
25 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Η Συμβουλευτική  Επιτροπή  για  την  Πρόληψη  και  Καταπολέμηση  της  Βίας  στην  Οικογένεια
(ΣΕΠΚΒΟ)  εκφράζει  τον  συγκλονισμό  και  την  παντελή  απαρέσκεια  της  για  τις  πρόσφατες
εξελίξεις  που βλέπουν το  φως της  δημοσιότητας  αναφορικά με  τη  δολοφονία  γυναικών και
ενδεχομένως και το φόνο ενός παιδιού στο Μιτσερό.

Η ΣΕΠΚΒΟ εκφράζει την αγανάκτησή της για την κωλυσιεργία της Αστυνομίας να διερευνήσει
τις υποθέσεις, όπως αρχικά όφειλε από το 2018, αλλά και γενικότερα από την ημέρα που οι
γυναίκες αυτές δηλώθηκαν ως εξαφανισθείσες. Η σωστή αξιοποίηση και διερεύνηση των τότε
πληροφοριών  ενδεχομένως  να  απέτρεπε  τη  συνέχιση  τέτοιων  περιστατικών  αλλά  και  τη
δημιουργία του πρωτοφανούς εγκληματικού φαινομένου «κατά συρροή δολοφόνου γυναικών»
για τα κυπριακά δεδομένα.

Τα  στατιστικά  στοιχεία  καταδεικνύουν  ότι  συχνά  γυναίκες,  καταγγέλλουν  στους  Τοπικούς
Αστυνομικούς Σταθμούς ότι δέχονται βία και απειλές από τους συντρόφους, συζύγους ή πρώην
συμβίους  τους.  Αξίζει  να σημειωθεί,  ότι  από το  1990-2019 υπάρχουν καταγεγραμμένες,  39
εξαφανισμένες γυναίκες στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένων 4 ανήλικων κοριτσιών). Και ενώ
υπάρχει το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες για τη διερεύνηση τέτοιων
υποθέσεων, διερωτάται κανείς γιατί αυτές οι γυναίκες αποτελούν απλά μια λίστα εκλιπόντων
προσώπων! 

Είναι προφανές ότι εγείρονται σοβαρά θέματα εποπτείας και παράλληλα παράλειψης εκτέλεσης
καθήκοντος από την Αστυνομία. Τα σοβαρά ερωτήματα είναι το πως αξιολογείται η βαρύτητα
μιας καταγγελίας σε ένα Τοπικό Αστυνομικό Σταθμό και με ποια κριτήρια. Επαφίεται δηλαδή
στην κρίση ενός Αστυνομικού της δεδομένης βάρδιας να αξιολογήσει την καταγγελία, και να
αποφασίσει αν θα προχωρήσει ή όχι στις απαιτούμενες ενέργειες ή/και αν θα παραπέμψει ή όχι
την όποια καταγγελία στα αρμόδια γραφεία της Αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση;  

Η εκ των υστέρων διεξαγωγή εντατικών ερευνών και η προσπάθεια απόδοσης ευθυνών, μετά
την ανεύρεση πτωμάτων γυναικών, δεν συμβάλλει στην πάταξη και πρόληψη τέτοιων ακραίων
και αποτρόπαιων περιστατικών βίας.

Σύμφωνα με:
o τον  Περί  Βίας  στην  Οικογένεια  (Πρόληψη  και  Προστασία  Θυμάτων)  Νόμο  του  2000

(Ν.119(Ι)/2000),
o τον περί της Θέσπισης Ελάχιστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη

και την Προστασία Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμο του 2016 (Ν. 51(I)/2016),
o τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας

κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)
την οποία η κυβέρνηση κύρωσε το 2017,

η Αστυνομία έχει τη νομική υποχρέωση να παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια και προστασία
στις γυναίκες θύματα βίας και στα παιδιά τους.
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Ως εκ τούτου, η ΣΕΠΚΒΟ ζητά από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθώς και
τον  Αρχηγό  Αστυνομίας,  όπως  επανακαθορίσουν  τον  τρόπο  αξιολόγησης  και  χειρισμού
περιστατικών από την Αστυνομία, ιδιαίτερα όταν τα περιστατικά αυτά αφορούν σε βία εναντίον
γυναικών  και  ανηλίκων  παιδιών,  με  ρητές  και  ξεκάθαρες  οδηγίες,  αλλά  και  όπως  άμεσα
διατάξουν έρευνα για τον τρόπο που χειρίστηκε η Αστυνομία τις εν λόγω υποθέσεις με θύματα
γυναίκες και ανήλικα.
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