
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΧΗ 

Το Κυπριακό Λόμπυ Γυναικών καλεί όλες και όλους σε εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Ανώτατο
Δικαστήριο, την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, για την απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου  να  μειώσει  την  ποινή  του  Άκη  Λευκαρίτη  και  του  Νίκου  Νικολάου  για  σεξουαλική
εκμετάλλευση και βιασμό ανήλικων κοριτσιών. Η απόφαση  αποτελεί πλήγμα για τη δικαιοσύνη και
στέλνει επικίνδυνα μηνύματα στην κοινωνία μας για τα σεξουαλικά εγκλήματα.

Eκφράζουμε μηδενική ανοχή στη σεξουαλική εκμετάλλευση και  κακοποίηση των παιδιών και  την
κουλτούρα του βιασμού. Ζητούμε δικαιοσύνη για τα θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων και απαιτούμε
την εφαρμογή αποτρεπτικών ποινών από τα κυπριακά δικαστήρια.

Το  Ανώτατο  Δικαστήριο  έκανε  αποδεκτό  το  αίτημα  του  επιχειρηματία  Άκη  Λευκαρίτη  και  του
συγκατηγορούμενου του Νίκου Νικολάου για μείωση της ποινής τους,  μεταβάλλοντας τες από 12 σε
9 χρόνια και από 10 σε 7, αντίστοιχα, με το αιτιολογικό ότι «δεν προσδόθηκε από το Κακουργοδικείο
η δέουσα σημασία στην άμεση παραδοχή και  μεταμέλεια των κατηγορουμένων». Θεωρούμε την
απόφαση απαράδεκτη και προσβλητική για τα θύματα, ενώ ανησυχούμε ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις
που μπορεί να έχει στον γενικότερο τρόπο που αντιμετωπίζεται το έγκλημα του βιασμού από την
κοινωνία μας.

Θεωρούμε ότι  η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αντικατοπτρίζει  τα έμφυλα στερεότυπα που
είναι  εμπεδωμένα στα μέλη του  και  εσφαλμένες  πεποιθήσεις  για  την  «ευθύνη»  του  θύματος.  Η
σεξουαλική  κακοποίηση/εκμετάλλευση  των  παιδιών  και  ο  βιασμός  αποτελούν  σοβαρότατες
παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ως πολίτες απαιτούμε οι ποινές που επιβάλλονται να
αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα του εγκλήματος.
  

Το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών αποτελείται από 10 γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ και είναι ενεργό
μέλος του  Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών (  E  ΛΓ).  To ΕΛΓ, με 2500 οργανισμούς μέλη σε 30 χώρες,
είναι η μεγαλύτερη συμμαχία γυναικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με
στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. 
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email: cywomenslobby@gmail.com
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