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Μυτιλήνη, 14.1.2021 

 

κ. Υπουργέ, 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, λαµβάνοντας υπόψη τη 
διεθνή εµπειρία και τα διαθέσιµα στοιχεία από αστυνοµικές αρχές ολόκληρου του 
κόσµου και κυρίως της ΕΕ και του Καναδά και των ΗΠΑ, επιθυµεί να θέσει υπόψη σας 
το ζήτηµα των εξαφανισµένων γυναικών και στη χώρα µας, το οποίο ήρθε µε τραγικό 
τρόπο στην επικαιρότητα τις τελευταίες ηµέρες, µε τη γυναικοκτονία της κινεζικής 
καταγωγής γυναίκας, αλλά και την εξαφάνιση του δεκαεπτάχρονου κοριτσιού από την 
Κρήτη την τρέχουσα εβδοµάδα. Σύµφωνα µε τις υπηρεσίες σας, όπως διαβάσαµε στον 
τύπο, µόνο το τελευταίο τρίµηνο έχει δηλωθεί στην αστυνοµία η εξαφάνιση 20 
γυναικών, ενώ δεν γνωρίζουµε το ποσοστό γυναικών επί του συνόλου των 
εξαφανισµένων ανθρώπων κατά τη διετία 2019- 2020, σε αντίθεση µε αντίστοιχες 
αστυνοµίες άλλων χωρών (ενδεικτικά αναφέρουµε τα στοιχεία που προέκυψαν από 
την Ιρλανδία και τα οποία µιλούν για  823 υποθέσεις αγνοουµένων γυναικών και 
ανδρών µέχρι τον Δεκέµβριο του 2019 εκ των οποίων πάνω από το 70% ήταν 
γυναίκες). Παράλληλα, δεν γνωρίζουµε αν οι υπηρεσίες σας διατηρούν σχετικά 
στατιστικά στοιχεία, ικανά να διαµορφώσουν το προφίλ των εξαφανισµένων 
γυναικών, αλλά και την ηλικιακή τους οµάδα που βρίσκεται σε µεγαλύτερο σχετικό 
κίνδυνο. Θα θέλαµε για επιστηµονικούς/ερευνητικούς λόγους να µάθουµε λ.χ. αν 
ισχύει και στη χώρα µας το ότι ηλικιακή οµάδα που δείχνει τον υψηλότερο αριθµό 
αγνοουµένων είναι η  οµάδα 15-19, όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες. 
Επίσης, θα σας παρακαλούσαµε να µας ενηµερώσετε αν υπάρχει και στο 
πλαίσιο της Ελληνικής Αστυνοµίας Βάση Δεδοµένων Αγνοουµένων σε εθνικό 
επίπεδο κι αν υπάρχει, αν είναι διαθέσιµη για ερευνητικούς σκοπούς. 

Η παρούσα επιστολή µας κ. Υπουργέ, πέρα από το προφανές επιστηµονικό µας 
ενδιαφέρον, εκφράζει και την αγωνία µας για την τύχη αυτών των γυναικών, που όχι 
σπάνια είναι θύµατα έµφυλης βίας, trafficking, αλλά και γυναικοκτονιών, όπως έδειξε 
η προαναφερόµενη περίπτωση της νέας γυναίκας από την Κίνα, αλλά και του κατά 
συρροή δολοφόνου γυναικών από τις Φιλιππίνες  Ελληνοκύπριου αξιωµατικού στην 
Κύπρο πριν λίγα χρόνια. 

Είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιστηµονική συνδροµή στο δύσκολο αυτό έργο. 

 

Τα µέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

 
 


