
 

 

 

Ακινα, 23 Φεβρουαρίου 2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η DCI GREECE ορμϊμενθ από τισ φερόμενεσ καταγγελίεσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ αςυνόδευτων 

παιδιϊν από γνωςτό υπόδικο καλλιτζχνθ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ότι οι πραγματικζσ διαςτάςεισ του 

φαινομζνου τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ αςυνόδευτων ανθλίκων είναι πολφ μεγαλφτερεσ. Εδϊ και 

χρόνια, χιλιάδεσ παιδιά που φτάνουν ςτθ χϊρα μασ χωρίσ γονείσ, ηουν άςτεγα ςτα μεγάλα πάρκα τθσ 

Ακινασ, είτε ςε άλλεσ επιςφαλείσ ςυνκικεσ, πζφτοντασ κφματα των ορζξεων παιδεραςτϊν που 

εκμεταλλεφονται τθν ευαλωτότθτα τουσ.  

Το Helpdesk του Οργανιςμοφ μασ ζχει λάβει ςωρεία εκκλιςεων βοικειασ από αυτά τα παιδιά για 

ανεφρεςθ ςτζγαςθσ και προςταςίασ από τζτοιουσ κινδφνουσ. Μόλισ τθν περαςμζνθ Παραςκευι ο 

15χρονοσ Μ. από τθ Συρία* ηιτθςε να μθν κοιμθκεί για 8ο ςυνεχζσ βράδυ ςτο πάρκο του Πεδίον του 

Άρεωσ. 

 ‘’Με το που γινόταν ςκοτάδι, άντρεσ μεγαλφτερθσ θλικίασ που μιλοφςαν μια γλώςςα διαφορετικι 

από τθ δικι μου, με προςζγγιηαν για να κάνουν ςεξ μαηί μου, φοβικθκα για τθ ηωι μου’’, είπε ο Μ. 

Εφτά μζρεσ χρειάςτθκε να περάςουν μζχρι ο Μ. να κοιμθκεί αςφαλισ ςε ζνα από τα καμπ τθσ Αττικισ 

κατόπιν ενθμζρωςθσ των κρατικϊν αρχϊν από μζρουσ μασ. Εφτά μζρεσ που το παιδί παρζμεινε 

φοβιςμζνο, εκτεκειμζνο ςε κάκε πικανό κίνδυνο. Και ο Μ. ιταν από τουσ τυχεροφσ. Για τον Μαχμοφντ 

χρειάςτθκαν 6 μινεσ να βρεκεί δομι ςτζγαςθσ, ενϊ  αμζτρθτα άλλα παιδιά περιμζνουν ακόμα να 

‘’ακουςτεί’’ ο φόβοσ τουσ. 

Για τουσ κινδφνουσ και τθ ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ των αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ελλάδα, 

οργανϊςεισ που δραςτθροποιοφνται ςτο πεδίο κακϊσ και άλλοι φορείσ ζχουν κροφςει τον κϊδωνα 

κινδφνου εδϊ και πολλά χρόνια ενθμερϊνοντασ τισ εκάςτοτε Αρχζσ. Τα παιδιά αυτά ζχουν 

κατ’εξακολοφκθςθ μείνει αόρατα. Μαηί και ο πόνοσ τουσ.   

‘’Η αδθφάγα εκμετάλλευςθ τθσ ακραίασ αυτισ ευαλωτότθτάσ τουσ φωτίηει ζνα μεγαλφτερο ‘’κακό’’.. 

τθν ζλλειψθ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ παιδικισ προςταςίασ ςτθ χϊρα μασ για ΟΛΑ τα παιδιά τθσ. 

Για εκείνα που γεννικθκαν εδϊ από Έλλθνεσ γονείσ, για εκείνα που κετζφκαςαν εδϊ μόνα τουσ 



ηθτϊντασ προςταςία, για τα παιδιά των μειονοτιτων, για εκείνα τα παιδιά που οι γονείσ τουσ δεν 

μπόρεςαν να ειναι εκεί για αυτά. Ή ζννοια ‘αςφαλισ κρατικόσ χϊροσ’ για να απευκυνκοφν και να 

ακουμπιςουν τθν φπαρξι τουσ δυςτυχϊσ το 2021 ςτθν Ελλάδα δεν υπάρχει. Θεωροφμε ότι αυτι είναι 

μια μοναδικι ςτιγμι για να τοποκετθκοφν κεμζλια προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ’’, διλωςε θ Διευκφντρια  

τθσ DCI-Greece Τςζκερθ Ναντίνα. 

Καλοφμε το κράτοσ, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο μθ κρατικό φορζα να ςυνεργαςτοφμε προκειμζνου 

να δθμιουργθκεί το κατάλλθλο εκείνο πλαίςιο, με τισ αντίςτοιχεσ διόδουσ, που κα δϊςει τθ 

δυνατότθτα ςε αυτά τα παιδιά να απευκυνκοφν με αςφάλεια προκειμζνου να βρουν άμεςθ προςταςία 

και υποςτιριξθ νομικισ και ψυχοκοινωνικισ φφςθσ. Παράλλθλα το ηιτθμα τθσ εκμετάλλευςθσ 

αςυνόδευτων παιδιϊν που ηουν ςε επιςφαλείσ ςυνκικεσ να γίνει πολιτικι προτεραιότθτα και να 

εκδθλωκεί ζνα ϋνοιάξιμο’  αντίςτοιχθσ ποιότθτασ με εκείνο  που ο κακείσ κα εκδιλωνε για τα δικά του 

τα παιδιά. 

Η Ελλάδα ζχει επικυρϊςει τθν Διεκνι Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του παιδιοφ, τθν Σφμβαςθ τθσ 

Γενεφθσ για τουσ Πρόςφυγεσ, τθν Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα του ανκρϊπου που 

απαγορεφει τα βαςανιςτιρια, τθν ψυχολογικι βία και προςτατεφει τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, όπωσ 

και τον Χάρτθ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ ΕΕ που περιζχει διατάξεισ που αναφζρονται ςτθν 

κακοποίθςθ ανθλίκων. Ωςτόςο θ φπαρξθ του νομοκετικοφ πλαιςίου, δεν εμποδίηει πολλά φαινόμενα 

ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και εκμετάλλευςθσ να παρατθροφνται ςτθν Ελλθνικι επικράτεια. 

Η αναποτελεςματικι προςζγγιςθ από μζρουσ τθσ Πολιτείασ του φαινομζνου τθσ ςεξουαλικισ 

εκμετάλλευςθσ και κακοποίθςθσ των αςυνόδευτων ανθλίκων  είναι που ζχουν ‘επιτρζψει’ τθ διάπραξθ 

των εγκλθμάτων αυτϊν  εισ βάροσ τουσ. 

*Για λόγουσ απορριτου το πραγματικά ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ των παιδιϊν που αναφζρονται ζχουν αλλάξει 

 


