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Είναι γεγονός ότι η εποχή μας διατελεί σε μια σπάνια ηθική
κατάπτωση. Ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται βυθισμένη στον
πανσεξουαλισμό, τον ηδονισμό και την ακολασία. Οι ηθικές αξίες
έχουν παραμερισθεί και τη θέση τους πήρε η ανηθικότητα και ο
αμοραλισμός. Η παραδεδομένη έννοια περί του ανθρωπίνου ήθους
θεωρείται πια ξεπερασμένη, αναχρονιστική και ποικιλότροπα
βλαπτική για τον σύγχρονο άνθρωπο. Ο ηθικός άνθρωπος
χαρακτηρίζεται ως οπισθοδρομικός και αντιδραστικός κατά της
προόδου.
Μια από τις βασικές παραμέτρους αυτής της αφάνταστης ηθικής
καταπτώσεως είναι η έκλυση του σεξισμού σε σημείο τέτοιο που δεν
έχει όμοιο στην ανθρώπινη ιστορία. Οι ελεύθερες σχέσεις, η πορνεία
και γενικά το εμπόριο του σεξ και οι σεξουαλικές διαστροφές είναι οι
εκφράσεις της αχαλίνωτης ηθικής κατρακύλας που μαστίζει την
σύγχρονη κοινωνία. Τα πάντα κινούνται γύρω από την χωρίς
περιορισμό σεξουαλική απόλαυση, είτε διαφήμιση είναι, είτε
ψυχαγωγία, είτε συζήτηση, είτε οτιδήποτε άλλο.
Το χειρότερο από όλα είναι η ασύλληπτης έκτασης οικονομική
εκμετάλλευση του σεξισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να γίνουμε
πιο σαφείς, η πορνεία σε όλες της μορφές της, καλύπτει το
μεγαλύτερο μέρος του παγκοσμίου εμπορίου, ξεπερνά ακόμα και το
εμπόριο της ενέργειας! Εκατομμύρια άτομα, γυναίκες και άνδρες
εκπορνεύονται, είτε άμεσα είτε έμμεσα σε ολόκληρο τον κόσμο.
Εκείνο όμως που αποφέρει τα περισσότερα χρήματα και έχει τη
μεγαλύτερη ζήτηση είναι η παιδική πορνεία, η οποία τα τελευταία
χρόνια έχει πάρει τη μορφή επιδημίας. Σε έκθεση της Unicef, που
δημοσιεύτηκε πρόσφατα, περισσότερα από τρία εκατομμύρια παιδιά
σε όλο τον κόσμο είναι θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ ένα
εκατομμύριο παιδιά το χρόνο προστίθενται στο διεθνές κύκλωμα
πορνείας! Το εμπόριο της παιδικής πορνείας είναι το τρίτο σε μέγεθος
παράνομο εμπόριο μετά τα ναρκωτικά και τα όπλα!
Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως αναφέρουν σχεδόν καθημερινά
ανατριχιαστικές ειδήσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Αδίστακτοι μαστροποί δεν διστάζουν να οδηγήσουν στην πορνεία
μικρά παιδιά, ακόμα και κάτω των οκτώ ετών! Πορνοπαραγωγοί
κινηματογραφικών ταινιών παράγουν και διακινούν πλήθος
ακριβοπληρωμένων πορνοταινιών με θέματα παιδικής πορνείας. Τα
ράφια των πάμπολλων sex shops (πορνομάγαζων) είναι γεμάτα από
τέτοιου είδους ταινίες. Το διαδίκτυο διαθέτει πλήθος ιστοσελίδων
παιδικής πορνογραφίας και αγγελιών για προαγωγή παιδιών.
Εκεί που η κατάσταση είναι δραματική και ανεξέλεγκτη είναι οι
χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, λόγω της φτώχιας και της
εξαθλίωσης που επικρατεί. Στις Φιλιππίνες υπάρχουν περισσότερες
από 100.000 άτομα που εμπλέκονται στην παιδική σεξουαλική
εκμετάλλευση. Στην Ταϋλάνδη η παιδική πορνεία έχει αφάνταστη
έκταση. Ο τουρισμός της χώρας αυτής είναι ουσιαστικά
πορνοτουρισμός ανηλίκων παιδιών, στην οποία συρρέουν χιλιάδες
διεφθαρμένων παιδεραστών από τις ανεπτυγμένες χώρες,
προκειμένου να ικανοποιήσουν τις κτηνώδεις ορέξεις τους στα
άμοιρα εξαθλιωμένα παιδιά. Το ένα τρίτο των πολυπληθών
εκδιδομένων ταϋλανδών γυναικών είναι ανήλικα κορίτσια.
Υπολογίζεται πως στη χώρα αυτή η παιδική πορνεία καλύπτει
περισσότερο από το 14% του Ακαθαρίστου Εθνικού Προϊόντος! Στη
Λιθουανία έως και το 50% των εκδιδομένων γυναικών είναι ανήλικες.
Επίσης στο Μεξικό πάνω από 16.000 παιδιά υπόκεινται βάναυση
σεξουαλική εκμετάλλευση. Τέλος στην Ινδία, εκεί που η φτώχια και η
εξαθλίωση είναι μόνιμη κατάσταση για εκατομμύρια δύστυχους
ανθρώπους, σύμφωνα με το περιοδικό India Today, περισσότερα από
500.000 παιδιά εκπορνεύονται συστηματικά και από αυτά ζουν οι
οικογένειές τους!
Στον λεγόμενο «Πολιτισμένο» κόσμο η κατάσταση δεν είναι
ιδανική. Οι αρρωστημένες έξεις πάμπολλων σεξουαλικά
διεστραμμένων ανθρώπων έχουν ως αποτέλεσμα να υφίσταται και
δυστυχώς να αυξάνεται η παιδική πορνεία και γενικότερα η
σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση
της Unicef, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 104.000
παιδιά
πέφτουν
θύματα
σεξουαλικής
κακοποίησης
και
εκμετάλλευσης κάθε χρόνο! Το ίδιο και στην Ευρώπη. Κάθε τόσο
έρχονται στη δημοσιότητα περιπτώσεις φρικτής σεξουαλικής
κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανήλικων αγοριών και κοριτσιών

από διεστραμμένους τύπους, παιδαγωγούς, κληρικούς, ακόμα και
γονείς! Δημοσιογραφικές πληροφορίες δημοσιοποιούν τακτικά
ρωμαιοκαθολικούς ιερείς να εμπλέκονται σε περιπτώσεις παιδικής
παιδεραστίας, το φαινόμενο αυτό έχει πάρει το χαρακτήρα επιδημίας
στη μεγάλη αυτή χώρα. Συχνά εξαρθρώνονται οργανωμένα
κυκλώματα μαστροπών παιδικής πορνείας. Η χαλαρή, προφανώς,
ποινική νομοθεσία δεν καθίσταται δυνατή να αποθαρρύνει αυτά τα
κυκλώματα.
Η χώρα μας, παρ’ όλη την παραδοσιακή συντηρητική της δομή,
δεν αποτελεί δυστυχώς εξαίρεση. Ανελλιπώς δημοσιεύονται
ανατριχιαστικά περιστατικά παιδικής πορνείας και εκμετάλλευσης.
Τρανταχτό παράδειγμα οι πρόσφατες ανατριχιαστικές περιπτώσεις
σεξουαλικών κακοποιήσεων παιδιών από τους ίδιους τους γονείς
τους! Συχνά ανακοινώνεται ότι συλλαμβάνονται έμποροι
πορνοταινιών με ταινίες παιδικής πορνογραφίας. Επίσης
συλλαμβάνονται χρήστες πορνογραφικών ιστοσελίδων στο
διαδίκτυο να διακινούν παιδικό πορνογραφικό υλικό. Πολλοί από
αυτούς τυχαίνει να είναι εκπαιδευτικοί (φευ!). Η ανεξέλεγκτη εισροή
λαθρομεταναστών από την Αλβανία και τις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης της μάστιγας
της παιδικής σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Απελπισμένα από τη
φτώχια ανήλικα κορίτσια πέφτουν στα χέρια αδίστακτων
προαγωγών, οι οποίοι τα εξωθούν στην πορνεία και ασκούν επάνω
τους απόλυτη εξουσία, δίκην πραγματικής δουλείας!
Το Δεκέμβριο του 2001 πραγματοποιήθηκε στη Γιοκοχάμα της
Ιαπωνίας το 2ο διεθνές συνέδριο από την Unicef για την
αντιμετώπιση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Σύνθημα
του συνεδρίου ήταν: «Σταματήστε την Πορνεία και την Διακίνηση
των Παιδιών». Έγινε ένας απολογισμός δράσης από το προηγούμενο
1ο συνέδριο που είχε γίνει στην Στοκχόλμη το 1996 ως τότε και
εξαγγέλθηκαν νέοι στόχοι για τον περιορισμό του φρικτού αυτού
φαινομένου.
Νομίζουμε ότι δεν είναι αρκετά τα κατασταλτικά μέτρα, τα οποία
προτάθηκαν από το συνέδριο της Γιοκοχάμα στις διάφορες
κυβερνήσεις, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Χρειάζεται να
χαραχτεί και να καλλιεργηθεί μια νέα αντίληψη για τις διαχρονικές
αξίες της ηθικής στο σύγχρονο κόσμο. Αν θέλουμε πραγματικά να έχει

μέλλον η ανθρωπότητα, τότε θα πρέπει να περιορίσουμε την ηθική
σήψη που κατατρώγει τις σάρκες τις σημερινής κοινωνίας. Πρέπει να
απομονωθούν τα διεφθαρμένα στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν
συνειδήσεις, και τα οποία εν ονόματι δήθεν της ελευθερίας, ζητούν
και επιβάλλουν τον πανσεξουαλισμό ως ιδανικό τρόπο ζωής. Είναι
ανάγκη να καταδειχθεί η σεξουαλική ασυδοσία, η πορνεία και οι
διαστροφές ως καταστάσεις λίαν επιζήμιες για τα ανθρώπινα
πρόσωπα και την κοινωνία. Ιδιαίτερα η παιδική σεξουαλική
κακοποίηση και εκμετάλλευση, που είναι καταρράκωση του
αγνότερου και ομορφότερου μέρους της ανθρώπινης κοινωνίας, που
είναι τα παιδιά, να αναχθεί σε ειδεχθέστατο έγκλημα και να
τιμωρείται με τις αυστηρότερες ποινές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Από ορθοδόξου χριστιανικής επόψεως θέλουμε να τονίσουμε πως
η σύγχρονη ηθική σήψη, με κύρια έκφραση τον άκρατο σεξισμό και με
αποκορύφωμα την παιδική πορνεία, και γενικά την παιδική
σεξουαλική κακοποίηση, μας θυμίζει τις αγιογραφικές περιγραφές
της εφιαλτικής εσχατολογικής εποχής του Αντιχρίστου. Γι’ αυτό
οφείλουμε, ως συνειδητοί πιστοί, να αγρυπνούμε και να
αγωνιζόμαστε, διότι η κατάρρευση της κοινωνίας βρίσκεται προ των
πυλών!

