
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΑΠΟ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ, ΣΕ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ
ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών.

ONE BILLION RISING REVOLUTION 2019

[ΕΛ]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Τo Κυπριακό Λόμπι Γυναικών (ΚΛΓ) για έβδομη συνεχή 

χρονιά διοργανώνει την εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στη βία κατά των 

γυναικών, συμμετέχοντας έτσι στο παγκόσμιο κίνημα One     Billion     Rising     

Revolution   2019  . Η εκδήλωση One Billion Rising πραγματοποιείται κάθε χρόνο

https://www.onebillionrising.org/
https://www.onebillionrising.org/
https://www.onebillionrising.org/


παγκόσμια. Η εκδήλωση στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 

10 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Φανερωμένης στη Λευκωσία στις 11:00 

π.μ. υπό την αιγίδα του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Φέτος ξεσηκωνόμαστε, επαναστατούμε και διαμαρτυρόμαστε ενάντια στη βία 

κατά των γυναικών από συζύγους και συντρόφους. Για να σταματήσουμε να 

αγνοούμε τις μελανιές, ορατές και μη, και να στηρίξουμε τις γυναίκες που 

υπόκεινται σε οποιασδήποτε μορφής βία. Για να διεκδικήσουμε από το κράτος 

άμεση υλοποίηση της υποχρέωσης του να παρέχει ασφάλεια σε κάθε γυναίκα 

που κακοποιείται.

Μια στις τρείς γυναίκες ανά τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, 

θα αντιμετωπίσει βία στη ζωή της, σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική. 

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) που έγινε στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  μία  στις  πέντε γυναίκες έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από 

σύντροφο ή πρώην σύντροφο, από την ηλικία των 15.

Τα τελευταία 15 χρόνια στην Κύπρο, υπήρξαν πέραν των 30 δολοφονιών 

γυναικών από συντρόφους ή πρώην συντρόφους. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια 

(ΣΠΑΒΟ), το 89% των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια 

του 2017 ήταν γυναίκες. Η τηλεφωνική γραμμή στήριξης θυμάτων 1440 για το 

έτος 2018 δέχθηκε συνολικά 14.404 κλήσεις, με τα περιστατικά να σημειώνουν 

αύξηση, αφού το 2017 η συγκεκριμένη γραμμή δέχθηκε 12.833 κλήσεις.

Σας καλούμε μέσα στο πνεύμα της αλληλεγγύης να δράσετε, όχι μια μέρα

αλλά κάθε μέρα. Να κάνετε την επανάσταση τρόπο ζωής. Να είστε 

γενναίοι/ες να αντιδράσετε, να στηρίξετε, να αντισταθείτε, να ρωτήσετε τις 

δύσκολες ερωτήσεις. Σας καλούμε να δεσμευθείτε για συνεχή αντίσταση και 



αλληλεγγύη. Η συμμετοχή σας στην εκδήλωση One Billion Rising Revolution 

ενισχύει τη φωνή μας για να δοθεί ένα τέλος στην βία ενάντια στις γυναίκες από

συζύγους και συντρόφους.  

 

ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΙ. ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΙ. ΕΝΩΝΩ.

Στήριξε την εκστρατεία χρησιμοποιώντας: #OneBillionRising #OBR19CY 

#RiseResistUnite #RiseInSolidarity

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την επιχορήγηση του Εθνικού Μηχανισμού για 

τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Χορηγός Επικοινωνίας: Εφημερίδα Πολίτης και Ράδιο Πολίτης

Στηρίζουν: Kemanes Print Shop -  S. Synergia Media Ltd, University of Nicosia,

‘Think Positive’ Design Studio

  

[EN]

ONE BILLION RISING REVOLUTION 2019

to combat violence against women

RISING: FROM A CAMPAIGN, TO A WAY OF LIFE
 

For the seventh consecutive year, the Cyprus Women's Lobby is organizing a 

protest to combat violence against women, by participating in 1 Billion Rising 

Revolution 2019. One Billion Rising is a movement that takes place every year 

in hundreds of countries around the world. This 2019 event in Cyprus will 

take place on Sunday, February 10, in Faneromeni Square in Nicosia at 

11:00 am.

 

This year, we are rising up and protesting violence against women by spouses 

and partners. We can no longer ignore the trauma inflicted upon women 

https://www.onebillionrising.org/about/campaign/
https://www.onebillionrising.org/about/campaign/


subjected to violence, and instead support them in every way we can. In this, 

the state must also step up and fulfil its obligation to keep every woman victim 

of abuse safe from further harm.

One in three women around the world, including Cyprus, will face violence in 

her life, physical, psychological or sexual. According to a survey by the 

European Union Agency for Fundamental Rights (2014), which was conducted 

across all 28 EU Member States, one in five women above the age of 15 has 

experienced physical or sexual violence from a partner or a former partner.

 

In the last 15 years in Cyprus, there have been over 30 murders of women by 

partners or ex-partners. According to data from the Association for the 

Prevention and Tackle of Violence in the Family (SPAVO), 89% of domestic 

violence incidents during 2017 involved women. The 1440 victim support line 

for the year 2018 received a total of 14,404 calls, the number being a 

significant increase from 2017, during which year 12,833 calls were received.

 

We invite you in the spirit of solidarity to act, not for one day only, but 

every day. Turn the revolution into a way of life. Be brave and react, 

support, resist and ask the difficult questions. We urge you to commit to 

continued resistance and solidarity. By participating in the One Billion Rising 

Revolution, we call for an end to violence against women by spouses and 

partners with the provision of adequate and sustained state support and 

security.

  



RISE. RESIST. UNITE.
 

The event is organized under the auspices of the Minister of Justice and Social

Order, with financial support from the National Machinery for Women’s Rights

Media Sponsor: Politis Newspaper – Politis Radio 

With the support of: Kemanes Print Shop - S. Synergia Media Ltd, University of

Nicosia, 'Think Positive' Design Studio 

Support the campaign using: #OneBillionRising # OBR19CY #RiseResistUnite 

#RiseInSolidarity

  

Το Κυπριακό Λόμπι Γυναικών αποτελείται από 9 γυναικείες οργανώσεις και ΜΚΟ και 

είναι ενεργό μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών (ΕΛΓ). To ΕΛΓ, με 2,500 

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.

The Cyprus Women's Lobby is a network of 9 women's organisations and NGOs aimed 

at defending the rights of women as well as promoting gender equality, and is an active 

member of the European Women's Lobby (EWL). EWL membership consists of 2,500 

organisations that are located in 30 countries, and is the largest alliance of women's 

NGOs in the EU. 

e-mail: cywomenslobby@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/WomenLobbyCY 

Twitter: @CYWomenLobby 
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