
Αγαπητοί φίλοι, 

Μετά απο τις δια-

κοπές του καλο-

καιριού επιστρέ-

φουμε στη ρουτί-

να μας έτοιμοι να  συνεχίσουμε το 

έργο μας ενάντια στη βία. ∆υστυ-

χώς πέραν της βίας στην οικογένει-

α, η βία σε επαναστατημένα κράτη 

γύρω μας   δημιουργεί όλεθρο, α-

μέτρητα θύματα, θλίψη και πόνο σε  

ολόκληρο τον κόσμο που παρακο-

λουθεί με δέος τις κοσμογονικές ε-

ξελίξεις.  

Εμείς στο πολύπαθο νησί μας, δεν 

σταματήσαμε ποτέ να κλείνουμε 

πληγές και να ανοίγουμε καινούρ-

γιες. Η ζωή συνεχίζεται και εμείς θα 

συνεχίσουμε το δικό μας έργο      

ενάντια στη βία, με την ελπίδα ότι 

κάποτε αυτή η λέξη θα εξαλειφθεί 

αφού ο ήλιος της ελπίδας για μια 

καλύτερη ζωή παραμένει λαμπερός 

και ζεστός στις καρδίες μας. 

 

Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

της Βίας στην Οικογένεια 

Ενημερωτικό Δελτίο 
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Επικοινωνήστε μαζί μας 

Η μεγάλη προσπάθειά μας για να  

κτίσουμε ένα σύγχρονο καταφύγιο 

κακοποιημένων ατόμων συνεχίζετα-

ι, παρόλο που η οικονομική κρίση 

δεν μας επέτρεψε να έχουμε τα α-

ναμενόμενα έσοδα από την πώλη-

ση των λαχνών. Εντούτοις δεν θα 

σταματήσουμε τις προσπάθειες 

μας. Το καταφύγιο θα κτιστεί και 

ήδη ένα δεύτερο καταφύγιο πρόκει-

ται να λειτουργήσει στην Πάφο στις 

αρχές του 2012. 

Όσον αφορά τις μελλοντικές μας 

εκδηλώσεις, αυτές αναμένεται να 

είναι πολλές και ενδιαφέρουσες.            

Γι’ αυτό θα σας ενημερώνουμε 

έγκαιρα επειδή η παρουσία και η 

στήριξή σας είναι σημαντικές για  

εμάς. 
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 Καλωσόρισμα της Προέδρου 



ΣΕΛΙΔΑ 2 

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 

026555 - Αεροπορικό Εισιτήριο 

010852 - Πίνακας ζωγραφικής 

003454 - Πίνακας ζωγραφικής 

Η εκστρατεία πώλησης των λαχνών έχει 

αποφέρει ένα σημαντικό ποσό για το 

ταμείο ανέγερσης του Νέου Χώρου Φι-

λοξενίας. ∆υστυχώς όμως, το συνολικό 

κόστος είναι αρκετά μεγαλύτερο γεγονός 

που καθυστερεί την υλοποίηση του 

έργου. Για το λόγο αυτό η προσπάθεια 

συνεχίζεται. 

Όσοι από εσάς έχετε κάποιες ιδέες σχε-

τικά με την εξεύρεση οικονομικών πό-

ρων για το έργο ή θέλετε να διαθέσετε το 

χρόνο σας εθελοντικά για αυτό το σκοπό 

παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το 

Σύνδεσμο στα τηλέφωνα 22339001 και 

1440 για περαιτέρω ενημέρωση.  

 Η μεγάλη νικήτρια της κλήρωσης 

Στις 21 Ιουλίου 2011 έγινε η 

παράδοση του αυτοκινήτου 

Toyota Aygo στη      μεγάλη 

νικήτρια του λαχνού, κυρία     

Γιολάντα Χατζησωτηρίου 

που είχε      αγοράσει τον 

τυχερό λαχνό με αριθμό 

008253. 

Η παράδοση του δώρου έγινε από την 

αντιπρόεδρο του Συνδέσμου κυρία Κική 

Πογιατζή έξω από γραφεία της            

αντιπροσωπείας Toyota στην Κύπρο 

στην παρουσία του διευθυντή πωλήσε-

ων της εταιρίας. 

Ενημερωτικά σας πληροφορούμε ότι για 

μερικά δώρα δεν έχουν βρεθεί ακόμη οι 

τυχεροί γι’ αυτό και σας καλούμε να ε-

λέγξετε τους λαχνούς σας. Οι τυχεροί 

αριθμοί είναι: 

 21 Ιουλ 2011 
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Ο Σύνδεσμος μας θα συμμετέχει στο   

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Risk & Roll που 

ασχολείται με την εκπαίδευση             

λειτουργών για την αναγνώριση και    

αξιολόγηση των κινδύνων και             

προκλήσεων που αντιμετωπίζει η σύγ-

χρονη νεολαία. Η εκπαίδευση θα διεξα-

χθεί από τις 2-7 Οκτωβρίου στην Βαρσο-

βία της Πολωνίας και θα αποτελέσει   

πόλο έλξης για πάρα πολλές οργανώσε-

ις σε όλη την Ευρώπη. Το Σύνδεσμο θα  

εκπροσωπήσει η λειτουργός Στέλλα   

Ελευθεριάδη. 

 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 

Risk  & Roll 
 2 - 7 Οκτ 2011 

Ξεκινούν και φέτος τα εκπαιδευτικά σεμι-

νάρια για εθελοντές που έδειξαν ενδια-

φέρον να στελεχώσουν την Γραμμή 

1440. Η εκπαίδευση θα γίνεται κάθε Τρί-

τη 17:30 - 19:30 στο Σπίτι της Ευρώπης. 

Όπως πάντα στόχος των σεμιναρίων 

είναι η πρόληψη της βίας στην οικογένει-

α και η εκπαίδευση στη παροχή συμβου-

λευτικών υπηρεσιών μέσω της τηλεφω-

νικής γραμμής 1440. 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα 

επόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρα-

καλώ επικοινωνήστε με το Σύνδεσμο 

στο τηλέφωνο 22339001. 

 Εκπαιδευτικά Σεμινάρια  

  11 Οκτ - 13 Δεκ 2011 

Έχοντας υπόψη την καλύτερη 

αξιοποίηση των χώρων του 

Συνδέσμου προχωρήσαμε σε 

βελτιωτικά μέτρα. Το τηλεφωνι-

κό κέντρο 1440 μεταφέρθηκε 

στο χώρο που βρισκόταν το 

σαλόνι και το γραφείο της Προ-

έδρου, προσθέτοντας περισσότερα γρα-

φεία και  εξοπλισμό για την μεγιστοποίη-

ση των δυνατοτήτων των λειτουργών 

του            Συνδέσμου αλλά και για την 

εκπαίδευση των εθελοντών. ∆ημιουργή-

θηκε ανεξάρτητος προθάλαμος εισόδου 

για να απρόσκοπτη είσοδο και έξοδο 

των ατόμων που επισκέπτονται το Σύν-

δεσμο σε προσωπικά ραντεβού. Τέλος, 

παραχωρήθηκε ανεξάρτητο γραφείο στη 

πρόεδρο και γραμματέα του Συνδέσμου. 

Ευελπιστούμε ότι με τις αλλαγές αυτές 

θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπη-

ρεσίες που παρέχουμε στο κοινό. 

 Ανακαίνιση των γραφείων του 
Συνδέσμου 

 Ιουλ - Αυγ 2011 

Ο γνωστός σχεδιασ-

τής ρούχων Χρύσαν-

θος Καρά διοργανώ-

νει φιλανθρωπική επί-

δειξη μόδας για να 

προβάλει τη χειμερινή 

συλλογή του 2012.  

Η επίδειξη θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου και 

ώρα 20:30 στην Πύλη Αμμοχώστου στη 

Λευκωσία. Θα ακολουθήσει δεξίωση  

κοκτέιλ στις 21:00. 

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν για τις 

ανάγκες του Χώρου Φιλοξενίας. 

 Φιλανθρωπική Επίδειξη Μόδας 

  03 Οκτ 2011 
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Η γραμμή 116 111 έχει εκχωρηθεί στον Σύνδεσμο για την Πρόληψη και την Αντιμε-

τώπιση της Βίας στην Οικογένεια και θα λειτουργήσει από τον ερχόμενο Οκτώβριο 

σε συνεργασία με την Οργάνωση ‘Hope for Children’.   

Η «Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων 116 111» παρέχει τη δυνατότητα σε παι-

διά και εφήβους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, να ζητήσουν βοήθεια για θέματα 

που τους απασχολούν, να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους, να επικοινωνήσο-

υν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και να παραπεμφθούν σε κυβερνητικές ή άλλες 

υπηρεσίες, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Οι κλήσεις στον ευρωπαϊκό αριθμό 116 111 είναι δωρεάν και σε αυτόν μπορεί να 

καλέσει παιδί ή έφηβος μέχρι 18 ετών τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέ-

φωνο. Η υπηρεσία θα βρίσκεται σε λειτουργία από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 

από τις 09:00μμ έως τις 17:00μμ. Στις κλήσεις απαντούν εξειδικευμένοι σύμβουλοι 

(ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί), έχοντας ως βασική αρχή την εμπιστευτικότη-

τα.  

Οι σύμβουλοι της Γραμμής Στήριξης παιδιών και εφήβων 116111 παρέχουν: 

 Συμβουλευτική σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων 

 Πληροφόρηση για θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων  

 Παραπομπή στην κατάλληλη υπηρεσία για περαιτέρω παροχή βοήθειας 

 

Ο αριθμός 116 111 μέχρι σήμερα έχει εκχωρηθεί σε πέραν των 15 ευρωπαϊκών 

χωρών και κύριος σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η προώθηση των δικαιω-

μάτων των παιδιών για φροντίδα και στήριξη όταν την έχουν ανάγκη.  

∆εσμευόμαστε: 

 Να ακούμε με προσοχή κάθε πρόβλημα που αναφέρει ένα παιδί ή έφηβος 

 Να παρέχουμε συμβουλευτική σε κάθε παιδί ή έφηβο που καλεί 

 Να βοηθήσουμε κάθε παιδί ή έφηβο να αλλάξει την κατάστασή του και να     

αναπτυχθεί. 

Η ιστοσελίδα της υπηρεσίας θα τεθεί σε λειτουργία στο εγγύς μέλλον και θα απευ-

θύνεται κυρίως σε παιδιά και εφήβους αλλά και σε όσους άλλους θέλουν να ζητή-

σουν ενημέρωση και βοήθεια για κάποιο θέμα που τους απασχολεί.  

 Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης  
Παιδιών & Εφήβων 116 111 
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Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GRUNDTVIG “Skillful hands are the 

common language of different cultures” ολοκληρώθηκε τον Αύ-

γουστο του 2011. Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώ-

πιση της Βίας στην Οικογένεια συμμετείχε στο πρόγραμμα σε 

συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο ‘Beypazari Halk Egitimi 

Merkezi’ από την Τουρκία, τον οργανισμό ‘Kaunas District So-

cial Service Centre’ από την Λιθουανία και το εκπαιδευτικό κέν-

τρο CEPA BUITRAGO DEL LOZOYA από την Ισπανία.  

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια δυο χρόνων, διάστημα στο οποίο 

πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε όλες τις εταιρικές χώρες. Στις επισκέψεις  

έλαβαν μέρος δάσκαλοι/ες διάφορων χειροτεχνιών καθώς επίσης και μαθητές 

(γυναίκες από το καταφύγιο ή άλλα προγράμματα του Συνδέσμου μας και των ορ-

γανισμών των άλλων χωρών). Η ιδέα του προγράμματος ήταν να βοηθήσουμε 

άτομα από τις εταιρικές χώρες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό επίπεδο να επικοι-

νωνήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωή τους μέσω της διεθνούς γλώσ-

σας της τέχνης. 

Με την συμμετοχή του Συνδέσμου στο πρόγ-

ραμμα αυτό, έγινε εφικτό να βοηθηθούν γυνα-

ίκες που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία, 

δεν εργάζονται και δεν είναι εκπαιδευμένες σε 

κάποιο επάγγελμα. Με αυτόν τον τρόπο είχαν 

την ευκαιρία  να έρθουν σε επαφή με άτομα 

από άλλες χώρες και να γνωρίσουν τον τρό-

πο ζωής, ήθη και έθιμα, να χειρίζονται τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή καθώς επίσης να 

ανακαλύψουν τα νέα τους ταλέντα και να μάθουν διάφορες χειροτεχνίες. Έτσι είναι 

δυνατόν να πωλούν τις χειροτεχνίες τους και να μπορούν να εξασφαλίζουν κάποιο 

χρηματικό ποσό. 

Στην ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες τους προγράμμα-

τος (www.lingualhands.com) καταχωρήθηκαν διάφορα βίντεο με σκο-

πό οι επισκέπτες να παρακολουθήσουν και να μάθουν τον τρόπο κα-

τασκευής διάφορων χειροτεχνιών. Επίσης καταχωρήθηκαν πολλές 

φωτογραφίες από τις δραστηριότητες του προγράμματος καθώς και 

φωτογραφίες των χειροτεχνιών. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έχουν 

την ευκαιρία να στείλουν μήνυμα στις δασκάλες και να ρωτήσουν για 

τυχόν απορίες που αφορούν τον τρόπο κατασκευής των χειροτεχνιών.  

 Ολοκλήρωση του Ευρωπαικού              
προγράμματος Grundtvig 

 Αυγ 2011 

http://www.lingualhands.com�
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 Στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου 
 

Όσο αφορά το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΚΑΒ) για το έτος 2011, μέχρι και το μήνα  

Αύγουστο, καταγράφηκαν 811 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εκ των οποίων τα 

621 (76.6%) αφορούν βία κατά γυναικών, 62 (7.6%) κατά αντρών και 128 (15.8%)  

αφορούσαν βία κατά παιδιών. 

Όσο αφορά την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία, η Λευκωσία εξακολουθεί να 

κατέχει την πρώτη θέση με 307 περιστατικά, ακολουθουμένη από τη Λεμεσό στα 183 

και τη Λάρνακα στα 106. Οι επαρχίες Πάφος και Αμμόχωστος ακολουθούν με 34 και 

22 περιστατικά αντίστοιχα. Σε 159 περιπτώσεις δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί η   

επαρχία. 

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

είναι η Ψυχολογική με αριθμό 749 περιστατικών, ποσοστό που φτάνει το 92.3% των 

συνολικών υποθέσεων. Ακολούθως η σωματική βία βρέθηκε να είναι αρκετά           

διαδεδομένη στα 443 περιστατικά (54.6%) ενώ οι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας     

παρουσίασαν αύξηση στα 46 (5,7%) 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.  

 Αύγουστος 2011 
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Η συγκεκριμένη έρευνα εξέτασε το πώς η μοναξιά επηρεάζει την ψυχική υγεία των   

ανθρώπων που βρίσκονται υπό καθεστώς βίας στην οικογένειά τους. Οι συγγραφείς 

ορίζουν την μοναξιά ως την κατάσταση εκείνη όπου τα άτομα υιοθετούν την αντίληψη 

ότι έχουν λίγους κοινωνικούς δεσμούς και βρίσκονται απομονωμένοι από τους άλλους. 

Από μια κοινωνιολογική αντίληψη, ο ορισμός της μοναξιάς θα πρέ-

πει να αναγνωρίζει τη διττή της φύση, όπου αφενός υπάρχει η συ-

ναισθηματική μοναξιά που αναφέρεται στην ύπαρξη (ή μη)   διαπ-

ροσωπικών σχέσεων και αφετέρου τη κοινωνική μοναξιά που ανα-

φέρεται στη σχέση των ατόμων με τα ευρύτερα κοινωνικά   σύνο-

λα στα οποία ανήκουν (ή δεν ανήκουν) όπως το σχολείο,  εργασι-

ακό περιβάλλον και την κοινωνία στο σύνολο. Ο κάθε τύπος μονα-

ξιάς μπορεί να εκθέσει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας σε αυξη-

μένο κίνδυνο ανάπτυξης προβλημάτων ψυχικής υγείας. 

Η συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποίησε τελικό δείγμα 7022 ατόμων άνω των 16 ετών 

και από τα δύο φύλα, με επιλογή τυχαίας δειγματοληψίας από την βάση πληθυσμού 

του δημαρχείου της πόλης του Ρόττερνταμ στην Ολλανδία. Οι μεταβλητές που μετρή-

θηκαν ήταν: έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία, μοναξιά, κατάσταση ψυχικής υγείας και 

αξιολόγηση φυσικής κατάστασης 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία όσο και αυξημένα 

επίπεδα μοναξιάς, είτε διαπροσωπικής είτε κοινωνικής, είναι ανεξάρτητα συνδεδεμένα 

με αυξημένα επίπεδα προβλημάτων ψυχικής υγείας. Τα αποτελέσματα 

αυτά συνάδουν και με προηγούμενες έρευνες παρόμοιου περιεχομέ-

νου (δείτε Heinrich & Gullone, 2006). Η έρευνα έδειξε παράλληλα ότι 

όταν η έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία συνδυαζόταν με αυξημένα επί-

πεδα μοναξιάς, τότε τα επίπεδα προβλημάτων ψυχικής υγείας αυξά-

νονταν πέραν από τις επιδράσεις των επιμέρους μεταβλητών. Αυτή η 

συνέργεια επίδρασης βρέθηκε να ισχύει ανεξάρτητα από το τύπο μο-

ναξιάς. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι χρήσιμα στο ότι μας υποδεικνύουν ότι τα παρεμβα-

τικά προγράμματα  που στοχεύουν την ενδοοικογενειακή βία δεν θα πρέπει να         

επικεντρώνονται μόνο στην αποκατάσταση των διαπροσωπικών σχέσεων των         

θυμάτων, όπως αυτά που ασχολούνται με την αποκατάσταση σχέσεων προσκόλλησης 

(θύμα – θύτης) αλλά και με την αποκατάσταση της σχέσης με τα κοινωνικά τους δίκτυα, 

αφού, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, τέτοια προγράμματα είναι περιορισμένα. 

 

Του Γιώργου Φιλίππου, MSc  
Πηγή: Kunst, M., Boagerts, S., & Winkel, F. W. (2010). Domestic Vio-
lence and Mental Health in a Dutch Community Sample: The Adverse 

 Ενδοοικογενειακή βία και Ψυχική Υγεία. 
Ο αρνητικός ρόλος της μοναξιάς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αν ασχολείστε με την έρευνα ή τη δημοσιογρα-
φία 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.  

 

ΑΡ
ΘΡ

ΟΓ
ΡΑ
ΦΙΑ
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Shortly after our meeting, he told me the truth about his life, he had been in prison twice for drug convic-
tions and was now free from his past, wanting a normal life and a steady relationship with a second 

chance to prove he could be a good character. I believed him and stayed with him, admiring his honesty. 

I moved from my apartment and he left his parents where he was staying and we rented an apartment together. At 
first everything seemed as normal as possible, though he did not have work but was provided from the state finan-
cially. He spent most of the day with his parents and would return in the evening with food cooked by his mother for 
us both, she would also insist on doing our washing. Cypriot mothers are offended if you decline. 

One evening he arrived at the door with seven policemen who searched our apartment. He told me they were doing 
this as they had picked him up assuming he had drugs on him and it was only routine, I believed him. I had little 
choice, especially when they were all speaking Greek and I could not understand the language. When they left, he 
would not speak about it or allow me to ask him questions. 

He began to have strange habits and became verbally abusive towards me, often in public, and would not allow me 
to speak to another man, even a business associate in his presence. He had signs of jealously and on one occasion 
when he felt I was not giving enough attention to him when we were out, we arrived 
home and he pushed me from one side of the lounge to the other. I became afraid of 
him and would stay at home most of the time. He often felt ashamed of himself when 
he hit me or was abusive, but it never stopped. 

One day I went out and returned home late. He had smashed the patio door, literally 
dug a hole in the dining table with a knife, drunk a whole bottle of wine from the bot-
tle, plus several cans of lager and there was blood everywhere where he had been 
digging at the table. I was in shock and very afraid, he was drunk and I knew if I said 
anything he would lash out at me. I was desperately trying to clear the mess in floods of tears and all he did was 
leave. He returned later sober and continued to help me clean, and again I accepted him back. 

We had a few weeks of peace and normal living. Then one evening returning home together, he stopped the car to 
light a joint and I asked him not to. At that point he beat me and would not stop. I could not get out of the car and all I 
could think about was he would kill me. I managed to get out of the car and run home through the fields, I put the key 
in the inside of the door so he could not get in, and cradled myself under the bed covers to sleep. I could hardly see 
out of my right eye, the swelling was so bad. 

In the morning I took the courage to look in the mirror. I had never experienced such violence and pain. He was call-
ing my cell phone endlessly and I did not answer. I kept telling myself this time it was over, my life was at stake. He 
came in the late evening and I was sitting at the table, he did not believe he could do this to me and begged me to 
give him another chance. He insisted I went to an eye specialist and made the arrangements. Thankfully my retina 
was not damaged. 

He made me promise not to tell anyone it was him who hit me. I lived in fear, so I agreed. He cried like a baby when 
we were in bed as he had to look at the damage he had done to my face. He told everyone that I had been attacked 
when he was not with me, and he was going to find the person who had done it and kill them. I lied to my friends say-
ing I had been attacked on the street, which is rare in Cyprus with a very low crime rate. 

When my eyes healed, he soon returned to being violent, though never on the scale he had been previously. The 
turning point for me was when I returned home to see him taking cocaine, when he had promised me he never would 
again. I locked myself in the bedroom and called the police, he was oblivious to my call and to them arriving. They 
took him away and kept him in for the night, allowing him to leave in the morning. I was asked to make a statement at 
the police station in the morning, though I didn’t, I was too afraid. What I did do though was pack all my possessions 
and leave. I stayed at different friends as I was sure he would follow me and find me at one permanent residence. 

After four months of being a fugitive on the run, I have moved to a new apartment and stay next to a friend, finally 
feeling safe. I have changed my cell phone number and even though I still keep a look out when I am out and about, 
fearing he will find me, my life is slowly returning to normal. 

I will not go to the police as he has threatened to kill me if he is ever sentenced for his attacks; in his words; “If I go to 
prison again, I will go for life this time for killing you.  

 

 

JR 
Domestic Violence survivor 
August 4 2011 

 He just didn't stop hitting me! 
 Αληθι
νές 

Ιστορ
ίες 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι αληθινές ιστορίες έχουν στόχο να ενδυναμώσουν και να             
εμψυχώσουν άλλα άτομα που πιθανόν να βιώνουν ή βίωσαν παρόμοι-
ες καταστάσεις. Αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία σας, με 
απώτερο σκοπό να βοηθήσετε άλλα άτομα διαμηνύοντας τους την ελπί-
δα, πορείτε να το κάνετε εντελώς ανώνυμα επικοινωνώντας μαζί μας 
στο 1440 ή μέσω ηλ. ταχ. στο domviolence@cablenet.com.cy 



  

 

 

Στις περισσότερες από τις μισές χώρες στον κόσμο δεν τιμωρείται ο βιασμός εντός του 

γάμου και σε περίπου το ένα τρίτο από αυτές οι γυναίκες στερούνται του δικαιώματος 

στην άμβλωση. Αυτό αναφέρεται στην πρώτη έκθεση του νέου οργάνου των Ηνωμένων 

Εθνών, «ΟΗΕ Γυναίκες», η οποία δόθηκε την Τετάρτη στη δημοσιότητα. 

Σύμφωνα με την έκθεση, 127 χώρες δεν τιμωρούν το βιασμό εντός του γάμου, 61 χώρες 

στερούν από τις γυναίκες το δικαίωμα στην άμβλωση, ενώ παρατηρείται μια διαφορά 

από 10% ως 30% στους μισθούς των γυναικών σε σχέση με τους μισθούς των ανδρών. 

Ο «ΟΗΕ Γυναίκες» είναι ένα νέο όργανο του ΟΗΕ που συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου 

2011, το οποίο συγκεντρώνει τις δραστηριότητες μικρότερων οργάνων του διεθνούς ορ-

γανισμού για τα δικαιώματα των γυναικών στον κόσμο, που υπάρχουν ήδη. 

Επικεφαλής του νέου αυτού οργάνου είναι η τέως πρόεδρος της Χιλής Μισέλ Μπατσελέτ. 

«Παρά τις μεγάλες προόδους σε ό,τι αφορά 

τους νόμους, εκατομμύρια γυναίκες αντιμετω-

πίζουν βία στη ζωή τους από την πλευρά των 

συντρόφων τους» αναφέρεται στην έκθεση. 

Το νέο όργανο του ΟΗΕ διαβεβαιώνει εξάλ-

λου ότι περίπου 600 εκατομμύρια γυναίκες, 

δηλαδή περισσότερες από τις μισές εργαζό-

μενες γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο,    

απασχολούνται σε λιγότερο ασφαλείς       

εργασίες, συχνά έξω από κάθε νόμο. Η μη 

δημοσιοποίηση των εγκλημάτων κατά των γυναικών είναι ένα σοβαρό πρόβλημα σε 

πολλές χώρες του κόσμου, αποκαλύπτει     ακόμα το νέο Όργανο. 

Η έκθεση με τίτλο Οι πρόοδοι των γυναικών στον κόσμο, υπενθυμίζει ότι η σεξουαλική 

βία χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως πολεμικό όπλο. Υπάρχουν πάντως και θετικές 

ειδήσεις: «Οι γυναίκες ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στη λήψη αποφάσεων από ό,τι στο 

παρελθόν, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη αναγνώριση των δικαιωμά-

των των γυναικών, όχι μόνον των πολιτικών, αλλά επίσης των οικονομικών, κοινωνικών 

και πολιτιστικών.» 

Συνολικά, 186 χώρες έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη για την εξάλειψη κάθε μορφής     

διάκρισης σε βάρος των γυναικών. Επίσης, 173 χώρες χορηγούν επίδομα μητρότητας, 

139 διαθέτουν Σύνταγμα που εγγυάται την ισότητα των φύλων και 125 χαρακτηρίζουν 

παράνομη τη βία που υφίστανται οι γυναίκες εντός του γάμου από τους συζύγους τους. 

 

 Εφημερίδα Πολίτης—06/07/2011  

ΣΕΛΙΔΑ 9  Ενημερωτικό Υλικό 
Σας επισυνάπτουμε υλικό που έχει δημοσιευτεί στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και αφορά περιστατικά     

ενδοοικογενειακής βίας 

 Ατιμώρητος ο Βιασμός εντός του γάμου 
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Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια λειτουργεί σε ώρες γρα-

φείου καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 17:00 ενώ η γραμμή βοήθειας (1440) είναι ανοιχτή καθημε-

ρινά και τα Σαββατοκύριακα    μέχρι τις 22:00.  

Tα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία, στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς 53, Τ.Κ. 2108, Λευκωσία. Μπο-

ρείτε 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 

 Επικοινωνήστε μαζί μας 

 Γνωρίστε τη ΣΠΑΒΟ-ομάδα 

Η Στέλλα Ελευθεριάδη είναι Λειτουργός Προγραμμάτων του   
Συνδέσμου και ασχολείται κυρίως με το Πρόγραμμα ‘Αγάπη Χωρίς 
Πόνο’ που απευθύνετε σε άτομα με βίαιες συμπεριφορές.         
Εργάζεται στον Σύνδεσμο από το 2009 και έχει προπτυχιακές 
σπουδές στη Ψυχολογία με μεταπτυχιακό στην Παιδοψυχολογία. 

H  Αλεξία Σολωμονίδου εργάζεται ως Λειτουργός Προγραμμάτων στο 
Σύνδεσμο από το 2009 και ασχολείται με συμβουλευτική από το τηλέ-
φωνο, ατομική συμβουλευτική, εκπαίδευση των εθελοντών με την πα-
ροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεργασία με το Χώρο Φιλοξενί-
ας. Έχει βασικές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία. 

H Παναγιώτα Γρηγορίου εργάζεται ως    Λειτουργός 
Προγραμμάτων στο Σύνδεσμο από το 2006 και ασχο-
λείται με συμβουλευτική από το τηλέφωνο, ατομική 
συμβουλευτική,     εκπαίδευση των εθελοντών με την παροχή εκπαι-
δευτικών σεμιναρίων και συνεργασία με το  Χώρο       Φιλοξενίας. 
Έχει βασικές σπουδές στην Ψυχολογία και μεταπτυχιακό στην Κλινι-
κή Ψυχολογία. 

O Μάριος Νικολάου είναι Λειτουργός 
Προγραμμάτων  και  Υπεύθυνος       
Προσωπικού στο Σύνδεσμο. Εργάζεται 
στον Σύνδεσμο από το 2004 και είναι 
πτυχιούχος Κοινωνικής Εργασίας.   

Η Ανδρούλλα 

∆ελέντα είναι 

γραμματε ιακή 

λειτουργός  του 

Συνδέσμου και 

ασχολείται κυρίως με λογιστικά 

θέματα. Εργάζεται στον Σύν-

δεσμο από το 2008. 

Ο Γιώργος Φιλίππου εργάζεται ως Λειτουργός Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης στο Σύνδεσμο από το 2009 και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Συνδέσμου καθώς και για δρασ-
τηριότητες ανεύρεσης οικονομικών πόρων. Έχει βασικές σπουδές 
στην Κοινωνιολογία και μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Παρεμβατική 

Πολιτική. 
Η Έλενα Κατεϊφη εργάζεται στο Σύνδεσμο από το 
2009 και είναι υπεύθυνη για την διοίκηση και την ομα-
λή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Χώρου Φιλοξε-
νίας. Έχει βασικές σπουδές στην Κοινωνική Εργασία 
και εκπονεί μεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων. 
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