείνο το
κατάλληλα εκπαιδευµένο µόνιµο προσωπικό, ενός δικτύου που
θα είναι ανεπτυγµένο σε όλη την Ελλάδα, που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας και όχι µονάχα τα µεγάλα αστικά κέντρα, για να
µπορεί έτσι κάθε παιδί που έχει βιώσει σεξουαλική βία να καταγγείλει, να αποκρούσει και τη βία κάθε µορφής. Και όσο είναι δυνατό -και είναι αδύνατο- να έχει τη δυνατότητα να σταθεί στα
πόδια του στην ενήλική του πια ζωή, χωρίς να εξαρτάται ούτε οικονοµικά ούτε κοινωνικά.
Γι’ αυτή όµως την αντιµετώπιση του παιδιού, ικανή και αναγκαία προϋπόθεση, τελικά, είναι να ξεριζωθεί εκείνο το µεγάλο
αγκάθι της εκµετάλλευσης και της καταπίεσης, αυτό το αγκάθι
του καπιταλιστικού κέρδους, που πληγώνει και ακυρώνει τις σύγχρονες δυνατότητες να ζούµε όπως µας αξίζει να ζούµε στον 21ο
αιώνα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Δελή.
Τον λόγο έχει εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Ελληνικής Λύσης η Βουλευτής κ. Μαρία Αθανασίου.
ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σεξουαλική βία σ’ ένα παιδί
έχει πολλές µορφές και αποτελεί την πιο σιωπηλή και αθόρυβη
πράξη κακοποίησης. Σύµφωνα µε τα στατιστικά, ένα στα πέντε
παιδιά πέφτει θύµα κάποιας µορφής σεξουαλικής βίας, η οποία,
πέρα από τα παραπάνω και πιο προφανή, µπορεί να εκδηλωθεί
και µέσα από τον διαδικτυακό σεξουαλικό εκβιασµό ή εξαναγκασµό, αλλά µπορεί να λάβει και τη µορφή εκµετάλλευσης µέσω
πορνείας και πορνογραφίας.
Περίπου το 1/3 των παιδιών που έχουν τραυµατιστεί ανεπανόρθωτα στο σώµα -και στην ψυχή τους περισσότερο- δεν θα το
οµολογήσουν ποτέ σε κανέναν, παρ’ όλο που το 85% των παιδιών
γνωρίζουν τον δράστη τους. Θα προτιµήσουν να το κρύψουν, για
να αποφύγουν µελλοντικές εκρηκτικές συµπεριφορές εις βάρος
τους.
Τα παιδιά που έχουν δεχτεί κακοποίηση, κυρίως σεξουαλική,
αρνούνται να µιλήσουν πολλές φορές, µάλιστα, µε την παρότρυνση ακόµα και µελών της ίδιας της οικογένειας, που, έχοντας
χάσει το είναι της ύπαρξής τους, αρνούνται να αποδεχθούν την
τραγική πραγµατικότητα και προτιµούν να συντηρούν τα στερεότυπα και την οφθαλµαπάτη τού φαίνεσθαι, αντί της ψυχικής
ισορροπίας και σωµατικής υγείας του παιδιού τους. Αποτέλεσµα,
τα θύµατα εξαιτίας της ανασφάλειας που νιώθουν να µην αποκαλύπτουν την αλήθεια, να κλείνονται στον εαυτό τους, να αναλαµβάνουν όλη την ευθύνη για τις πληγές και τις ανάρµοστες
συµπεριφορές που υφίστανται, να χάνουν την εµπιστοσύνη προς
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τον συνάνθρωπο και όσο µεγαλώνουν να γίνονται ψυχροί και να
αφήνουν τα ένστικτα και τα πάθη τους να κυριαρχούν φτάνοντας
στην εξαθλίωσή τους.
Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι ένα από τα πλέον
ανησυχητικά φαινόµενα, αφού τα τελευταία χρόνια έχει πάρει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κοινωνικά πρότυπα βίας, εξουσίας, ανδρικής κυριαρχίας συνοδευόµενα από φαινόµενα κοινωνικής
αποµόνωσης, σύγχυσης και ακύρωσης ρόλων και προσδοκιών
στη σεξουαλική συµπεριφορά διαπλέκονται και δηµιουργούν
συνθήκες σεξουαλικής θυµατοποίησης και εκµετάλλευσης των
παιδιών, ενώ είναι δυνατόν να διευκολύνουν την εκδήλωση της
βίας µε την εµφάνιση των ανάλογων ρόλων θύτη και θύµατος.
Επίσης, η εργατική απασχόληση ανηλίκων στις µέρες µας έχει
ανησυχητικά αυξηθεί. Χρησιµοποιώ τον όρο «ανησυχητικά», διότι
δεν πρόκειται για την απασχόληση των παιδιών, παραδείγµατος
χάριν, στις οικογενειακές επιχειρήσεις ή στις αγροτικές εργασίες
των παππούδων κατά τις θερινές διακοπές. Άλλωστε, τέτοιες
δραστηριότητες συντελούν στην ανάπτυξη σε κάθε παιδί της εργατικότητας, της υπευθυνότητας, του σεβασµού, του αλτρουισµού και άλλων εννοιών απαραίτητων σε µία ολοκληρωµένη
προσωπικότητα, που θα παρακινεί σε αισθήµατα στοργής προς
τον αδύναµο και όχι σε κακοποιήθηκες συµπεριφορές. Η απασχόληση ανηλίκων που αυξάνει ανησυχητικά είναι αυτή που τα
µετατρέπει σε αντικείµενα σεξουαλικής και κατ’ επέκταση οικονοµικής εκµετάλλευσης, γεγονός που έχει αντίκτυπο στη φυσική,
πνευµατική, νοητική, ηθική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Αν και η Ελλάδα επικύρωσε τη Συνθήκη για τα Δικαιώµατα του
Παιδιού στις 2 Δεκεµβρίου του έτους 1992 και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και ενέργειες από µη κυβερνητικούς οργανισµούς, παραδείγµατος χάριν, το «Χαµόγελο του
Παιδιού», τα «Παιδικά Χωριά SOS», που ασχολούνται µε τα παιδιά, ώστε να αφυπνιστούν και οι ηγέτες του τόπου, αλλά και το
ευρύ κοινό σχετικά µε τη Συνθήκη για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόµα.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της εγκληµατικότητας εις βάρος των παιδιών αλλά και της διασποράς της παιδικής πορνογραφίας, ιδιαίτερα µέσω του διαδικτύου. Απόλυτοι
αριθµοί δεν υπάρχουν φυσικά. Όµως τουλάχιστον πάνω από το
1/3 των περιπτώσεων της γενικής κακοποίησης που αποκαλύπτονται αποτελεί η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και µάλιστα µέσα από την ίδια την οικογένεια από τα άτοµα της
εµπιστοσύνης του παιδιού. Σύµφωνα µε στοιχεία οργανισµού, το
τελευταίο δεκάµηνο καταγγέλθηκαν χίλιες τριακόσιες τριάντα
οκτώ περιπτώσεις κακοποίησης και µόνο έντεκα αφορούσαν τη
σεξουαλική κακοποίηση και τούτο όχι διότι µειώθηκαν τα περιστατικά, αλλά διότι επικρατεί ο φόβος, η ντροπή και η σιωπή που
πρέπει να σπάσει, απόστηµα που πρέπει τώρα να χειρουργηθεί.
Η αντιµετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης των ανηλίκων είναι ζήτηµα µε νοµικές και κοινωνικές διαστάσεις. Προϋποθέτει ιδιαίτερη µέριµνα του κράτους, αλλαγή
κοινωνικών δοµών, αλλαγή νοοτροπίας, ενηµέρωση. Χρειάζεται
η άµεση συνδροµή της πολιτείας. Πρέπει να απλουστεύσει πρωτίστως τη διαδικασία που ακολουθεί µια τέτοια καταγγελία, ώστε
το ήδη κακοποιηµένο ανήλικο παιδί να µην υποστεί εκ νέου δευτερογενή κακοποίηση µέσα από το ίδιο το σύστηµα. Το παιδί δεν
πρέπει να επανατραυµατιστεί και κυρίως πρέπει να ενθαρρυνθεί
να µιλήσει.
Στη συνέχεια η δικαστική αντιµετώπιση έχει σηµαντική προληπτική, κατασταλτική, ιδεολογική λειτουργία. Είναι πολύ σηµαντική η παραδειγµατική τιµωρία των θυτών, των ανθρώπων που
κακοποιούν παιδιά µε άµεσες και αυστηρότερες ποινές. Ο εγκλεισµός τους σε σωφρονιστικά ιδρύµατα τους αποκλείει από το
να επαναλάβουν την εγκληµατική τους συµπεριφορά για όσον
χρόνο -ελάχιστο σε σχέση µε το έγκληµα που διαπράττουν- αποστερούνται της φυσικής τους ελευθερίας. Τι γίνεται όταν βγουν
έξω; Αν δεν ληφθούν µέτρα, τα ίδια και χειρότερα. Πώς ακριβώς
σωφρονίζονται; Οι ποινές εκτίονται ή όχι; Οι νέες τροποποιήσεις
του Ποινικού Κώδικα ως προς τον υπολογισµό και την επιµέτρηση των ποινών δυστυχώς δηµιουργούν την αίσθηση ότι πλέον
ό,τι και να κάνει ο θύτης υπάρχουν παραθυράκια του νόµου που
θα τον ρίξουν στα µαλακά. Μάλιστα υπήρξε νοµοθεσία -ακού-
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στε- που τους όριζε αρρώστους και τους έδινε και δικαίωµα να
λαµβάνουν προνοιακά επιδόµατα. Έτσι όµως όχι µόνο δεν αντιµετωπίζεται το πρόβληµα αποτελεσµατικά, όχι µόνο δεν προλαµβάνονται κακοποιητικές συµπεριφορές, αλλά αντιθέτως
αποθρασύνονται οι επίδοξοι θύτες και αυξάνονται τα περιστατικά
σεξουαλικής βίας εναντίον ανηλίκων.
Επιπρόσθετα, δεδοµένου ότι ο κυριότερος ρόλος, αυτός της
πρόληψης, εναπόκειται στους γονείς που θα πρέπει να εµφυσήσουν στα παιδιά τους αρχές και αξίες, θα πρέπει µέσω δράσεων,
ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία µε τους δήµους, η πολιτεία να τους στηρίξει, ώστε να µπορέσουν να θωρακίσουν τα παιδιά τους για να µπορέσουν να εκφράσουν ελεύθερα
και χωρίς αναστολές τα συναισθήµατά τους.
Επειδή µε την ανοχή της κοινωνίας διαιωνίζονται τα προβλήµατα, δεν σπάει ο κύκλος της βίας, αλλά αντιθέτως ενδυναµώνεται και ενισχύεται, επειδή δηµιουργείται στους θύτες η
ψευδαίσθηση ότι βρίσκονται στο απυρόβλητο ή ότι πέφτουν στα
µαλακά, ειδικά από τη χλιαρή αντιµετώπιση της πολιτείας, ως συνειδητοποιηµένοι πολίτες θα πρέπει να υιοθετήσουµε τη λογική
τού «εµένα µε νοιάζει», διότι τα παιδιά είναι ευαίσθητα και ανυπεράσπιστα µπροστά σε κάθε κίνδυνο, πόσω µάλλον στον κίνδυνο της σεξουαλικής βίας, ο οποίος τα τραυµατίζει
ανεπανόρθωτα και δηµιουργεί άλυτα προβλήµατα στον ψυχισµό
τους, τα οποία εµφανίζονται είτε µε βίαιες συµπεριφορές ως ενήλικες είτε µε συµπεριφορές περιθωριακές, αποµόνωσης και κατάθλιψης.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, για την αντιµετώπιση του
ευαίσθητου αυτού προβλήµατος χρειάζεται πολιτική βούληση
βασισµένη στην πολιτική ευαισθητοποίηση για την ύπαρξη του
προβλήµατος και στην εµπειρία των ειδικών. Χρειάζεται στήριξη
των οικογενειών, ενδυνάµωση των κοινωνικών υπηρεσιών, ενίσχυση στον τοµέα της πρόληψης, της παιδείας, της αστυνοµίας,
των δοµών υγείας κάθε βαθµού, ανάδειξη από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης των επιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκµετάλλευσης ανηλίκων, ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών, αλλά και καλλιέργεια της νοοτροπίας στην κοινωνία ότι η
πολιτεία και θέλει και µπορεί να προστατεύσει τα µέλη της επαρκώς και αποτελεσµατικά, προλαµβάνοντας αλλά και θεραπεύοντας αποφασιστικά και αποτελεσµατικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Αθανασίου.
Τον λόγο έχει εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του
ΜέΡΑ25 η Βουλευτής κ. Αγγελική Αδαµοπούλου.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να κάνω µια παρένθεση πριν ξεκινήσω, απευθυνόµενη στον
αγαπητό συνάδελφο τον κ. Μπάρκα. Πραγµατικά θα συµφωνήσω
µαζί σας ότι σήµερα συζητάµε ένα µείζον θέµα. Ακριβώς γι’
αυτόν τον λόγο θα έπρεπε σήµερα το Κοινοβούλιο, η Ολοµέλεια
να είναι γεµάτη, να είναι και οι τριακόσιοι Βουλευτές παρόντες.
Επειδή όµως προφανώς το θέµα της σεξουαλικής κακοποίησης
των παιδιών δεν είναι ένα «πιασάρικο» επικοινωνιακά θέµα και
δεν θα παίξουν τα κανάλια τη σηµερινή συζήτηση, γι’ αυτό µάλλον υπάρχει τέτοια εξόφθαλµη απουσία Βουλευτών. Αυτός είναι
ο σεβασµός µας προς τα παιδιά, αυτή είναι η αντίληψή µας απέναντι στα παιδιά.
Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών αποτελεί εξαιρετικά
βαρύ έγκληµα όχι µόνο ως προς την απαξία της πράξης καθαυτή, αλλά και ως προς τις εκτεταµένες και καταστροφικές ισόβιες συνέπειες για τα παιδιά-θύµατα. Η µακροπρόθεσµη βλάβη
που προκαλεί η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι καταγεγραµµένη επιστηµονικά και συχνά µετατρέπει τη ζωή των θυµάτων σε διαρκή κόλαση επί γης. Πολύ συχνά τα παιδιά
κακοποιούνται από άτοµα τα οποία γνωρίζουν, εµπιστεύονται,
από άτοµα από τα οποία εξαρτώνται, από άτοµα του συγγενικού
περιβάλλοντος πολλές φορές.
Αυτή η διαπίστωση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για δύο κυρίως
λόγους:
Αφ’ ενός γιατί έτσι δυσχεραίνεται ή ακόµη και ακυρώνεται
οποιαδήποτε προσπάθεια πρόληψης και εξιχνίασης τέτοιων εγ-
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κληµάτων. Η νοσηρή αλληλουχία της σύγχυσης, της συναισθηµατικής και κοινωνικής πίεσης και της ντροπής τροφοδοτεί και
τροφοδοτείται από την υποκαταγγελία και τη συγκάλυψη τέτοιων
εγκληµάτων και µοιραία οδηγεί και στη διαιώνιση του τεράστιου
αυτού προβλήµατος, γιατί µόνο τεράστιο µπορεί να χαρακτηριστεί όταν το Συµβούλιο της Ευρώπης εκτιµά ότι στην Ευρώπη
ένα στα πέντε παιδιά, το 20%, πέφτει θύµα κάποιας µορφής σεξουαλικής βίας.
Αφ’ ετέρου γιατί ιδίως σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες όπου διαµορφώνεται η προσωπικότητα του ατόµου η κακοποίηση από ένα
γνώριµο πρόσωπο εµπεδώνει και παγιώνει στα παιδιά-θύµατα µία
εντελώς στρεβλή αντίληψη για την οικειότητα, για τις ανθρώπινες σχέσεις, για την προσωπική αυτοδιάθεση, για την εµπιστοσύνη, για τα όρια της αλληλεπίδρασης και πολύ συχνά για την
ίδια την προσέγγιση και ερµηνεία της πραγµατικότητας. Μάλιστα
το κακό φαίνεται να επιδεινώθηκε λόγω της πανδηµίας, καθώς όπως αναφέρεται διεθνώς- υπάρχουν σαφείς σχετικές ενδείξεις,
ιδίως για παιδιά που συµβιώνουν µε τους κακοποιητές τους.
Μεγάλος και διαπιστωµένος παράγοντας υψηλού κινδύνου
είναι και το διαδίκτυο. Στις µέρες µας τα παιδιά περνούν ολοένα
και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο και πολύ συχνά παραµένουν ανεπιτήρητα. Και εδώ είναι που ελλοχεύει πολύ εντονότερος ο κίνδυνος επαφής των παιδιών µε τα λεγόµενα «σεξουαλικά
αρπακτικά» του διαδικτύου. Με πολύ περισσότερους δράστες σε
καθεστώς περιορισµού ή και αποµόνωσης, η ζήτηση για οπτικοακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών έχει αυξηθεί
µέχρι και 25% σε ορισµένα κράτη-µέλη. Έτσι, σε µία παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία που έχει επιλέξει να θεοποιεί ως στάση ζωής
τη λογική της αγοράς, µία αυξηµένη ζήτηση, ακόµα και για ένα
τόσο χυδαίο προϊόν, οπουδήποτε στον πλανήτη µοιραία γίνεται
για κάποιους άλλους ευκαιρία για καλοπληρωµένη προσφορά,
άρα και λόγος για ένα ακόµη αποτρόπαιο έγκληµα οπουδήποτε
στον πλανήτη.
Τον Ιούλιο του περασµένου έτους η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο αυτολεξεί ανέφερε ως παραδοχή το εξής τραγικό:
Έχει καταστεί σαφές ότι σε παγκόσµιο επίπεδο χάνεται η µάχη
ενάντια σ’ αυτά τα εγκλήµατα και δεν προστατεύεται αποτελεσµατικά το δικαίωµα κάθε παιδιού να ζει χωρίς βία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι πρέπει να επαναξιολογήσει και να ενισχύσει τις προσπάθειές της το διάστηµα 2020 - 2025
και παρουσίασε οκτώ πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση της
σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Η νοµοπαρασκευή και η
νοµοθέτηση είναι βέβαια απαραίτητα στάδια, αλλά πιστεύω ότι
το πεδίο αυτό δεν είναι και τόσο προβληµατικό και παρατηρώ ότι
πολύ συχνά η εκπλήρωση της υποχρέωσης νοµοθέτησης είτε
υπερεκτιµάται είτε υπερεπικοινωνείται και τελικά τι κάνει; Επισκιάζει άλλες πολύ σοβαρές και επείγουσες ανάγκες.
Επίσης, το ζήτηµα της καταγραφής των βέλτιστων πρακτικών
θεωρώ ότι ούτως η άλλως είναι αυτονόητο στη χάραξη δηµόσιας
πολιτικής για οποιοδήποτε ζήτηµα, όπως άλλωστε αυτονόητη
είναι και η ανάγκη για διεθνή συνεργασία και συντονισµό σ’ ένα
πρόβληµα χωρίς σύνορα. Θα επιµείνω, λοιπόν, ιδιαίτερα στην
πέµπτη πρωτοβουλία, µε τίτλο: «Παροχή δυνατότητας στα
κράτη-µέλη να προστατεύουν καλύτερα τα παιδιά µέσω της πρόληψης», στην έκτη, που αφορά στην πιθανή δηµιουργία ευρωπαϊκού κέντρου για την πρόληψη και αντιµετώπιση της
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, και στην έβδοµη, µε τίτλο:
«Ώθηση των προσπαθειών της βιοµηχανίας για τη διασφάλιση
της προστασίας των παιδιών στα προϊόντα τους». Λυπάµαι πολύ,
αλλά θεωρώ ότι η ίδια η ενωσιακή γλώσσα αποδεικνύεται άτονη
σε σχέση µε τη σοβαρότητα του προβλήµατος. Επειδή όλοι γνωρίζουµε πολύ καλά πως το λεκτικό που χρησιµοποιεί κάποιος για
να καταγράψει µια πολιτική στην ατζέντα του προδίδει και τη
σπουδαιότητα που ο ίδιος αποδίδει στο πρόβληµα που καλείται
να αντιµετωπίσει, η παροχή δυνατότητας στα κράτη-µέλη να
προστατεύσουν καλύτερα τα παιδιά µέσω της πρόληψης, η πιθανή ίδρυση του ευρωπαϊκού κέντρου πρόληψης και αντιµετώπισης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και η ώθηση της
βιοµηχανίας για να εξασφαλιστεί η προστασία των παιδιών στα
κάθε λογής προϊόντα αποτελούν αναιµικές αναφορές.
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Στο θέµα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών χρειαζόµαστε
πιο δυναµικές πρωτοβουλίες, χρειαζόµαστε πόρους για να φτιάξουµε, να στελεχώσουµε και να εξοπλίσουµε αποτελεσµατικές
δοµές οι οποίες, πέραν του ότι είναι απαραίτητες, ούτως ή άλλως
έχουν προστιθέµενη αξία στην κοινωνία, γιατί ένα κέντρο ψυχοκοινωνικής και οικογενειακής στήριξης παράγει έργο που καλύπτει ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες.
Το γεγονός ότι η σεξουαλική κακοποίηση και εκµετάλλευση
έχει ως στόχο τα παιδιά, τα οποία θα έπρεπε να τυγχάνουν προστασίας και φροντίδας από το περιβάλλον τους, καθιστά όλους
εµάς τους ενήλικες υπεύθυνους για την προώθηση της πρόληψης της βίας, την προστασία των παιδιών, τη δίωξη των δραστών
-όχι τη συγκάλυψη- και τη συµµετοχή των παιδιών στα θέµατα
που τα αφορούν. Τόσο µέσα από το οικογενειακό περιβάλλον
όσο και µέσα από το σχολείο, µε την κατάλληλη εκπαίδευση το
παιδί µπορεί να µάθει να αυτοπροστατεύεται. Ένας τρόπος είναι
να τονίσουµε στο παιδί ότι υπάρχουν συγκεκριµένα σηµεία στο
σώµα του, κυρίως αυτά που καλύπτονται από τα εσώρουχα, στα
οποία δεν επιτρέπεται να αγγίζουν οι άλλοι, αλλά και αντίστοιχα
το παιδί.
Επιπλέον, αν το παιδί, εξαιτίας µιας κατάστασης, βιώνει αρνητικά συναισθήµατα, όπως ντροπή, φόβο, ανασφάλεια, λύπη, αυτό
είναι ένδειξη ύπαρξης κακής συµπεριφοράς και θα πρέπει να
αποµακρυνθεί από το περιβάλλον. Ακόµη οφείλουµε να εκπαιδεύσουµε τα παιδιά, ώστε να µπορούν να διαχωρίσουν το καλό
από το κακό µυστικό, αφού συχνά η νοσηρή σχέση θύτη και θύµατος χαρακτηρίζεται κυρίως από µυστικότητα. Το παιδί πρέπει
να µάθει ότι µπορεί να απευθυνθεί στον γονιό ή στον δάσκαλό
του σε περίπτωση που υφίσταται κακοµεταχείριση. Αυτό επιτυγχάνεται αν το παιδί έχει ενθαρρυνθεί στο να συζητά άφοβα τα
προβλήµατά του µε έναν έµπιστο ενήλικα ο οποίος θα το υποστηρίξει.
Όπως επισηµαίνει και το «Χαµόγελο του Παιδιού», ιδιαίτερη
έµφαση πρέπει να δοθεί στην ανάγκη σύστασης ενιαίου φορέα
για την καταγραφή των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών, αλλά και στη θεσµοθέτηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα σχολεία από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ώστε
να ενηµερώνονται τα παιδιά µε έγκυρο τρόπο για τα σχετικά ζητήµατα και αφ’ ετέρου να γνωρίζουν τα παιδιά τι πρέπει να αρνούνται, τι πρέπει να υποψιάζονται και γιατί να αναζητούν
βοήθεια σε περίπτωση που νιώσουν απειλούµενα.
Χρειαζόµαστε, λοιπόν, πρόληψη στην καθηµερινότητα και κρίνουµε όχι πιθανή αλλά αναγκαία την ίδρυση όχι µόνο ευρωπαϊκού κέντρου, αλλά και εθνικών κέντρων µε πολλαπλά σηµεία
εξυπηρέτησης και αναφοράς. Τη βιοµηχανία δεν αρκεί απλά να
την ωθήσουµε, αλλά πρέπει και να την ελέγξουµε αποτελεσµατικά. Το ζήτηµα, λοιπόν, µεταφέρεται στον στίβο των προτεραιοτήτων. Όσο ο ενωσιακός κορβανάς δεν ανοίγει κατά
προτεραιότητα, ώστε να ενισχυθούν οι πόροι για κοινωνικό κράτος, τόσο κινδυνεύουµε τα προβλήµατα του σήµερα να µονιµοποιηθούν ως καταστάσεις τού αύριο.
Και τελειώνω λέγοντας ότι ο µεγάλος φίλος του θύτη σεξουαλικής κακοποίησης, ο µεγάλος εχθρός των παιδιών είναι η συγκάλυψη. Η συγκάλυψη είναι µια µάστιγα την οποία θα πρέπει όλοι
να συµβάλουµε για να καταπολεµήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Αδαµοπούλου.
Ολοκληρώνουµε τις τοποθετήσεις για την επετειακή αυτή συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα
για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκµετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση µε την αρµόδια Υφυπουργό γι’ αυτά τα θέµατα κ. Δόµνα Μιχαηλίδου.
Κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα είναι µια µέρα σηµαντική για όλες και όλους µας, γιατί
όλοι µαζί δείχνουµε µηδενική ανοχή, δείχνουµε µηδενική ελαστικότητα όσον αφορά στη διασφάλιση των δικαιωµάτων των παιδιών. Δεν δεχόµαστε καµµία απόκλιση σε αυτό και είµαστε -και το
βλέπω µε πολύ µεγάλη χαρά- όλοι µαζί όσο πιο αυστηροί γίνεται.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είµαι πολύ αισιόδοξη, γιατί βλέπω πραγµατικά όλες τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου µας συσπειρωµένες και συντεταγµένες
πάνω στον σκοπό αυτό και θέλω να ευχαριστήσω σε προσωπικό
επίπεδο και να ευχαριστήσω βέβαια κι ως η αρµόδια Υφυπουργός στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Για εµάς στο Υπουργείο η παιδική προστασία είναι η σηµαία
µας, είναι πραγµατικά η σηµαία µας και είµαστε εδώ για κάθε
παιδί. Ορίσαµε -και µάλιστα όλοι εσείς το ψηφίσατε- τον ορισµό
της παιδικής κακοποίησης, δηλαδή τι είναι παιδική κακοποίηση.
Τον προηγούµενο κιόλας µήνα το Κοινοβούλιο αυτό ψήφισε ώστε
ο Έλληνας νοµοθέτης να ορίζει συγκεκριµένα την παιδική κακοποίηση. Δεν είναι µόνο η σεξουαλική κακοποίηση, δεν είναι µόνο
η άσκηση βίας, είναι και η λεκτική κακοποίηση, είναι και η παραµέληση, είναι και η παραµέληση χορήγησης ιατρικής αγωγής.
Γι’ αυτό είµαστε δίπλα σε όλα τα παιδιά και προσπαθούµε σε
κάθε κοµµάτι κακοποίησής τους να αντιστρέψουµε τελείως την
πραγµατικότητα: Στα παιδιά µε αναπηρία η διάγνωση να γίνεται
όσο πιο έγκαιρα γίνεται, στα παιδιά στα ιδρύµατα και τις δοµές
να διασφαλίσουµε όλοι µαζί ότι βγαίνουν τα παιδιά από τις δοµές
και πηγαίνουν στην κατάλληλη γι’ αυτά οικογένεια. Να αυξήσουµε τις δεξιότητές τους, είτε σε επίπεδο προσχολικής αγωγής
είτε µετά, όσο περισσότερο γίνεται και, βέβαια, να αντιστρέψουµε τελείως την όποια κακοποίηση και ειδικά τη σεξουαλική
κακοποίηση.
Εµείς νοµοθετήσαµε -αναφέρθηκε σε αυτά ο Πρωθυπουργός,
εσείς βεβαίως τα ψηφίσατε- τρία πράγµατα: τον ορισµό, αλλά
και αυτά τα δύο µέτρα τα οποία τώρα θα γίνουν συντεταγµένα
και σε όλα τα Υπουργεία, οριζόντια.
Το λευκό ποινικό µητρώο: Είµαστε κάθετοι, είµαστε πάρα πολύ
αυστηροί σε αυτό. Δεν µπορεί άνθρωπος ο οποίος εργάζεται µε
παιδιά, φροντίζει παιδιά, φιλοξενεί παιδιά, παρά να έχει λευκό
ποινικό µητρώο σε συγκεκριµένα αδικήµατα, σε αδικήµατα που
αφορούν στην προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, στην εµπορία ανθρώπων, στην εµπορία ναρκωτικών. Και, βέβαια, µέσα
σε κάθε δοµή -έχουµε ξεκινήσει ήδη µε τους βρεφονηπιακούς,
µε τις παιδικές κατασκηνώσεις, µε τα κέντρα δηµιουργικής απασχόλησης, µε τις δοµές που φιλοξενούν παιδιά, όπως αυτές που
παλιά τις έλεγαν ορφανοτροφεία- να υπάρχει ένας κοινωνικός
λειτουργός υπεύθυνος παιδικής κακοποίησης και παιδικής προστασίας, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν έναν άνθρωπο εµπιστοσύνης τους, να πηγαίνουν σε αυτόν και να µη χάνεται η
πληροφορία. Αυτό θέλουµε. Οπότε, βεβαίως, χαιρετίζω την προσπάθεια του Πρωθυπουργού και την πρωτοβουλία αυτή ως υψίστης σηµασίας -είναι εξαιρετικής σηµασίας η πρωτοβουλία αυτήκαι πραγµατικά δεν µπορώ κι εγώ να σκεφτώ πιο ικανό άνθρωπο,
πιο σοβαρή γυναίκα, πιο σωστή Βουλευτή -και χάρηκα πάρα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

πολύ που από όλους τους Βουλευτές στην Αίθουσα της Ολοµέλειας το άκουσα αυτό- από την Έλενα Ράπτη. Έχει κάνει πάρα
πολλή δουλειά, έχει αφιερωθεί σε αυτό, είµαστε σε καθηµερινή
επικοινωνία, γνωρίζει τα παιδιά, γνωρίζει τα δοµικά προβλήµατα,
τα προβλήµατα που έχει το κράτος πάνω στο πώς να διασφαλίσει
ότι δεν θα υπάρχει παιδική κακοποίηση αύριο, έτσι ώστε συντεταγµένα, οριζόντια, διυπουργικά να γίνει η προσπάθεια αυτή
στον πιο αποτελεσµατικό βαθµό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την Υφυπουργό κ. Μιχαηλίδου.
Στο σηµείο αυτό να πω ότι ευχαριστώ θερµά όλους τους συναδέλφους όλων των Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Βουλής για
την παρουσία τους σήµερα εδώ για πρώτη φορά στην επετειακή
αυτή συνεδρίαση της Ολοµέλειας, στην οποία, µάλιστα, περιποιεί
ιδιαίτερη τιµή ότι παρέστη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος
όχι µόνο χαιρέτισε, αλλά ανακοίνωσε και µια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες, όπως κατάλαβα από τοποθετήσεις συναδέλφων, θα αποτελέσουν την πρώτη ύλη για τα περαιτέρω, για να
φανούµε χρήσιµοι στην κοινωνία σε αυτό το τόσο πολύ ευαίσθητο θέµα.
Ιδιαίτερα ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους όλων των κοµµάτων που τοποθετήθηκαν όλοι θετικά για το θέµα, µε ιδιαίτερη
ευχαριστία -την εκφράσατε όλοι- στη συνάδελφό µας κ. Ράπτη,
η οποία από χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουµε, αυτό το θέµα το έχει
κάνει όχι µόνο κανόνα ζωής, αλλά και βίωµά της προσωπικό,
όπως κι εσείς οι ίδιοι τονίσατε.
Μετά από όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η επετειακή αναφορά σε αυτή την εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ηµέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική
Εκµετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 12.37’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Πέµπτη 25 Νοεµβρίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) επετειακή αναφορά: Διεθνής Ηµέρα για
την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, β) συζήτηση και λήψη
απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του Συντάγµατος και το
άρθρο 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης
της ασυλίας των Βουλευτών κυρίων Νεοκλή Κρητικού και Κυριάκου Βελόπουλου, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια διάταξη και
γ) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε τη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη.
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