
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αγαπητές/οί φίλες και φίλοι, 
 

Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνούμε μαζί σας        
μέσω του ενημερωτικού δελτίου του ΣΠΑΒΟ.   
Με αφορμή τη νέα σύνθεση του Διοικητικού      
Συμβουλίου, σας διαβεβαιώνουμε πως θα     
συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για τις         
δράσεις του Δ.Σ και του Συνδέσμου μας. 
 
Ευελπιστούμε ότι θα αναπτύξουμε διάλογο   
μέσω του οποίου θα βελτιώνουμε την               
προσφορά και τις υπηρεσίες του Συνδέσμου    
μας και αυτό θα μπορούσε να γίνει εφικτό     
μόνο και με τη δική σας συμβολή.  
 
Καλωσορίζουμε τις εισηγήσεις σας στην        
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή  δ ι ε ύ θ υ ν σ η  μ α ς      
info@domviolence.org.cy και ευχόμαστε  όλοι 
μαζί να εργαστούμε για την εξάλειψη κάθε      
μορφής βίας. 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Το ΔΣ στην πρώτη του συνάντηση αποφάσι
σε ομόφωνα όπως προχωρήσει τόσο στην  
στελέχωση των τεσσάρων υφιστάμενων       
επιτροπών όσο και στη δημιουργία τριών    
νέων επιτροπών με απώτερο σκοπό την      
καλύτερη, πιο εύρυθμη και αποτελεσματικό  
τερη λειτουργία του Συνδέσμου. Ως εκ          
τούτου, λειτουργούν οι ακόλουθες εφτά        
επιτροπές: 
 

ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ :  

Χαιρετισμός του 
Δ.Σ. 

 

 

Τιμητική Βραδιά για 
την Αλίκη 
Χατζηγεωργίου 

 

 

Ευρωπαϊκή Γραμμή 
Στήριξης Παιδιών & 
Εφήβων 

  

 

Έρευνα 
Εκπαίδευση 
 
  

Τι λέμε και τι δεν 
λέμε σε άτομα που 
δέχονται βία 

 

Άρθρο σε ΜΜΕ 

 

 

Εισφορές  

 

Φωτογραφικό 
υλικό:   

 

 

Επιτροπή Προσωπικού 
Επιτροπή Καταφυγίου 
Επιτροπή Συντονισμού Πόλεων και                
Εθελοντών 
Επιτροπή Εκδηλώσεων 
Επιτροπή Δημοσιότητας / ΜΜΕ 
Επιτροπή Fundraising 
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
 

Όσοι από σας, ενδιαφέρεστε να συμμετέ  
χετε  στις επιτροπές, μπορείτε να  δηλώσε  
τε την πρόθεση σας στην ηλεκτρονική           
δ ι ε ύ θ υ ν σ η  τ ο υ  Σ υ ν δ έ σ μ ο υ 
info@domviolence.org.cy. Ο Σύνδεσμος    
βασίζει την δραστηριότητα του στην πολύ   
σημαντική συνεισφορά των εθελοντών και   
θεωρεί σημαντική τη συμβολή σας στο        
όραμα του.  
 

 
Το Δ.Σ, στην ίδια συνεδρία, αποφάσισε ότι  
όσον αφορά τη συνεργασία με την επίτιμη   
πρόεδρο κα. Αλίκη Χατζηγεωργίου, αυτή  
θα συνεχιστεί και μετά από ομόφωνη        
έγκριση του ΔΣ  την εξουσιοδότησε να      
ασχοληθεί με τα θέματα του καταφυγίου   
στην Πάφο. 
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Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

της Βίας στην Οικογένεια 

 Ενημερωτικό Δελτίο 



ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τελετή απονομής διπλωμάτων και απόδοσης 
τιμής στην απερχόμενη πρόεδρο κα Αλίκη    
Χατζηγεωργίου  
 
Στις 7 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε στο   
αμφιθέατρο της CYTA η ετήσια εκδήλωση     
απονομής διπλωμάτων των εθελοντών του    
ΣΠΑΒΟ, και τιμήθηκε  η επίτιμη πρόεδρος     
του ΣΠΑΒΟ κ. Αλίκη Χατζηγεωργίου. 
 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής, απονεμή 
θηκαν τα πιστοποιητικά αποφοίτησης των 35  
εθελοντών που ολοκλήρωσαν την εκπαί        
δευση την φετινή άνοιξη. Στη συνέχεια, ερμη 
νεύτηκαν δύο αγαπημένα τραγούδια της κας      
Χατζηγεωργίου από εθελόντριες του Συνδέ    
σμου, παρουσιάστηκε φιλμάκι στο οποίο συ   
νεργάτες της κας Χατζηγεωργίου μίλησαν για   
την κοινή πορεία τους με την Επίτιμη Πρόε     
δρο και της έδωσαν τις ευχές τους. Τέλος, η 
Πρόεδρος του Συνδέσμου  Αλεξία Κολώτα    
Αναστασιάδη, σκιαγράφησε την πολύ επιτυχη
μένη  πορεία της κας Χατζηγεωργίου και την 
κάλεσε στην σκηνή για να της προσφερθεί    
ένα συμβολικό δώρο. Το δώρο παρέδωσαν η  
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. 
 

Η κα Χατζηγεωργίου, παραλαμβάνοντας το   
δώρο της, αντιφώνησε, εκφράζοντας τις ευχα
ριστίες της προς το Σύνδεσμο και όλους τους 
συνεργάτες. 
 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία        

τους, συνεργάτες του ΣΠΑΒΟ αλλά και η       
Πρώτη κυρία, κ. Ελση Χριστόφια. 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ  
 

Η αίτηση του Συνδέσμου μας για την          
διεκδίκηση της χορηγίας από τις Νορβηγι   
κές επιχορηγήσεις ( Norway Grants )        
προς ανέγερση του 1ου Ιδιόκτητου Χώρου 
Φιλοξενίας θυμάτων Βίας  στην Οικογένεια 
στην Λευκωσία έχει σταλεί στο Γραφείο     
Προγραμματισμού. Η όλη διαδικασία, αξιο 
λόγησης και τελικής έγκρισης, αναμένεται  
να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2012. 
 
Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 

   ΣΕΛΙΔΑ 2 



Φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση

ΣΕΛΙΔΑ 3 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7         
Ιουνίου,  εκδήλωση προς τιμή της       
Επίτιμης Προέδρου του Συνδέσμου          
Αλίκης Χατζηγεωργίου.  
 
Η Οργάνωση που τόσο αγάπησε και  
αφοσιώθηκε της όφειλε ένα ευχαριστώ 
ως ελάχιστη αναγνώριση στο έργο     
που έχει προσφέρει για μια 20ετία. 
 
Η βραδιά κύλησε όπως ακριβώς την          
είχαμε προετοιμάσει και άφησε σε       
όλους μια ευχάριστη ανάμνηση. Η      
παρουσία της Πρώτης Κυρίας κας       
Έλσης Χριστόφια έδωσε ακόμα μεγαλύ
τερη αξία στη βραδιά μας. Πέραν των 
100 μελών, εθελοντών και φίλων         
έδωσαν το παρόν τους στην όμορφη   
εκδήλωση, η οποία διεξήχθη με  την    
σημαντική βοήθεια και χορηγία της 
CYTA, στους ανθρώπους της οποίας  
εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες. 
 
H τελετή περιλάμβανε και την απονομή     
των πιστοποιητικών παρακολούθησης            
σεμιναρίων σε 35 εθελοντές, στη συνέ
χεια  καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τιμές 
προς το πρόσωπο της αγαπητής μας 
Αλίκης.   
 
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με όμορφη           
δεξίωση στους κήπους της CYTA.  

Τιμητική βραδιά για την κα Αλίκη Χατζηγεωργίου και τελετή απονομής  
πιστοποιητικών στους νέους εθελοντές της γραμμής 1440 



Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών & Εφήβων 116 111 

ΣΕΛΙΔΑ 4 

Η 1η Ιουνίου είναι η διεθνής Ημέρα του 
Παιδιού και δεν θα μπορούσαμε να βρί
σκαμε καλύτερη ευκαιρία να χαρίσουμε 
ένα δώρο στα παιδιά που ζουν στην   
Κύπρο. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη   
που έγινε στο Αμφιθέατρο της Cyta,    
ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας     
της γραμμής 116111.  
 
Στη διάσκεψη απεύθυναν χαιρετισμό η 
Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών    
Ασφαλίσεων κα Σωτηρούλλα Χαραλάμ
πους, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτι  
κής Επιτροπής Παιδείας κ. Νίκος        
Τορναρίτης, εκπρόσωπος της Επιτρό 
που Προστασίας των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού, ο Πρόεδρος της Cyta κος Στά
θης Κιττής και ο Πρέσβης Καλής Θελή
σεως του οργανισμού Hope for      
Children  κος  Γιώργος Θεοφάνους. 

 
Η Ευρωπαϊκή «Γραμμή στήριξης         
παιδιών  και   εφήβων 116 111»   είναι 
δωρεάν συμβουλευτική τηλεφωνική     
γραμμή αποκλειστικά   για παιδιά και   
εφήβους. Παιδιά ή έφηβοι  μέχρι 18      
ετών μπορούν να τηλεφωνήσουν        
δωρεάν από σταθερό ή κινητό τηλέφω
νο από  οποιοδήποτε  μέρος  της         
Κύπρου και να μιλήσουν για οτιδήποτε 
τους απασχολεί.  
 
 

Με ένα τηλεφώνημα τα άτομα που τηλε  
φωνούν έχουν δίπλα τους ειδικούς σύμ  
βουλους ψυχικής υγείας. Τα άτομα μπο  
ρούν να τηλεφωνήσουν και ανώνυμα και  
για κάθε κλήση τηρείται απόλυτη  εχεμύ  
θεια.  Οι σύμβουλοι ενεργούν μόνο εάν   
νιώσουν ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη  
και αφού πρώτα συζητήσουν  μαζί με το 
άτομο  γι ’  αυτό. 
           
Η γραμμή 116 111 λειτουργεί με την συνε
ργασία του Συνδέσμου για την Πρόληψη 
και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένει
α και του “ Hope for Children ”  UNCRC 
Policy Center.   
 
Οι ώρες λειτουργίας της γραμμής είναι    
Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 –20:00    
και Σάββατο 09:30 – 14:00 
 
Ο αριθμός 116111 έχει εκχωρηθεί σε      
αρκετές ευρωπαϊκές  χώρες. Οι συντονισ
μένες Ευρωπαϊκές προσπάθειες θα βοη 
θήσουν στην προώθηση των δικαιω       
μάτων  των παιδιών, όπου και αν  ζουν, 
για φροντίδα και λήψη βοήθειας, όταν      
την έχουν ανάγκη. 
 
Η CYTA παραχώρησε 4 συσκευές για τις 
ανάγκες λειτουργίας των γραμμών. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.call116111.com 



Το Σύνδεσμο μας εκπροσώπησαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα          
Ανθρώπινα Δικαιώματα η Νάσια Σάββα και η Σώτια Νικολάου: 

Ανίχνευση βίαιης συμπεριφοράς στις διαπροσωπικές ερωτικές σχέσεις  
ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 
 

ΣΕΛΙΔΑ 5 

Στην Κύπρο οι  μελέτες και οι έρευνες που αναφέρονται στη συντροφική βία για τη           
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα, είναι ανύπαρκτες εφόσον επικεντρώνονται κυρίως     
στην ενδοοικογενειακή και εφηβική βία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία ξεκινάει μέσω        
ενδείξεων από τη δημιουργία της συντροφικής ερωτικής σχέσης που εξελίσσεται καθόλη  
τη διάρκεια της συντροφικής ζωής των ανθρώπων με κορύφωση τη δημιουργία οικογένει
ας, επιδιώχθηκε μέσα από την παρούσα έρευνα η ανάδειξη και η διερεύνηση του βαθμού 
ύπαρξης  του κοινωνικού αυτού προβλήματος, καθώς και η συσχετική διερεύνηση του βα
θμού επικινδυνότητας ανάπτυξης βίαιων συμπεριφορών στο πλαίσιο της δημιουργίας      
οικογένειας. Διανεμήθηκαν και συλλέχθηκαν 1000 τυποποιημένα ερωτηματολόγια όπου       
μέσα από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι 3 στις 10 νέες γυναίκες έχουν βιώσει          
ψυχολογική, λεκτική και σωματική βία ενώ 1 στα 3 θύματα έχει βιώσει τη σεξουαλική βία   
από τον σύντροφο τους, επιβεβαιώνοντας μια αυξημένη πιθανότητα της τάξης του 30% οι 
νέες οικογένειες να εμπλακούν σε μια εν δυνάμει κακοποιητική σχέση. 
 

Ολόκληρη η έρευνα διατίθεται σε συλλεκτικό βιβλίο το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από   
τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης. 

των Άντρη Ανδρονίκου, Κούλα Ερωτοκρίτου και Δημήτρη Χατζηχαραλάμπους,  
Κοινωνικοί Λειτουργοί - Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό Frederick University  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 
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ΣΕΛΙΔΑ 6 

1. Ανοίξτε συζήτηση. «Φοβάσαι τον θυμό του……..;» 
2. Δείξτε ενδιαφέρον. «Φοβάμαι για την ασφάλεια σου» 
3. Αναγνωρίστε τον κίνδυνο που βρίσκεται η/ο φίλη/ος σας.  «Φοβάμαι πως ο κίνδυνος    
για σένα θα επιδεινωθεί.» 
4. Δεσμευτείτε να την/τον στηρίξετε. «Θα είμαι εδώ για σένα όταν με χρειαστείς.» 
5. Ακούστε την/τον. «Αν χρειαστείς κάποιον να μιλήσεις θα είμαι εδώ και θα σε             
ακούσω, δεν θα σου πω τι να κάνεις.» 
6. Δώστε αξία στο άτομο. «Δεν φταις εσύ για αυτή την κατάσταση και δεν σου αξίζει     
αυτό.» 
7. Επαινέστε το άτομο. Αυτό θα βοηθήσει να επανορθώσει λίγο τη ζημιά που έκανε η   
λεκτική κακοποίηση στην αυτοεκτίμηση του.  
8. Παρατηρήστε τι γίνεται, μην κρίνετε. «Ανησυχώ για σένα, δεν γελάς πλέον τόσο        
συχνά όσο παλιά». 
9. Προσφερθείτε να βοηθήσετε με όποιο τρόπο που μπορείτε. Θέστε σαφή και δίκαια   
όρια για σας, όπου σας κάνουν να νιώθετε άνετα». 
10. Ρωτήστε ερωτήσεις που εστιάζουν στα συναισθήματα της/του.«Αυτό μου ακούγεται 
τρομακτικό, πως νιώθεις εσύ γι ’  αυτό;» 

1. Απλά φύγε / χώρισε. ( Υ πάρχουν πολλοί λόγοι που κάνουν ένα άτομο που               
κακοποιείται να μένει σε αυτή τη σχέση) .  
2. Να δώσετε τελεσίγραφο στο άτομο για να κάνει κάτι. Αυτό δίνει ευκαιρία στον θύτη   
να απομονώσει το θύμα ακόμη περισσότερο και να αποκοπεί από το υποστηρικτικό     
του περιβάλλον. 
3. Να πείτε άσχημα πράγματα για το θύτη. Αυτό μπορεί να φέρει το θύμα στη θέση του 
να δικαιολογήσει τον θύτη και μετά θα αποφύγει να σας ξαναμιλήσει. 
4. Να δείξετε δυσπιστία και να απαιτήσετε αποδείξεις της κακοποίησης. Δεν είστε         
δικαστής. Το μόνο που θα πρέπει να έχει σημασία για σας είναι ότι το άτομο νιώθει      
ανασφάλεια. 
5.  Να πείτε στο άτομο τι πρέπει να κάνει. Η ενδοοικογενειακή βία έχει να κάνει με τη     
δύναμη και τον έλεγχο, και το άτομο θα πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο του εαυτό του 
για να επουλωθούν οι πληγές. Μην δίνετε συμβουλές ή να πείτε στο άτομο τι πρέπει να 
κάνει ή τι θα κάνατε εσείς στη θέση του. Θα ήταν καλό να βοηθήσετε το άτομο να         
ανακαλύψει τι επιλογές έχει αλλά η απόφαση θα πρέπει να παραμείνει δική του. 
                                                                                                     ( http://www.thefamilytree.org/ )  

5 Ενέργειες που καλό θα ήταν να αποφύγεις να κάνεις: 

10 Βοηθητικές ενέργειες που μπορείς να κάνεις ή να πεις σε κάποιον που κακοποιείται: 



 

 

 

«Οι κακοποιημένες γυναίκες δεν κακοποιούνται ούτε συνέχεια, ούτε σε τυχαία χρονικά διαστήματ
α» ( Walker 1989:77 ) . Η Βία είναι απρόβλεπτη και μπορεί να συμβεί ανά   πάσα στιγμή χωρίς καμιά προ
ειδοποίηση.  
 
Τρία στάδια περιλαμβάνει ο κύκλος βίας:  
 
1. Μικροεπεισόδια Βίας 

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει σπρωξίματα, χαστούκια, απειλές, λεκτικές προσβολές  ( β ρισιές )  και απόδο
ση ευθυνών στο θύμα ( τ ο θύμα τον εκνευρίζει, δεν υπακούει το θύμα) .  Ο λόγος που ο δράστης συμπερι
φέρεται έτσι είναι η  παθολογική ζήλια και η    εμμονή του να ελέγχει κάθε κίνηση της συντρόφου του. ’ αυτ
ή τη φάση η γυναίκα-θύμα καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια στο να ηρεμήσει τον δράστη σύντροφο της. Το       
θύμα δικαιολογεί τον θυμό του συντρόφου της πιστεύοντας ότι αυτή φταίει. Πιστεύει          επίσης ότι ο θυμ
ός του μπορεί να προήλθε από προβλήματα που αντιμετώπισε στην    δουλειά του ή από το πολύ ποτό πο
υ είχε πιεί και δεν ήξερε τι έκανε. Επιρρίπτει            ευθύνες σε εξωτερικούς παράγοντες δικαιολογώντας το
ν, η ίδια δεν μπορεί να              αντιδράσει ή να ελέγξει την κατάσταση. Υπομένει και σιωπά και  πιστεύει ότ
ι έτσι θα     αλλάξει η κατάσταση. 
 
2. Βίαιο ξέσπασμα του συντρόφου — δράστη 

Εδώ εκδηλώνεται η δεύτερη φάση με βίαιο ξέσπασμα που μπορεί να φτάσει σε βαριά   σωματική κακοποίη
ση ικανή να στείλει το θύμα στο νοσοκομείο. Η δεύτερη φάση         πραγματοποιείται  λόγω εντάσεων που 
έχουν προκληθεί στην πρώτη φάση.  Ο θυμός  τυφλώνει τον σύντροφο - δράστη και γίνεται βίαιος και σταμ
ατά μόνο όταν καταλάβει ότι η σύντροφος-θύμα πήρε το μάθημα της. Ένας καβγάς μπορεί να προκληθεί α
πό ασήμαντα πράγματα όπως το φαγητό δεν είναι αυτό που περίμενε ο δράστης ή ακόμα γιατί     δεν υπάκ
ουσε σε αυτό που της ζήτησε να κάνει μέχρι και γιατί το θύμα συνάντησε και         συναναστράφηκε με διάφ
ορα άτομα εκείνη την ημέρα ή μπορεί να είναι και για              οικονομικά ζητήματα. Μετά την κακοποίηση τ
ο θύμα παραμένει φοβισμένο και              απομονωμένο πριν ζητήσει βοήθεια.  Ορισμένες καταφεύγουν στ
ην αστυνομία για να   καταγγείλουν το συμβάν άλλες όμως παραμένουν στην σιωπή. 
 

 



ΣΕΛΙΔΑ 8 

Ο όμιλος Rotaract Club Larnaka Kition προχώρησε σε μια ευγενική πρωτοβουλία προσφέροντας 
το ποσό των 200 ευρώ στο  Σύνδεσμο μας.  
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ  



Πάνω από 2.000 το 1991!  Φωτογραφικό Υλικό  


