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Κλήθηκε για κατάθεση ο πολιτικός που καταγγέλθηκε – «Βόμβες»
και στην Εθνική Φρουρά

Με το βλέμμα στραμμένο στη κατάθεση του πολιτικού που αναμένεται εντός της βδομάδας, βρίσκονται οι ανακριτές του ειδικού
κλιμακίου που διερευνούν καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης, καθώς η κατάθεση του κρίνεται καθοριστική για την έκβαση
της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων απο το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον της 32χρονης
καταγγέλουσας, που γνώριζαν για το περιστατικό στις Βρυξέλλες το 2014, ενώ το ζητούμενο στο οποίο αναφέρονται αρμόδιοι
φορείς, είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο ασφάλειας, προκειμένου να νιώσουν άνετα τα θύματα να καταθέσουν και να τους
διασφαλιστεί η προστασία. 

Η επίτροπος προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων απο την πλευρά της προχωρεί με αυτεπάγγελτη έρευνα για τη διαρροή που
υπήρξε σε σχέση με την καταγγελία της 32χρονης, ενώ τα κόμματα καταδίκασαν το περιστατικό, ζητώντας άμεση διερεύνηση. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τηλέφωνα προς το ειδικό κλιμάκιο που συστάθηκε για τη διερεύνηση των υποθέσεων σεξουαλικής
παρενόχλησης πήραν "φωτιά", με ανώνυμους πολίτες, να ζητούν πληροφορίες για τη διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή
καταγγελίας. 

ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ 

Ανησυχητικά ολοένα και αυξάνονται οι καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης στην Κύπρο, καθώς τα θύματα σπάνε τη σιωπή τους,
φανερώνοντας τη διαχρονική μάστιγα των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης. Μετά απο τις καταγγελίες στους χώρους του
αθλητισμού, του θεάτρου και της πολιτικής, νέα καταγγελία αγγίζει την Εθνική Φρουρά. 

Γυναίκα πρώην αξιωματικός κατήγγειλε σε διαδικτυακή εκπομπή στην Ελλάδα, όσα διαδραματίστηκαν απο το 1999 όταν υπηρετούσε
στην Κύπρο από αξιωματικό της και μάλιστα σε δύο περιπτώσεις. 
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«Είχα αποδεχθεί την πρώτη σεξουαλική παρενόχληση, λέγοντας μου αν θέλω να περάσω καλά, να έχω σεξουαλική σχέση με κάποιον
λοχαγό σε αυτό το στρατόπεδο. Το αρνήθηκα. Μετά προχώρησα σε καταγγελία, αλλά δυστυχώς πηγαίνοντας στον τότε διοικητή μου,
με ρώτησε αν έχω στοιχεία. Δυστυχώς δεν υπήρχαν στοιχεία». 

Ενώ όπως αναφέρει η άρνηση της ήταν αρχή για τον ψυχολογικό πόλεμο που είχε δεχθεί, με αποκορύφωμα την απόλυση της. 

«15 Νοεμβρίου 2010 είχα δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση με επίθεση προς εμένα, μέσα στο ίδιο το γραφείο που εργαζόμουν. 0352
Μετά από αυτό ακολούθησαν πάρα πολύ άσχημες πιέσεις. 0553 Το 2020 με είχαν απολύσει με την προϋπόθεση γιατί μου είχαν
χαμηλώσει τις βαθμολογίες και αυτό γινόταν από τον καιρό που κατήγγειλα τον κύριο αυτό». 

Θεωρείται λήξασα η υπόθεση, η απάντηση του υπουργείου Άμυνας, αδειάζοντας την καταγγέλουσα. 

«Για το 2010 υπάρχει καταγγελία, έγινε διερεύνηση, ολοκληρώθηκε και δεν ευσταθούσαν οι καταγγελίες και το περιστατικό για το
ΓΕΕΦ και το υπουργείο άμυνας θεωρείται λήξαν». 

Την ίδια ώρα η καταγγέλουσα τονίζει πως οι εκβιασμοί και οι απειλές για την ζωή της, την ανάγκασαν να αποσύρει την καταγγελία,
ενώ εκφράζει την ετοιμότητα της να αποδείξει τα λεγόμενα της ενώπιον Δικαστηρίου, καθώς θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
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