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Βία κατά των γυναικϊν και ανηλίκων  
 
Το Ερευνητικό Κζντρο Ιςότητασ Φφλου (ΕΚΙΦ) χαιρετίηει τθν υπογραφι τθσ 
Σφμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ (γνωςτισ ωσ Σφμβαςθ τθσ 
Κωνςταντινοφπολθσ) για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των 
γυναικϊν και τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ από 40 χϊρεσ από το 2011 -2015 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ, θ οποία τθν υπόγραψε ςτισ 
16/06/2015. Αναμζνει τθν επικφρωςι τθσ και τθν εφαρμογι τθσ από τθν Κυπριακι 
Πολιτεία το ςυντομότερο δυνατόν. 
 
Το 2014, το ΕΚΙΦ χαιρζτθςε τθν ψιφιςθ από τθν Βουλι των Αντιπροςϊπων τθσ Κυπριακισ 

Δθμοκρατίασ  του νομοςχεδίου για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ 

κακοποίθςθσ, τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ παιδιϊν και τθσ παιδικισ πορνογραφίασ  

χαρακτθρίηοντασ τθν ψιφιςθ του νομοςχεδίου ωσ ζνα «ςθμαντικό βιμα προόδου ςτον 

αγϊνα ενάντια τθσ βίασ κατά των γυναικϊν και ανθλίκων παιδιϊν ςτθ χϊρα μασ».     

Δυςτυχϊσ, ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Αςτυνομίασ Κφπρου,  οι 

καταγγελίεσ για ενδοοικογενειακι κακοποίθςθ κατά τθν πενταετία 2010-2014 ανζρχονται 

ςτισ 3989 και αφοροφν 108 περιπτϊςεισ ςεξουαλικισ βίασ, 2854 ςωματικισ βίασ και 1027 

ψυχολογικισ βίασ.  Κατά τθν ίδια πενταετία, 4292 άτομα προζβθςαν ςε καταγγελία 

κακοποίθςθσ εκ των οποίων 794 άνδρεσ (18,5%), 310 αγόρια κάτω των 18 ετϊν (7,2%), 2821 

γυναίκεσ (65,7%) και 367 κορίτςια κάτω των 18 ετϊν (8,6%). Η πλειοψθφία των κυμάτων, 

πζραν του 65%, ιςαν γυναίκεσ και ακολουκοφν  τα νεαρά κορίτςια με ποςοςτό  8,6% και τα 

νεαρά αγόρια με ποςοςτό  7,2%. 

Η πλειοψθφία των κυτϊν, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Αςτυνομικισ Δφναμθσ Κφπρου, 

ιςαν άνδρεσ με ποςοςτό 76,92%(3186), ακολουκοφν οι γυναίκεσ με ποςοςτό 21,75% 

(901)και ζπονται  τα αγόρια κάτω των 18 ετϊν με ποςοςτό 0,99% (41) και τα κορίτςια κάτω 

των 18 ετϊν  με  ποςοςτό  0,34% (14).  

Τα προαναφερκζντα ςτοιχεία αντικατοπτρίηουν τα εγκλιματα  βίασ  κατά το τρζχον ζτοσ  

(2015) ςτα μζςα ενθμζρωςθσ. Τα ανιλικα κορίτςια,  και ςε μικρότερο βακμό τα ανιλικα 

αγόρια, κακοποιοφνται ςεξουαλικά και ψυχολογικά  από το  ςτενό οικογενειακό τουσ 

περιβάλλον (πατζρα, παπποφ, πατριό). Οι  γυναίκεσ υπόκεινται  ςε βιαςμό, ςωματικι και 

ψυχολογικι κακοποίθςθ ι φονεφονται με άγριο τρόπο. Αρικμόσ  γυναικϊν προωκοφνται 

ςτθν πορνεία και  ςτθ ςεξουαλικι κακοποίθςθ από αδίςτακτουσ εμπόρουσ προςϊπων.     

Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν όπωσ  EUROSTAT , CEDAW,  

Fundamental Rights Agency, UN Women μαρτυροφν ότι  θ βία κατά των γυναικϊν και 



κοριτςιϊν είναι μία από τισ πιο ςοβαρζσ αλλά και μια από τισ πιο αποδεκτζσ παραβιάςεισ 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων, θ οποία αποτελεί ςυνάμα αιτία αλλά και αποτζλεςμα ζμφυλων 

ςτερεοτφπων, ανιςότθτασ και διάκριςθσ.  

Το ΕΚΙΦ καλεί τθν κοινωνία των πολιτϊν, τισ δθμοτικζσ και τισ πολιτειακζσ αρχζσ να 

δθλϊςουν απερίφραςτα  ότι θ βία κατά των γυναικϊν είναι  

 Απαράδεκτη 

 Μη αναπόφευκτη 

 Αποτρζψιμη  

Επίςθσ, το ΕΚΙΦ πιςτεφει ακράδαντα ότι, όπωσ ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ κρατϊν και 

κυβερνιςεων ζχουν υιοκετιςει  νομοκεςίεσ και ςυμβάςεισ ενάντια ςτθν βία κατά των 

γυναικϊν και κοριτςιϊν, κα μποροφςαν μζςω ςυνδυαςμζνων κινιςεων και πράξεων, 

ςτρατθγικϊν και παρεμβάςεων να αποτρζψουν τθ βία κατά των γυναικϊν και κοριτςιϊν 

εάν μποροφςαν να αντιμετωπίςουν επιτυχϊσ τθν ζμφυλθ ανιςότθτα μεταξφ ανδρϊν και 

γυναικϊν.   

Όςοι από εμάσ κατζχουν θγετικζσ κζςεισ  - διευκυντζσ , πρωκυπουργοί, διδάςκαλοι – 

οφείλουν να πρωτοςτατιςουν ςτον αγϊνα για ιςότθτα και ιςοπολιτεία των δφο φφλων, 

δθλϊνοντασ μηδενική ανοχή ςτην βία.   

Το Ερευνθτικό Κζντρο Ιςότθτασ Φφλου κεωρεί ότι θ βία κατά των γυναικϊν και 

κοριτςιϊν πρζπει να ερμθνεφεται όχι ωσ ιδιωτικό κζμα αλλά ωσ πολιτικό κζμα που 

αφορά τθν ευθμερία μιασ κοινωνίασ βαςιςμζνθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι θ βία κατά των γυναικϊν και θ παιδεραςτία παρουςιάηουν 

αυξθτικζσ τάςεισ τόςο ςτθν Κφπρο όςο και ςτο εξωτερικό. Κατά τθν άποψι μασ, 

χρειάηεται να δοκεί ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ μζςα από ζνα ςυντονιςμζνο ςχεδιαςμό 

που να εμπλζκει τθν οικογζνεια, το ςχολείο, τα ΜΜΕ, τθν αςτυνομία, τισ 

πολιτειακζσ και τοπικζσ αρχζσ και τουσ ΜΚΟ. Ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ πρζπει να είναι 

ολοκλθρωμζνοσ, να δίδει ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ, αλλά και ςε μζτρα ςτιριξθσ και 

προςταςίασ των κυμάτων και ςε παραδειγματικι τιμωρία των ενόχων/ κθτϊν.  
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