
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας καθιε-

ρώθηκε για πρώτη φορά μετά τις δραστη-

ριότητες των εργατικών κινημάτων στα τέ-

λη του εικοστού αιώνα στη Βόρεια Αμερική 

και σε όλη την Ευρώπη. Η πρώτη Εθνική 

Ημέρα γυναίκας παρατηρήθηκε στις Ηνω-

μένες Πολιτείες στις 28 Φεβρουαρίου 

1909. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αμερι-

κής, έχει ορίσει αυτή την ημέρα προς τιμήν 

της απεργίας του 1908 όπου 15.000 γυναί-

κες παρέλασαν στην Νέα Υόρκη απαιτών-

τας λιγότερες εργατοώρες, καλύτερο μισθό 

και δικαίωμα ψήφου. Υιοθέτησαν το σύνθη-

μα "Ψωμί και Τριαντάφυλλα" (Bread and 

Roses), με το ψωμί να συμβολίζει την οικο-

νομική ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Επίσημα, τα Ηνωμένα Έθνη ξεκίνησαν 

επίσημα να γιορτάζουν την Παγκόσμια Η-

μέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου1975, 

κατά τη διάρκεια του ∆ιεθνούς Έτους της 

Γυναίκας. ∆ύο χρόνια αργότερα, το ∆εκέμ-

βριο του 1977, η Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε ψήφισμα για 

την ανακήρυξη μιας Ημέρας των Ηνωμέ-

νων Εθνών για τα ∆ικαιώματα της Γυναί-

κας και τη ∆ιεθνή Ειρήνη που πρέπει να 

τηρούνται σε οποιαδήποτε ημέρα του 
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Επικοινωνήστε μαζί μας 

         8 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναικας  
έτους από τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις 

ιστορικές και εθνικές παραδόσεις τους. Με 

την υιοθέτηση του ψηφίσματος, η Γενική 

Συνέλευση αναγνώρισε το ρόλο των γυναι-

κών στις ειρηνευτικές προσπάθειες και την 

ανάπτυξη και κάλεσαν ένα τέλος στις διακ-

ρίσεις και την αύξηση της στήριξης για την 

πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των γυναι-

κών. 

 H ∆ιεθνής Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται 

σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι 

μια ημέρα όπου οι γυναίκες σε όλο τον 

κόσμο δέχονται αναγνώριση για τα επιτε-

ύγματά τους χωρίς εθνοτικές, γλωσσικές, 

πολιτιστικές, οικονομικές ή πολιτικές διακ-

ρίσεις. Είναι μια ευκαιρία για να αναπολού-

με τους αγώνες και τα επιτεύγματα του πα-

ρελθόντος, και το πιο σημαντικό, να στρέ-

ψουμε το βλέμμα στο ανεκμετάλλευτο δυ-

ναμικό και τις ευκαιρίες που περιμένουν για 

τις μελλοντικές γενιές των γυναικών. 

Κάθε χρόνο, τα Ηνωμένα Έθνη προτείνουν 

ένα παγκόσμιο θέμα για τις εκδηλώσεις 

που διεξάγονται ανά το παγκόσμιο.  

Φέτος, 8 Μαρτίου 2011, το παγκόσμιο 

θέμα για την Ημέρα της Γυναίκας είναι: 

 

Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 

την κατάρτιση  στην επιστήμη και την 

τεχνολογία: ∆ρόμος για αξιοπρεπή ερ-

γασία για τις γυναίκες. 
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Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα ∆ικαιώμα-

τα της Γυναίκας και η Υπεπιτροπή του 

ΕΜ∆Γ για τη βία στην  Οικογένεια, της 

οποίας ο Σύνδεσμός μας προεδρεύει, 

πραγματοποίησαν κονσέρτο με  βιολιά 

από τη χορωδία εγχόρδων του Υπουρ-

γείου Παιδείας. Το γεγονός αποτέλεσε 

ένα από τα κορυφαία γεγονότα της χρο-

νιάς προς τιμή της μνήμης των γυναικών 

θυμάτων βίας. 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση: 

 ∆ραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

Ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε και φέτος 

την ετήσια καθιερωμένη εκδήλωση για 

την κοπή της Βασιλόπιττας. Την κοπή 

ανέλαβε ο βουλευτής των Οικολόγων, κ. 

Γιώργος Περδίκης, ο οποίος μας τίμησε 

με την παρουσία του. Στην εκδήλωση 

παραδόθηκαν και τιμητικά διπλώματα 

στους εθελοντές του Συνδέσμου που 

ολοκλήρωσαν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια 

του Συνδέσμου. 

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση: 

 Κοπή Βασιλόπιττας 

 11 Ιαν 2010 

 Κονσέρτο από τη χορωδία  
εγχόρδων του Υπουργείου Παιδείας 

 01 Δεκ 2010 
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Το θέατρο Ανεμώνα θα προσφέρει τη 

θεατρική παράσταση «∆εσποινίς ετών 

39». ∆ιοργανωτές είναι η Γυναικεία Κίνη-

ση Οικολόγων. Όλα τα καθαρά έσοδα θα 

διατεθούν στο Σύνδεσμο Πρόληψης και 

Αντιμετώπισης Βίας στην Οικογένεια και 

συγκεκριμένα για την προσπάθεια που 

καταβάλλεται για ανέγερση του 1ου Χώ-

ρου Φιλοξενίας θυμάτων Βίας στην Οικο-

γένεια.  

 Επερχόμενες ∆ραστηριότητες 

 
Ο Σύνδεσμός μας θα εκπροσωπηθεί 

στο Εργαστήριο «Equality pays» που θα 

πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την 8η 

Μαρτίου 2011, ∆ιεθνή Ημέρα της Γυναί-

κας.  

Θέματα του εργαστηρίου είναι :  

 Η ισότητα των φύλων και η προώθη-

ση της ισότητας στην Εργασία και 

 Η οικογενειακή βία και η βία κατά του 

φύλου 

Το Εργαστήριο διοργανώνεται στα πλαί-

σια του Προγράμματος ΕΕΑ AND NOR-

WAY GRANTS. Τον Σύνδεσμο θα εκ-

προσωπήσει ο Λειτουργός Μάριος     

Νικολάου. 

 European Workshop: Equality 
Pays.  

 Θεατρική παράσταση – Θέατρο 
Ανεμώνα 

 03 Μαρ 2011 

 
 

Στις 3 και  4 Μαρτίου 2011 θα πραγμα-

τοποιηθεί στην Βαρσοβία ∆ιεθνές Συ-

νέδριο με θέμα την παιδική κακοποίηση. 

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την 

ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Πο-

λωνία το 2ο εξάμηνο του 2011. Ο ΣΠΑ-

ΒΟ θα εκπροσωπηθεί με την Λειτουργό 

του Μαρία ∆ημητρίου 

 “I love. I do not hit. The whole 
Europe against child abuse”  

 3-4 Μαρ 2011 

 8 Μαρ 2011 

 

Η ΑΗΚ διοργανώνει διάλεξη με θέμα      

«Βία κατά των γυναικών». Εισηγητές στη 

διάλεξη θα είναι οι Λειτουργοί του Συν-

δέσμου Παναγιώτα Γρηγορίου και Μαρία 

∆ημητρίου. Θα γίνει ενημέρωση για το 

έργο του Συνδέσμου, προβολή βίντεο και 

συζήτηση με το κοινό. Η ΑΗΚ αποφάσισε 

όπως φέτος αντί του δώρου που δίδεται 

κάθε χρόνο στις γυναίκες εργαζόμενες 

στην Αρχή, να δοθεί το ποσό αυτό ως 

εισφορά στον ΣΠΑΒΟ. Αναμένεται να 

παρακολουθήσουν την εκδήλωση γύρω 

στις 160 γυναίκες    

 Εκδήλωση ΑΗΚ 

 8 Μαρ 2011 



ΣΕΛΙΔΑ 4 

Τα μέλη του Συνδέσμου 

μας Σιμόνη Ευσταθίου και Σύλβι Μάντη 

διοργανώνουν φιλανθρωπική έκθεση με 

τίτλο «Γιορτάζουμε τη Γυναίκα».             

Η έκθεση θα φιλοξενήσει Έργα Γυναικών 

Καλλιτεχνών και θα διεξαχθεί στην     

αίθουσα εκδηλώσεων Ειρήνη στην Οδό 

Λήδρας (τέρμα Λήδρας) και ώρα 17:00. 

Τα καθαρά έσοδα της εκδήλωσης θα 

δοθούν στον ΣΠΑΒΟ. 

 Επερχόμενες ∆ραστηριότητες 

 
Ο Εθνικός Μηχανισμός για τα ∆ικαιώμα-

τα της γυναίκας διοργανώνει έκθεση φω-

τογραφίας στο Πολιτιστικό Κέντρο της 

Marfin Laiki με τίτλο: “Violence against 

Women 365 International Poster Exhi-

bition’’.  

Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την 

αιγίδα του Υπουργού ∆ικαιοσύνης και 

Προέδρου του Εθνικού Μηχανισμού για 

τα ∆ικαιώματα της Γυναίκας (ΕΜ∆Γ) Κου 

Λουκά Λουκά. Η εκδήλωση θα πραγμα-

τοποιηθεί στις 9 Μαρτίου και ώρα 19:00. 

 Έκθεση Αφισών 365 Βία 
κατά των Γυναικών  

 Καλλιτεχνική εκδήλωση στην 
Οδό Λήδρας  

 8 Μαρ 2011 

Ο Σύνδεσμος θα παραστεί με ομάδα 

εθελοντών στο φιλανθρωπικό παζαράκι  

που διοργανώνει η Ομάδα Φιλίας Γυναι-

κών στο προαύλιο της εκκλησίας του 

Αποστόλου Παύλου την Πέμπτη 9/3/11 

και ώρα 9:30 πμ. 

Στη εκδήλωση θα παρευρεθούν πολλές 

φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες 

θα διαθέσουν προϊόντα και χειροτεχνίες 

τους για πώληση. 

Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις θα δια-

τεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς 

και σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να 

δώσετε το παρών σας. 

Για πληροφορίες καλέστε στο 22339001 

 Φιλανθρωπικό Παζαράκι 

 9 Μαρ 2011 

 9 Μαρ 2011 

Με συνδιοργανωτή την ομάδα κοινωνι-

κής Πολιτικής του ∆Η.ΚΟ, ο Σύνδεσμος 

πραγματοποιεί εκδήλωση στο THE 

MALL OF CYPRUS την Παρασκευή 11 

Μαρτίου και ώρα 15:00 - 18:00, με αφορ-

μή την ∆ιεθνή Ημέρα για τα δικαιώματα 

της Γυναίκας. 

Το κοινό καλείται να τοποθετήσει μια 

άσπρη κορδέλα στο μαύρο σύμβολο γέ-

νους θηλυκού στέλλοντας το μήνυμα για 

τη κατάργηση κάθε ανισότητας και βίας 

σε βάρος της γυναίκας. 

Στο σημείο, θα διατίθενται και λαχνοί για 

την ανέγερση του 1ου Ιδιόκτητου Χώρου 

Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών και 

των παιδιών τους.  

  
Εκδήλωση στο THE MALL OF 

CYPRUS 
 11 Μαρ 2011 
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Το άρθρο αυτό στοχεύει στο να ενημερώσει 

τους αναγνώστες για το συσχετισμό που υπάρ-

χει μεταξύ της κατάχρησης αλκοόλ και άσκησης 

βίας και κατά πόσο η ουσία αυτή επηρεάζει στο 

να προκληθούν βίαιες συμπεριφορές.  

Η διεθνής βιβλιογραφία φαίνεται να ενισχύει την άποψη ότι η χρήση αλκοόλ οδηγεί σε 

αυξημένα ποσοστά βίας. Για παράδειγμα, πειραματικές έρευνες απέδειξαν συσχετισμό 

μεταξύ της χρήσης αλκοόλ και της εμφάνισης επιθετικών συμπεριφορών που υποδηλώ-

νουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει την επιθετικότητα του ατόμου.  

Περεταίρω, έρευνες υποστηρίζουν ότι το αλκοόλ είναι η πρώτη ουσία που εμφανίζετε 

ως αίτιο σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενώ, πειραματικές έρευνες υποδηλώ-

νουν ότι το 92% των ατόμων που κατανάλωσαν αλκοόλ εμφάνισαν κατά την ίδια μέρα 

βίαιες ενδοοικογενειακές συμπεριφορές.  

Άλλοι ερευνητές αξιολόγησαν τις μεταβλητές που οδηγούν ένα άτομο στην άσκηση βίας 

μέσα στην οικογένεια. Το πιο συχνό αίτιο που βρέθηκε για την άσκηση ενδοοικογενεια-

κής βίας είναι η χρήση αλκοόλ. Μελέτη βρήκε ότι για τους άντρες, το αλκοόλ σε συνδυ-

ασμό με διαταραχές στη προσωπικότητα και τη κατάθλιψη συσχετίζονται με την εμφάνι-

ση ενδοοικογενειακής βίας. Πελάτες που βρίσκονταν σε θεραπεία με ιστορικό άσκησης 

σωματικής βίας είχαν προβλήματα αλκοόλ και συμπτώματα κατάθλιψης.   

Έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών, είναι εμφανές ότι το αλκοόλ μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα από τα πιο συχνά αίτια σε περιστατικά άσκησης βίας. Μπορούμε να 

υποθέσουμε λοιπόν ότι η χρήση αλκοόλ επηρεάζει αρνητικά τη συμπεριφορά ενός ατό-

μου και κατ’επέκταση οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα όχι μόνο για το ίδιο το 

άτομο που ασκεί βία αλλά και για το οικογενειακό του περιβάλλον. 

 

Της Μαρία ∆ημητρίου, MSc  
Πηγές: Easton, C., Swan, S. & Sinha, R. (2000). Motivation to change substance use among offenders of 

domestic violence. Journal of Substance Abuse Treatment, 19, pp. 1-5. 

Parker, N. R. & Auerhahn, K. (1998). Alcohol, Drugs and Violence. Annual Reviews Sociol. 24, pp. 291 – 311.  

 Κατάχρησης αλκοόλ και ενδοοικογενειακής βίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν ασχολείστε με την έρευνα ή τη δημοσιογραφία 
και ενδιαφέρεστε να γράψετε ένα άρθρο σχετικό με 
το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας στη Κύπρο, 
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητή-
σουμε μια πιθανή συνεργασία.  
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 Στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου 

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε  την προσπάθεια του Συνδέσμου να ανεγείρει τον 

ιδιόκτητο Χώρο Φιλοξενίας στη Λευκωσία, σε γη που έχει παραχωρηθεί δωρεάν από 

το κράτος.  

Η ανέγερση νέου Χ.Φ θα μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό φιλοξενουμένων   

και θα προσφέρει, μέσα από την λειτουργικότητα του, αναβαθμισμένες και πιο       

ποιοτικές υπηρεσίες. Το κόστος της οικοδομής ανέρχεται στο €1.000.000. Ένα μέρος 

θα καλυφτεί από το κράτος και την εκκλησία. 

Ο Σύνδεσμός μας, στην προσπάθειά του να καλύψει ένα μεγάλο μέρος του κόστους 

έχει εκδώσει λαχνό προς €5 έκαστος, ο  οποίος θα κληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2011.  

Υπενθυμίζουμε ότι τα δώρα είναι ένα αυτοκίνητο Toyota Aygo, ταξίδια στο εξωτερικό 

και πίνακες γνωστών ζωγράφων. Από εσάς αγαπητοί φίλοι, αναμένουμε ουσιαστική 

βοήθεια για τη διάθεση των λαχνών.  

Παρακαλούμε όσοι πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε στη διάθεση των λαχνών      

όπως επικοινωνήσετε με το Σύνδεσμο στα τηλέφωνα 22-330799 και 22-339001. 

 

Σας ευχαριστούμε, 

Με εκτίμηση 

ΣΠΑΒΟ 

 

Όσο αφορά το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΚΑΒ) για το έτος 2011, μήνα Ια-

νουάριο, καταγράφηκαν 114 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εκ των οποίων τα 89 

(76.7%) αφορούν βία κατά γυναικών, 14(12%) κατά αντρών και 13 (11.3%) αφορού-

σαν βία κατά παιδιών. 

Όσο αφορά την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία, η Λευκωσία έχει τη πρωτιά, 

με 38 περιστατικά, ακολουθουμένη από τη Λεμεσό στα 28 και τη Λάρνακα στα 14. Οι 

επαρχίες Πάφος και Αμμόχωστος ακολουθούν με 7 και 4 περιστατικά αντίστοιχα. Σε 25 

περιπτώσεις δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί η επαρχία. 

Όσο αφορά τη πιο διαδεδομένη μορφή ενδοοικογενειακής βίας, παρατηρείται ότι αυτή 

είναι η Ψυχολογική με αριθμό 106 περιστατικών, ποσοστό που φτάνει το 91.3% των 

συνολικών υποθέσεων. Ακολούθως η σωματική βία βρέθηκε να είναι αρκετά διαδεδο-

μένη στα 58 περιστατικά (50%) ενώ υπήρχε μόνο 1 περίπτωση σεξουαλικής βίας. Ση-

μειώστε ότι οι μορφές βίας που αναφέρονται τις περισσότερες φορές συντρέχουν.  

 

Για όσα άτομα ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τα στατιστικά 

δεδομένα του Συνδέσμου, σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα είναι έτοιμη η ετήσια 

έκθεση του 2010 την οποία μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ΣΠΑΒΟ μπορείτε να     
ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: www.domviolence.org.cy ή να επικοινωνήστε με το 22-330599.  
 

 Ιαν 2011 

 Πώληση λαχνών για ανέγερση του καταφυγίου  



ΣΕΛΙΔΑ 7  Ενημερωτικό Υλικό 
Μπορείτε να τυπώσετε και να αναρτήσετε τις αφίσες 
στο χώρο εργασίας σας ή άλλους δημόσιους χώρους. 



 

Ξεκίνησε και φέτος με επιτυχία και ση-

μαντική ανταπόκριση η νέα σειρά των 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εθελοντές 

που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν την 

Γραμμή 1440. Ο χώρος διεξαγωγής για 

φέτος είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου και 

συνολικά 35 άτομα έχουν εγγραφεί και 

παρακολουθούν τα σεμινάρια. 

Όπως πάντα στόχος των σεμιναρίων 

είναι η πρόληψη της βίας στην οικογένεια 

μέσω της ενημέρωσης για το φαινόμενο 

της  άσκησης βίας στην οικογένεια κα-

θώς και η εκπαίδευση στη παροχή συμ-

βουλευτικών υπηρεσιών μέσω της     

τηλεφωνικής γραμμής 1440. 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα 

επόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρα-

καλώ επικοινωνήστε με το Σύνδεσμο στο 

τηλέφωνο 22339001. 

 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια  

ΣΕΛΙΔΑ 8 

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια λει-

τουργεί σε ώρες γραφείου καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 17:00 ενώ η 

γραμμή βοήθειας (1440) είναι ανοιχτή καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα    

μέχρι τις 22:00.  

Tα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία, στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς 53, Τ.Κ. 

2108, Λευκωσία. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας 

στα τηλέφωνα 22-339001 και 22-330599 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στο domviolence@cablenet.com.cy για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε να   

βοηθήσετε. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ  

1440 
 

Ολοκληρώθηκε η έκθεση αξιολόγησης 

του προγράμματος  «Αγάπη  Χωρίς    

Πόνο». Το Πρόγραμμα άρχισε τον Σεπ-

τέμβριο 2010 και ολοκληρώθηκε το Νο-

έμβριο 2010. Περιελάμβανε 20 δίωρα 

εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία πραγ-

ματοποιήθηκαν σε 10 συνεχόμενες εβδο-

μάδες. 

Σύμφωνα με την αξιολόγηση των ατόμων 

που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, υπάρ-

χει βελτίωση στη συμπεριφορά τους, ως 

προς το θυμό και τη χαμηλή αυτοεκτίμη-

ση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι άντρες με 

βίαιη συμπεριφορά δήλωσαν ότι μειώθη-

κε η πρόθεσή τους να κακοποιούν σω-

ματικά τις συντρόφους τους. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοι-

νωνήστε με το Σύνδεσμο στο 22339001 

 

 Αγάπη Χωρίς Πόνο 

 15/2 - 19/4 

 Επικοινωνήστε μαζί μας 
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