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Το Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ) ενώνει την φωνή του με τις οργανώσεις 
και τα οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας των πολιτών που καταδικάζουν απερίφραστα 
την απόφαση του Εφετείου να μειώσει την ποινή που επέβαλε το Πρωτόδικο 
δικαστήριο σε δύο εικοσιεπτάχρονους για τον βιασμό αλλοδαπής γυναίκας πενήντα 
χρόνων με την αιτιολογία  ότι «δε χρησιμοποιήθηκε υπέρμετρη βία για  τον 
εξαναγκασμό του θύματος αλλά μόνο εκφοβισμός και ένα χαστούκι. Δεν 
χρησιμοποιήθηκε οποιονδήποτε όπλο». 

Είναι πραγματικά άξιον απορίας πώς το Εφετείο της Κυπριακής Δημοκρατίας μειώνει 
την ποινή των δύο βιαστών από 12 σε 10 χρόνια με την αιτιολογία του βαθμού της 
βίας. Ο βιασμός είναι βιασμός. Διερωτάται κανείς, μια γυναίκα στα χέρια δύο νεαρών 
ανδρών στην ακμή της ηλικίας τους  τί περιθώρια αντίδρασης θα μπορούσε να έχει;  

Ο βιασμός γυναικών και κοριτσιών στην Κύπρο και σε παγκόσμια κλίμακα είναι συχνό 
φαινόμενο και θέμα ειδησεογραφίας στα Μέσα Ενημέρωσης. Οι αποφάσεις και οι 
ποινές των δικαστηρίων πρέπει, μεταξύ άλλων,  να χρησιμοποιούνται και ως 
αποτρεπτικός παράγοντας και για εξάλειψη του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος.    

Ο βιασμός αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της σωματικής 
ακεραιότητας του θύματος. Δεν μπορεί η Δικαιοσύνη να παραμένει αδιάφορη στην 
αυξητική τάση βιασμών γυναικών και κοριτσιών. Ο βιασμός είναι βιασμός και οι ποινές 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα του εγκλήματος. Η δικαιολογία ότι δεν 
χρησιμοποιήθηκε «υπέρμετρη βία» ούτε «οποιονδήποτε όπλο» δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως ελαφρυντικό στην προκειμένη περίπτωση.    



Υπενθυμίζουμε ότι στην Κύπρο, η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα του 
βιασμού είναι ισόβια κάθειρξη.  Άξιον αναφοράς είναι το γεγονός ότι η απόφαση του 
Εφετείου   έπεται της υπογραφής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, γνωστής ως Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης, στις 16/06/2015 από την Κυπριακή Δημοκρατία και της ψήφισης  
του νομοσχεδίου για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης 
από την Βουλή των Αντιπροσώπων το 2014.   

Η κουλτούρα του βιασμού, δυστυχώς, φαίνεται να είναι βαθιά ριζωμένη στην Κυπριακή 
κοινωνία και χρειάζεται συνεχής προσπάθεια από μέρους της Πολιτείας και των  
οργανωμένων κοινωνικών συνόλων για την αποδόμηση του βάρβαρου αυτού 
φαινομένου και την ενίσχυση της αίσθησης  των πολιτών για απόδοση δικαιοσύνης. 
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