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Επικοινωνήστε μαζί μας
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Αγαπητοί φίλοι,

ση της κλήρωσης. Η απόφαση εγκρίθηκε

Συνεχίζουμε την επικοινωνία μαζί σας με τη

από το Υπ. Οικονομικών.

δημιουργία του δεύτερου ενημερωτικού δε-

Υπενθυμίζουμε ότι τα δώρα είναι ένα αυτό-

λτίου του Συνδέσμου. Θα προσπαθούμε να

κίνητο Toyota Aygo, ταξίδια στο εξωτερικό

επικοινωνούμε μαζί σας τουλάχιστο μια φο-

και πίνακες γνωστών ζωγράφων. Από εσάς

ρά ανά διμηνία για να σας ενημερώνουμε

αγαπητοί φίλοι, αναμένουμε ουσιαστική βο

για τις δραστηριότητες του Συνδέσμου μας,

ήθεια για τη διάθεση των λαχνών.

στις οποίες επιθυμούμε να συμμετάσχετε.

Παρακαλούμε όσοι πιστεύετε ότι μπορείτε

Αρχικά θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε

να βοηθήσετε στη διάθεση των λαχνών

την προσπάθεια του Συνδέσμου μας να

όπως επικοινωνήσετε με το Σύνδεσμο στα

υλοποιήσει το μακροχρόνιο όραμα του, την

τηλέφωνα 22-330799, 22-339001 και το

ανέγερση ιδιόκτητου Χώρου Φιλοξενίας στη

1440.

Λευκωσία, σε γη που έχει παραχωρηθεί δω
5

ρεάν από το κράτος.
Η ανέγερση νέου Χ.Φ θα μπορεί να εξυπη
ρετεί μεγαλύτερο αριθμό φιλοξενουμένων
και θα προσφέρει, μέσα από την λειτουργι
κότητα του, αναβαθμισμένες και πιο ποιοτι
κές υπηρεσίες. Το κόστος της οικοδομής
ανέρχεται στο €1.000.000 και 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.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας πληροφ
ορήσουμε ότι η αρχική ημερομηνία της κλή
ρωσης είχε προγραμματιστεί προς το τέλος
του 2010, αλλά ένεκα της περιορισμένης
πώλησης λήφθηκε η απόφαση για παράτα

Σας ευχαριστούμε,
Με εκτίμηση
ΣΠΑΒΟ

Προσχέδιο του Χώρου Φιλοξενίας.
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Δραστηριότητες του Συνδέσμου
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
GRUDVIG
4 - 8 Οκτ
Ο Σύνδεσμος συνεχίζει τη συμμετοχή του
στο πρόγραμμα GRUDVIC, που έχει ως
στόχο την υποστήριξη γυναικών που βρί
σκονται σε δυσμενή οικονομική θέση.
Μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχου
σες εκπαιδεύονται σε κατασκευή χειροτεχ
νιών που θα μπορούν να πωλούν για να
μπορούν να ανταπεξέρχονται στις οικονο
μικές τους ανάγκες.
Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στη πόλη
Βίλνιους της Λιθουανίας, τη περίοδο 4-8
Οκτωβρίου και σ αυτή θα συμμετέχουν οι
εταίροι του προγράμματος από Τουρκία,
Ισπανία και Λιθουανία. Ο ΣΠΑΒΟ θα εκπ
ροσωπηθεί από ομάδα 4 ατόμων.
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιη
θεί αρχές του 2011 στην Ισπανία.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Ανταλλαγής Νέων

16 - 23 Οκτ

Ο Σύνδεσμος μας συμμετέχει και φέτος
σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής
Νέων, το όποιο ανήκει στο σχέδιο
Νεολαία Εν Δράση 1.1.
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στη Κρακοβία και σε αυτό συμμετέχουν οργανώσεις
από 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
( Β ουλγαρία,

Πολωνία,

Ουγγαρία,

Τσεχία και Κύπρο ) . Ο ΣΠΑΒΟ θα εκπρο
σωπηθεί από επταμελή ομάδα, 2 λειτουρ
γών και 5 εθελοντών, από τις 16 μέχρι
και τις 23 Οκτωβρίου.
Το πρόγραμμα θα φέρει τον τίτλο ” Game
must Go On” κ αι έχει σαν στόχο την
κατάργηση των κοινωνικών στερεοτύπων
και ρατσισμού μέσα από τον αθλητισμό.
Παράλληλα, προσβλέπει στην ενεργοποί
ηση των νέων ως ενεργούς πολίτες και
την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά
θέματα.
Η λειτουργός του Συνδέσμου, Αλεξία

Διεθνές Συνέδριο: The whole
Europe Against Child Abuse

Σολωμονίδου, θα ταξιδέψει στη Κρακοβία
τη περίοδο 24-26 Σεπτεμβρίου, για την
προπαρασκευαστική συνάντηση όπου

20 - 22 Οκτ

θα συζητηθεί η δομή και το περιεχόμενο τ

Ο ΣΠΑΒΟ θα συμμετέχει σε διεθνές συνέ

ου προγράμματος.

δριο κατά της κακοποίησης παιδιών που
θα διεξαχθεί στη Βαρσοβία, τη περίοδο
20 -22 Οκτωβρίου, ενόψει της ανάληψης
από την Πολωνία της Προεδρίας της Ε.Ε.
Το Σύνδεσμο θα εκπροσωπήσει η λειτου
ργός του καταφυγίου Έλενα Κατεϊφη .
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Πώς η κακοποίηση των παιδιών επηρεάζει την
ενηλικίωσή τους ;
Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων αναγνωρίζει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τα παιδιά που εκτίθενται
σε σκηνές ενδοοικογενειακής βίας να κακοποιούνται ή ακόμη και να παραμελούνται με πιθανό
αποτέλεσμα να αναπτύξουν, σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους, δυσμενείς δυσλειτουργίες στο θέμα
της υγείας τους, της συμπεριφοράς και ψυχολογίας τους, καθώς επίσης και στο κοινωνικό τους
περιβάλλον. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζοντας την ύπαρξη βίας μεταξύ ζευγαριών ίσως να είναι και ο πιο
αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της παιδική κακοποίησης. Για το λόγο αυτό, έχει οριστεί ότι η
βία μεταξύ συντρόφων ( I ntimate Partner Violence – IPV )

είναι ένα πρότυπο αναγκαστικών

συμπεριφορών που συμπεριλαμβάνουν επαναλαμβανόμενη ζημιά, πολιορκία, ψυχολογική και
σεξουαλική κακοποίηση, προσβολή, κοινωνική απομόνωση, στέρηση και εκφοβισμό.
Η έρευνα υποστηρίζει ότι τα παιδιά μπορούν να γίνουν θύματα σκηνών βίας μεταξύ συντρόφων ακόμη
και πριν την γέννηση τους. Η κακοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει συσχετιστεί με την
υγεία του βρέφους όπως για παράδειγμα την πρόωρη γέννα του, το χαμηλό βάρος, την ενδο-κρανιακή
ζημιά και το νεογνικό θάνατο. Συναφής μελέτη αποκάλυψε ότι αν η βία μεταξύ συντρόφων εμφανίζετε στο
σπίτι κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών ζωής του παιδιού, η σωματική κακοποίηση θα είναι 3 με 4
φορές πιο πιθανή να συμβεί και η ψυχολογική κακοποίηση ή παραμέληση, μέχρι και 2 φορές πιο πιθανή
να συμβεί και να κρατήσει μέχρι και την ηλικία των πέντε χρονών του παιδιού.
Περεταίρω, κατά την διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, ενήλικες που εκτέθηκαν σε σκηνές βίας μεταξύ
συντρόφων ήταν 6 φορές πιο πιθανό να βίωσαν συναισθηματική κακοποίηση, 4 φορές πιο πιθανό να
βίωσαν σωματική και 2 φορές πιο πιθανό να βίωσαν σεξουαλική, συγκριτικά με τα παιδιά που δεν
εκτέθηκαν σε σκηνές βίας μεταξύ συντρόφων. Επίσης, τα παιδιά κακοποιημένων συντρόφων έδειξαν
αυξημένες τάσεις προς εσωστρεφείς συμπεριφορές, όπως ανησυχία, κατάθλιψη, απόσυρση, σωματικά
παράπονα και εξωστρεφείς συμπεριφορές όπως επιθετικές συμπεριφορές, προβλήματα προσοχής και π
ράξεις παραβίασης κανονισμών, συγκριτικά με τα παιδιά που δεν βίωσαν κακοποίηση μεταξύ
συντρόφων. Ως αποτέλεσμα, τα παιδιά αυτά έχουν συχνά δυσκολίες ενσωμάτωσης στο κοινωνικό
σύνολο καθώς και στις σχέσεις τους με άλλα άτομα. Επίσης η ακαδημαϊκή τους επίδοση είναι χαμηλή και
ως ενήλικες είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν τις ίδιες πράξεις βίας και να τις εκδηλώσουν στις σχέσεις
τους με τους συντρόφους τους. Το άγχος και η ανησυχία εξακολουθούν να υφίστανται μακροχρόνια
μετά την τραυματική τους εμπειρία. Συνεπώς, κάποια από αυτά τα παιδιά καταλήγουν κακοποιοί.
Σύμφωνα με τις έρευνες, η βία μεταξύ συντρόφων έχει κατονομαστεί ως ο πρόδρομος για την παιδική
κακοποίηση. Έτσι λοιπόν, αξίζει να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί από τους εμπλεκόμενους καθώς
επίσης και από τους διάφορους ειδικούς στο θέμα. Είναι ευθύνη όλων να βοηθήσουμε ζευγάρια που
βιώνουν κακοποίηση καθώς και τα παιδιά των συντρόφων που άθελά τους καταλήγουν μάρτυρες
ενδοοικογενιακής βίας.
Της Μαρία Δημητρίου, MSc
Πηγή:

Thackeray, D. J. et al. (2010). Intimate Partner Violence: The Role of the Pediatrician. Journal of the American Academy

of Pediatrics. Vol. 125, pp.1094-1100.
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Στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου
Από την ίδρυση του το 1990 ο Σύνδεσμος διατηρεί και ενημερώνει ένα εκ των τριών
στατιστικών αρχείων που διατηρούνται στη Κύπρο για θέματα ενδο-οικογενειακής βίας,
το μοναδικό που προέρχεται από την κοινωνία των πολιτών.
Το αρχείο αυτό αποτελεί ανεκτίμητη πηγή άντλησης πληροφοριών για οποιονδήποτε
φορέα ενδιαφέρεται να μελετήσει το φαινόμενο της ενδο-οικογενειακής βίας στη Κύπρο.
Τέτοιου είδους φορείς συνήθως είναι: Παγκόσμιοι και Ευρωπαϊκοί οργανισμοί, Κυβερνη
τικοί φορείς ( α στυνομία/ γραφείο ευημερίας ) , ερευνητικά ιδρύματα και Πανεπιστήμια,
ανεξάρτητοι ερευνητές/μελετητές κ.α.
Δυστυχώς, μέχρι το 2004, το αρχείο διατηρείτο μόνο σε έντυπη μορφή, γεγονός που
καθιστούσε τη μελέτη των δεδομένων δύσκολή και χρονοβόρα. Στα πλαίσια αναβάθμι
σης των υπηρεσιών του Συνδέσμου γίνεται προσπάθεια μεταφοράς των δεδομένων σε
ηλεκτρονική μορφή και ευελπιστούμε ότι στις αρχές του 2011 θα μπορούμε να έχουμε
ολοκληρωμένο το ηλεκτρονικό αρχείο για τη δεκαετία 2000 - 2010.

2010
Στα πλαίσια της επικοινωνίας μας μέσω του ενημερωτικού δελτίου θα προσπαθούμε να σας
ενημερώνουμε με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν τα στατιστικά δεδομένα του
Συνδέσμου.
Όσο αφορά το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ( ΚΑΒ ) για το έτος 2010, μέχρι και τις 31 Αυγούστου,
καταγράφηκαν 606 περιστατικά εκ των οποίων τα 529 ( 87.2% ) αφορούν βία κατά γυναικών και 74
( 1 2.2% ) κατά αντρών. Η βία κατά παιδιών ανέρχεται στα 87 περιστατικά.
Όσο αφορά την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία, η Λευκωσία βρίσκεται πρώτη με
σημαντική διαφορά στα 232 περιστατικά ακολουθουμένη από τη Λεμεσό στα 112 και τη Λάρνακα
στα 73. Οι επαρχίες Πάφος και Αμμόχωστος ακολουθούν με 36 και 8 περιστατικά αντίστοιχα.
Σημειώστε ότι για ένα μεγάλο ποσοστό περιστατικών δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί η επαρχία.
Όσο αφορά τη πιο διαδεδομένη μορφή ενδο-οικογενειακής βίας, παρατηρείται ότι αυτή είναι

η

Ψυχολογική στα 586 περιστατικά, ποσοστό που φτάνει το 96.6% των συνολικών υποθέσεων.
Η σωματική βία επίσης είναι αρκετά διαδεδομένη στα 354 με ποσοστό 58,4%. Τέλος, παρατηρείται
ότι τα ποσοστά σεξουαλικής βίας είναι ιδιαίτερα χαμηλά, με αριθμό μόνο 8,, ποσοστό μόλις 1.3%.
Σημειώστε ότι οι διάφορες μορφές βίας που αναφέρονται τις περισσότερες φορές συντρέχουν.
Όσο αφορά το Καταφύγιο, για το έτος 2010 μέχρι και τις 31 Αυγούστου, σημειώθηκε εισδοχή
56 ατόμων εκ των οποίων οι 26 ήταν γυναίκες και τα 30 ανήλικα παιδιά. Με εξαίρεση τους
καλοκαιρινούς μήνες ( Ιουλ-Αυγ ) ο μέσος όρος μηνιαίας εισδοχής είναι 8 , με το 9 ( 3 ενήλικες με
τα παιδιά τους ) να είναι ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να φιλοξενηθούν στο καταφύγιο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ΣΠΑΒΟ μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστο
σελίδα: www.domviolence.org.cy ή να επικοινωνήστε με το 22-330599.
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Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Αγάπη Χωρίς Πόνο

5/10 - 7/12

6 Νοε
Ο ΣΠΑΒΟ σύντομα θα ξεκινήσει νέα

O νέος κύκλος σεμιναρίων του προγρά

σειρά

μματος «Αγάπη Χωρίς Πόνο» άρχισε

ντών

σεμιναρίων
που

εκπαίδευσης εθελο

ενδιαφέρονται να

στελεχώ

με επιτυχία στις 6 Σεπτεμβρίου. Το πρό

σουν την Γραμμή 1440.

γραμμα περιέχει ασκήσεις αυτοελέγχου -

Στόχος των σεμιναρίων είναι η πρόληψη

αυτοενίσχυσης για ενδυνάμωση του εσω

της βίας στην οικογένεια μέσω της ενημέ

τερικού εαυτού. Επίσης περιλαμβάνει

ρωσης του κοινού για το φαινόμενο της

μαθήματα για εμπλουτισμό των σχέσεων

άσκησης βίας στην οικογένεια καθώς και

και δεξιότητες επικοινωνίας, βασικός πα

η εκπαίδευση νέων εθελοντών για τη

ράγοντας για βελτίωση διαπροσωπικών

Γραμμή 1440 και τα άλλα προγράμματα

σχέσεων.

και υπηρεσίες του Συνδέσμου.

Πληροφοριακά σας αναφέρουμε ότι η

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα αρχίσουν

ομάδα των αντρών συμμετέχει στον

σουν στις 5 Οκτωβρίου 2010 και ολοκλη

κύκλο κάθε Δευτέρα και των γυναικών

ρώνονται στις 7 Δεκεμβρίου 2010. Θα

κάθε Πέμπτη. Οι συναντήσεις θα συνε

πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από τις

χίσουν για 14 εβδομάδες. Από τους

17:30 μέχρι τις 19:45 στα γραφεία του Συ

περασμένους κύκλους έχει παρατηρηθεί

νδέσμου στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς 53,

ότι τα περισσότερα άτομα έχουν ωφελη

2108, Αγλαντζιά.

θεί αρκετά από το πρόγραμμα και εφό

Για πληροφορίες καλέστε στο 22339001

σον έχουμε τα αποτελέσματα αυτά, να
είστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ο Σύνδεσμος για τη Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια λειτουργεί σε
ώρες γραφείου καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 17:00 ενώ η γραμμή βοήθειας
( 1 440 ) είναι ανοιχτή καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα μέχρι τις 22:00.
Tα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία, στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς 53, Τ.Κ. 2108,
Αγλαντζιά. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα
22-339001

και

22-330599

ή

μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

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

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

1440

στο

