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Ένα βήμα πιο κοντά... 30 Μαΐου 2011
Αγαπητοί φίλοι,

κοπή θα τηρήσουν τις προφορικές τους

Ολοκληρώνεται σύντομα η

υποσχέσεις και θα στηρίξουν οικονομικά

εκστρατεία πώλησης λαχ-

την προσπάθεια μας.

νού του Συνδέσμου μας

Όσοι από εσάς έχετε κάποιες ιδέες σχετικά

που στόχο έχει την ενίσχυ-

με την εξεύρεση οικονομικών πόρων για το

ση του Ταμείου για την ανέγερση του

έργο ή θέλετε να διαθέσετε το χρόνο σας

1ου Χώρου Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας

εθελοντικά για αυτό το σκοπό παρακαλώ

στην Οικογένεια.

όπως επικοινωνήσετε με το Σύνδεσμο στα

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου 2011 θα διε-

τηλέφωνα 22339001 και 1440 για περαιτέ-

ξαχθεί η κλήρωση που θα αναδείξει τους

ρω ενημέρωση.
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∆ραστηριότητες
εξεύρεσης οικονομικών
πόρων για ανέγερση
του καταφυγίου
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Στατιστικά στοιχεία
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Μαίος 2011

νικητές της κλήρωσης για τα μεγάλα δώρα,
Αρθρογραφία
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που είναι ένα αυτοκίνητο Toyota Aygo, ταξί-

Ενημερωτικό υλικό από
εφημερίδες

7

δια στο εξωτερικό και πίνακες γνωστών ζωγ-

Σας ευχαριστούμε θερμά,

ράφων.
Σεμινάρια ΣΠΑΒΟ και
Αγάπη Χωρίς Πόνο

8

Επικοινωνήστε μαζί μας

9

Η προσπάθεια έχει ήδη αποφέρει ένα ση-

Με εκτίμηση

μαντικό ποσό, δυστυχώς όμως είναι αρκετό
μόνο για την κάλυψη των αρχικών εξόδων.
Ευελπιστούμε ότι το Κράτος και η Αρχιεπισ-

Αλίκη Χατζηγεωργίου
Πρόεδρος
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∆ραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν
Ευρωπαϊκό Συνέδριο:
«Αγαπάω, δεν χτυπάω»
3 - 4 Μαρ 2011
Ο Σύνδεσμος συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό

Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα:
Πρόσφατες εξελίξεις και προκλήσεις που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία.

Συνέδριο για ανταλλαγή ιδεών και πλη-

8 - 9 Μαρ 2011
Ο Σύνδεσμος μας συμμετείχε σε διήμερο

ροφοριών σχετικά με την κακοποίηση

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Recent

παιδιών. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάσ-

Developments and Challenges in Do-

τηκαν οι πολιτικές που ακολουθούνται

mestic Violence: Implications for service

για προστασία των δικαιωμάτων των

and System Design».

παιδιών και γυναικών και κατ' επέκταση

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 8-9

των μέτρων που λαμβάνονται για τα

Μαρτίου 2011, στη ∆ημοσιογραφική Εσ-

άτομα που κακοποιούν.

τία Κύπρου και οργανώθηκε από το Με-

Το Συνέδριο έληξε με την προώθηση

σογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού

μίας Ευρωπαϊκής καμπάνιας, στην οποία

Φύλου (MIGS) σε συνεργασία με τη Συμ-

θα συμμετέχουν όλες οι Eυρωπαϊκές

βουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη

χώρες για την πρόληψη και αντιμετώπι-

και την Καταπολέμηση της Βίας στην

ση της κακοποίησης των παιδιών. Η κύ-

Οικογένεια.

ρια ιδέα της εκστρατείας ήταν να κληθο-

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου

ύν από κάθε χώρα γνωστοί ηθοποιοί με

είναι να συμβάλει στην βελτίωση της

τα παιδιά τους και να ετοιμαστεί ένα φιλ-

διατμηματικής συνεργασίας μεταξύ των

μάκι που θα δίνει το ακόλουθο μήνυμα

αρμόδιων φορέων - κυβερνητικών και μη

‘Αγαπώ δεν κτυπώ’.

που

ασχολούνται

με

την

ενδο-

οικογενειακή βία στην Κύπρο, με σκοπό
τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του υποστηρικτικού συστήματος προς τις γυναίκες και τα παιδιά
θύματα βίας στην οικογένεια.
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∆ραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν
∆ραστηριότητες Ενημέρωσης
και Πρόληψης
15 Μαρ 2011

Συνάντηση με την Επίτροπο Προστασίας των ∆ικαιωμάτων του Παιδιού
31 Μαρ 2011

Ο Σύνδεσμος μας για 3η συνεχή χρονιά

Ο Σύνδεσμος μας, με

διεξήγαγε ενημέρωση προς μαθητές της

αντιπροσωπεία του προ-

Α΄ και Β’ τάξης στο Ευρυβιάδειο Γυμνά-

σωπικού και του ∆ιοικητι-

σιο Λάρνακας. Έγινε παρουσίαση για
θέματα οικογενειακής βίας, προβολή ταινίας και διανομή ενημερωτικού υλικού.
30 Μαρ 2011
Οι Λειτουργοί του Συνδέσμου Αλεξία Σολωμονίδου και Γιώτα Γρηγορίου παρουσιάστηκαν στην πρωινή εκπομπή

του

Σίγμα «Καλημέρα» για να ενημερώσουν
το κοινό για τις υπηρεσίες του Συνδέσμου. Παράλληλα, ο Λειτουργός έρευνας του
Συνδέσμου, Φιλίππου Γιώργος, παρουσιάστηκε στην απογευματινή εκπομπή
του ΡΙΚ «Συν-Πλήν» για να συζητήσει τα
αποτελέσματα έρευνας που διεξήγαγε ο
Σύνδεσμος σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου (MIGS).
28 Μαρ - 08 Μαι 2011
Ο εξωτερικός συνεργάτης και Υπεύθυνος

κού Συμβουλίου, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Γραφείο της
Επιτρόπου για τα ∆ικαιώματα του παιδιού, κα Λήδας Κουρσουμπά. Κατά την
διάρκεια της επίσκεψης συζητήθηκε η
προσπάθεια ανέγερσης του Συνδέσμου
για ανέγερση του νέου χώρου Φιλοξενίας
και ο τρόπος προβολής της προσπάθειά
μας για υλοποίηση του έργου αυτού.
Παράλληλα, συζητήσαμε το θέμα εξέτασης των παιδιών που φιλοξενούνται στο
Χ.Φ από παιδοψυχολόγο χωρίς την ανάγκη συγκατάθεσης και από τους δύο
γονείς. Για το θέμα αυτό μας ζητήθηκε να
ετοιμάσουμε σχετική επιστολή όπου να
αναφέρουμε περιστατικά παιδιών με ανάγκη στήριξης από Παιδοψυχολόγο, για
να μπορέσει το θέμα να προωθηθεί στους αρμόδιους φορείς.

του Προγράμματος «Αγάπη Χωρίς Πό-

Επίσης αναφέρθηκε το θέμα της δωρεάν

νο», Αντρέας Ορφανίδης, έχει μεταβεί

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε παι-

στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από αί-

διά του Χ.Φ. όταν οι γονείς τους δεν είναι

τημα τοπικού Συνδέσμου να παρουσιά-

δικαιούχοι.

σει το πρόγραμμα. Η επίσκεψη του θα
κρατήσει 10 μέρες και θα περιλαμβάνει
επαφή με διάφορους τοπικούς φορείς σε
θέματα ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης του ο κος Ορφανίδης θα συναντηθεί με τον Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως.

ΣΕΛΙΔΑ 4

∆ραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν
Έρανος σε εκκλησίες
Οι ομάδες στήριξης, οι εθελοντές, το
προσωπικό και μέλη του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, έχοντας
εξασφαλίσει σχετική άδεια από την Ιερά
Αρχιεπισκοπή, επισκέπτονται κάθε Κυριακή εκκλησίες σε όλες τις επαρχίες για
να διαθέσουν τους λαχνούς για την ανέγερση του Νέου Καταφυγίου.
Μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια
αυτή αφιερώνοντας μια Κυριακή για να
διαθέσετε λαχνούς του Συνδέσμου στην
ενορία σας. Ο Σύνδεσμος μπορεί να αναλάβει την επικοινωνία και τον συντονισμό με τον ιερέα της ενορίας σας. Η
κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη.
Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα
22339001 και 1440 για λεπτομέρειες και
συντονισμό.

Παζαράκι στο
Πανεπιστήμιο Φρέντερικ
13 Απρ 2011
Ο Σύνδεσμος μας συμμετείχε σε φιλανθρωπικό παζαράκι που διεξήχθη στην
αυλή του Πανεπιστημίου Φρέντερικ στις
13 Απριλίου 2011.
Στο παζαράκι πωλήθηκαν πασχαλινές
λαμπάδες και κοσμήματα που κατασκευάστηκαν από την ομάδα εθελοντών του
Συνδέσμου.
Το χρηματικό ποσό που μαζεύτηκε θα
διατεθεί για την ανέγερση του Νέου Χώρου Φιλοξενίας.
Στιγμιότυπα από την εκδήλωση:
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∆ραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν
Κονσέρτο βιολιών από
Μουσικά Ταλέντα
20 Απρ 2011

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Grundtvig στην
Ισπανία
4 - 8 Απρ 2011

Ο Σύνδεσμος μας πραγματοποίησε Πασχαλινό κονσέρτο με το εργαστήρι εγχόρ-

Ο Σύνδεσμος έλαβε μέρος στην 4η

δων του προγράμματος ανάπτυξης μου-

συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμ-

σικών ταλέντων του Υπουργείου Παιδεί-

ματος Grundtvig, που έχει ως στόχο την

ας.

υποστήριξη γυναικών από διάφορες χώ-

Η εκδήλωση έγινε την Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 στην αίθουσα δεξιώσεων της

ρες με χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο.

ΠΑΣΥ∆Υ και τελέστηκε υπό την αιγίδα

Η ιδέα του προγράμματος είναι να βοη-

της ∆ημάρχου Λευκωσίας, κυρίας Ελέ-

θήσει τις γυναίκες να επικοινωνήσουν και

νης Μαύρου και την καλλιτεχνική διεύ-

να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωή

θυνση του κυρίου Ματθαίου Καριόλου.

τους μέσω της διεθνούς γλώσσας της

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για την ανέγερση του Νέου Χώρου Φιλοξενίας κακοποιημένων μητέρων
και παιδιών.

τέχνης, δίνοντας τους την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν στη κατασκευή κάποιων
χειροτεχνιών κερδίζοντας τους έτσι ένα
επιπλέον εισόδημα.
Η συνάντηση έγινε στην Μαδρίτη και
συγκεκριμένα στο Buitrago del Lozoya ,
μια μικρή πόλη στα βόρεια της Μαδρίτης,
4-8 Απριλίου και σε αυτή συμμετείχαν οι
εταίροι του προγράμματος από Τουρκία,
Ισπανία και Λιθουανία. Ο ΣΠΑΒΟ εκπροσωπήθηκε από ομάδα 4 ατόμων.
Η επόμενη και τελευταία συνάντηση θα
πραγματοποιηθεί στις 23-28 Μαΐου 2011
στην Άγκυρα, Τουρκία.
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Στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου
Μάιος 2011
Όσο αφορά το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΚΑΒ) για το έτος 2011, μέχρι και το μήνα Απρίλιο, καταγράφηκαν 386 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εκ των οποίων τα 288
(75.6%) αφορούν βία κατά γυναικών, 28 (7.3%) κατά αντρών και 65 (17.1%) αφορούσαν βία κατά παιδιών.
Όσο αφορά την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία, η Λευκωσία έχει τη πρωτιά,
με 149 περιστατικά, ακολουθουμένη από τη Λεμεσό στα 78 και τη Λάρνακα στα 53. Οι
επαρχίες Πάφος και Αμμόχωστος ακολουθούν με 17 και 14 περιστατικά αντίστοιχα. Σε
70 περιπτώσεις δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί η επαρχία.
Όσο αφορά τη πιο διαδεδομένη μορφή ενδοοικογενειακής βίας, παρατηρείται ότι αυτή
είναι η Ψυχολογική με αριθμό 341 περιστατικών, ποσοστό που φτάνει το 89.5% των
συνολικών υποθέσεων. Ακολούθως η σωματική βία βρέθηκε να είναι αρκετά διαδεδομένη στα 210 περιστατικά (55.1%) ενώ οι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας παρουσίασαν
αύξηση στα 20 (5,2%) περιστατικά. Σημειώστε 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.
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Κακοποίηση γονιών από παιδιά
Ρ
ΡΘ
Η κακοποίηση ενός γονέα αναφέρετε σε περιπτώσεις όπου ένα παιδί προκαλεί σωματική, ψυχολογική ή οικονομική ζημιά σε ένα γονέα, με πρόθεση να ασκεί έλεγχο και κατ
επέκταση να ελέγχει τη σχέση τους. Ο όρος «κακοποίηση» γονέων» υποδηλώνει ότι ο
θύτης είναι συνήθως άτομο κάτω των 18 χρονών, ονομασία ακατάλληλη για να κατατάσσει κανείς ένα ανήλικο άτομο. Με βάση λοιπόν τον ασαφή ορισμό, φαίνετε πόσο
περίπλοκο είναι αυτό το θέμα και πόση μελέτη και έρευνα χρειάζεται για τη σωστή πληροφόρηση του κοινού.
Παρόλα ταύτα, έρευνα σε κέντρο βοήθειας για γονείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι ο
μηνιαίος μέσος όρος τηλεφωνικών κλήσεων για το έτος 2009 ήταν 95 και προέρχονταν
από γονείς που ανάφεραν ότι δέχτηκαν λεκτική και σωματική βία από τα παιδιά τους.
Το 91% ήταν μητέρες με την πλειοψηφία των παιδιών να είναι ηλικίας 13 και 15 χρονών. Περεταίρω έρευνες έγιναν στις ΗΠΑ και στον Καναδά με τα αποτελέσματα τους να
συσχετίζονται αφού υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα παιδιά είναι έφηβοι που στο παρελθόν ήταν μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι. Οι ερευνητές με βάση και τη
θεωρία, ανέφεραν ότι μονογονιοί και γονείς που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικογενειακές εντάσεις, κυρίως μητέρες, είναι πιο πιθανό να βιώνουν σωματική, ψυχολογική
και οικονομική κακοποίηση από τα παιδιά τους.
Η συνεχής κακοποίηση κάποιου γονέα φαίνεται να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στη ψυχολογική και σωματική υγεία του ιδίου αλλά και σε άλλα μέλη της οικογένειας με κύρια παραδείγματα την ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων όπως φόβος, ντροπή και ενοχή.
Οι επιπτώσεις αυτές θέτουν ως ανησυχία για τους τρόπους με τους οποίους η κακοποίηση ενός γονέα μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλα άτομα που είναι μάρτυρες.
Ο μοναδικός συντελεστής για αυτού του είδους την κακοποίηση είναι η «κουλτούρα
ευθυνών» που φαίνεται ότι ταρακούνησε τόσο το γονικό όσο και το κοινωνικό σύνολο
σε ότι αφορά την προβληματική συμπεριφορά των παιδιών. Με βάση αυτό, οι γονείς
είναι υπόχρεοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για τις προβληματικές συμπεριφορές
των παιδιών τους με το να τις αναφέρουν σε σχετικούς φορείς για καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Παρόλα ταύτα χρειαζόμαστε καινούριες προοπτικές που θα μας
βοηθήσουν να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτό το κοινωνικό θέμα.
Της Μαρία ∆ημητρίου, MSc
Πηγή: Holt, A. (2011). Responding to the problem of parent abuse. The Psychologist Magazine, 24, (3), pp.
186-188

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 συζητήσουμε μια πιθανή συνεργασία.
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Ενημερωτικό Υλικό
Σας επισυνάπτουμε υλικό που έχει δημοσιευτεί στον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και αφορά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας
Εφημερίδα Πολίτης: 22 Απριλίου 2011

Εφημερίδα Πολίτης: 20 Απριλίου 2011
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Αγάπη Χωρίς Πόνο
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
15 / 2 - 19 / 4
Ολοκληρώθηκαν και φέτος με επιτυχία
και σημαντική ανταπόκριση τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για εθελοντές που έδειξαν
ενδιαφέρον να στελεχώσουν την Γραμμή
1440.
Συνολικά 35 άτομα είχαν εγγραφεί για να
παρακολουθούν τα σεμινάρια από τα
οποία τα 31 ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση με επιτυχία και θα λάβουν το σχετικό
δίπλωμα. Τα υπόλοιπα 4 άτομα δεν συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ώρες.
Όπως πάντα στόχος των σεμιναρίων
ήταν η πρόληψη της βίας στην οικογένεια
και η εκπαίδευση στη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1440.

Στις 31 Μαρτίου και 14 Απριλίου έγινε
συνάντηση με τις ομάδες που είχαν παρακολουθήσει το πρόγραμμα «Αγάπη
Χωρίς Πόνο» το 2009. Κύριος στόχος
των συναντήσεων ήταν η αξιολόγηση του
προγράμματος ούτως ώστε να αναγνωρίσουμε την πραγματική επίδραση του
προγράμματος στα άτομα με την ολοκλήρωση του κύκλου. ∆ευτερεύον στόχος
ήταν η επανεκπαίδευση των ατόμων
στην άσκηση HEALS, που είναι η κύρια
τεχνική του προγράμματος. Στις 12 Μαΐου θα γίνει επίσης μια συνάντηση για την
υπόλοιπη ομάδα του κύκλου του 2009.
Τα αποτελέσματα τον αξιολογήσεων θα
είναι διαθέσιμα μόλις ολοκληρωθεί η στα-

τιστική ανάλυση.
Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα
επόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρακαλώ επικοινωνήστε με το Σύνδεσμο στο Για περισσότερες πληροφορίες επικοιτηλέφωνο 22339001.
νωνήστε με το Σύνδεσμο στο 22339001

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια λειτουργεί 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

