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Η σιωπή σπάει… τα στόματα ανοίγουν σιγά-σιγά και στην Κύπρο, από θύματα σεξουαλικής βίας. Οι αρμόδιοι θεωρούν
ότι είμαστε ακόμα στην αρχή και προτρέπουν τα θύματα να βρουν το κουράγιο και να προχωρήσουν σε καταγγελίες
ώστε οι θύτες να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Η καταγγελία της 32χρονης κατά πολιτικού προσώπου με πολυετή θητεία εντός και εκτός Κύπρου, για σεξουαλική
παρενόχληση της το 2014 διερευνάται με προσοχή και διακριτικότητα. Οι ανακριτές που διερευνούν την υπόθεση
συνεχίζουν με τη λήψη καταθέσεων προκειμένου να συλλέξουν όσον το δυνατόν περισσότερα στοιχεία και μαρτυρίες
πριν καλέσουν και τον ίδιο τον πολιτικό που κατονομάζει η 32χρονη για κατάθεση, κάτι που αναμένεται να γίνει λίαν
συντόμως.

 Προχωρά η έρευνα κατά πολιτικού για σεξουαλική παρενόχληση. Τον καλούν για κατάθεση
Καταγγελία σε βάρος Κύπριου πολιτικού για σεξουαλική παρενόχληση. Ξεκινούν λήψη καταθέσεων

Συνεχίζεται η διερεύνηση της πρωτοφανούς καταγγελίας γυναίκας κατά Κύπριου πολιτικού
για σεξουαλική παρενόχληση – Λαμβάνουν καταθέσεις πριν καλέσουν και τον ίδιο τον
πολιτικό – Στη Νομική Υπηρεσία για γνωμάτευση – Ζητείται έρευνα για τη διαρροή –

Έσπασαν έστω και με καθυστέρηση τη «σιωπή» τα κόμματα και ζήτησαν πλήρη διερεύνηση
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Οι ανακριτές έχουν μέχρι στιγμής ενώπιον τους την καταγγελία της 32χρονης, που δεν αποκλείεται να κληθεί και για
συμπληρωματική κατάθεση, καθώς και τις καταθέσεις 4 προσώπων από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον που
γνωρίζουν για την υπόθεση.

Εντός των ημερών οι ανακριτές αναμένεται να ζητήσουν γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία για τον περαιτέρω
χειρισμό, αφού όπως φαίνεται το αδίκημα έγινε στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην καταγγελία της κοπέλας, ο πολιτικός φέρεται να την κάλεσε στο διαμέρισμα του
με σκοπό να συζητήσουν για την επαγγελματική της αποκατάσταση και εκεί προέβη σε άσεμνες πράξεις. Η κοπέλα
μετά από τις πράξεις αυτές έφυγε από το διαμέρισμα του, όμως δεν είχε βρει το κουράγιο μέχρι την προηγούμενη
εβδομάδα να τον καταγγείλει στις αρχές.

Καλεί σε διερεύνηση για τη διαρροή το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων

Στο μεταξύ, μετά τη διαρροή στα ΜΜΕ για την καταγγελία το Γραφείο της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κάλεσε
την Αστυνομία «όπως προχωρήσει τη διερευνητική διαδικασία με ταχείς ρυθμούς, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω
κίνδυνος αλλοίωσης του μαρτυρικού υλικού».

«Η σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα απόστημα που αποπνέει δυσοσμία και φαίνεται ότι μολύνει πολλούς χώρους,
δηλητηριάζοντας τις ζωές πολλών ατόμων που την έχουν υποστεί. Οι φερόμενοι ως θύτες σε όποιο χώρο κι αν
βρίσκονται, πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης με τις προβλεπόμενες διαδικασίες μεταχείρισης. Κανένας θύτης και
κανένας χώρος δεν βρίσκεται στο απυρόβλητο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Έχοντας κατά νου τις διασυνδέσεις και προσβάσεις που πιθανόν πολιτικά πρόσωπα διαθέτουν, αναμένουμε από την
Αστυνομία διαφανείς και γρήγορες διαδικασίες διερεύνησης, πάντα μέσα στα πλαίσια που τίθενται από τους Νόμους
και τις σχετικές διατάξεις» καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτρόπου.

Με καθυστέρηση έσπασαν τη «σιωπή» τα κόμματα

Μετά την… σιγή της πρώτης μέρας, τα κόμματα έσπασαν έστω και με καθυστέρηση τη σιωπή τους,απαιτώντας πλήρη
διερεύνηση της υπόθεσης.

«Η πρώτη ανάγκη είναι να προστατευτούν τα θύματα. Να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας και ασφάλειας
γύρω τους, με στόχο να μιλήσουν ελεύθερα και να αποδοθεί δικαιοσύνη, είτε αφορούν το χώρο του πολιτισμού, του
αθλητισμού, της πολιτικής ή οποιοδήποτε άλλο χώρο», ανέφερε η αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Με ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ κάλεσε «τις αρχές να προχωρήσουν άμεσα στη διερεύνησή τους ώστε όποιος ευθύνεται
να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη. Καλούμε επίσης κάθε γυναίκα που έχει υποστεί σεξουαλική παρενόχληση σε
οποιοδήποτε περιβάλλον να προχωρήσει σε καταγγελίες. Το ΑΚΕΛ τοποθετείται σε αυτά τα ζητήματα από θέσης
αρχής, ανεξάρτητα από την ταυτότητα και ιδιότητα των εμπλεκόμενων προσώπων.»

«Για μας αποτελεί θέμα αρχής η μηδενική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα, από οπουδήποτε και εάν προέρχονται και
ιδιαίτερα όταν αυτά προέρχονται από πολιτικά πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας», είπε η υποψήφια βουλευτής του ΔΗΚΟ,
Πολύμνια Λευτέρη.

«Ο φόβος που βιώνουν αυτές οι γυναίκες σε μια κλειστή κοινωνία όπως η Κύπρος επιβάλλει την πλήρη προστασία τους
αλλά και την τιμωρία όσων έχουν ασελγήσει σε βάρος τους», δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΔΕΚ, Μαρία
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Παναγιώτου.

«Οι αρχές πρέπει να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό χωρίς να κουκουλωθεί και να ξεχαστεί. Αν υπάρχουν και άλλα
τέτοιου είδους περιστατικά στον χώρο, είναι η ευκαιρία τώρα να σπάσει η σιωπή», τόνισε το μέλος της Πολιτικής
Επιτροπής των Οικολόγων, Αλεξία Σακαδάκη.

«Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου σε αυτό τον τόπο, από όποιο επαγγελματικό ή πολιτικό χώρο και αν προέρχεται»,
ανέφερε η ΔΗΠΑ.


