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Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του λαχνού 2091Ιο
1 υλίου 2011
Αγαπητοί φίλοι,
Ολοκληρώθηκε
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Η εκστρατεία έχει αποφέρει ένα σημαντικό
η

εκστρατεία

πώλησης

ποσό, δυστυχώς όμως είναι αρκετό μόνο

λαχνού του Συνδέσμου μας που στόχο είχε

για την κάλυψη των αρχικών εξόδων

την ενίσχυση του ταμείου για την ανέγερση

ανέγερσης του καταφυγίου. Ευελπιστούμε

του 1ου Χώρου

ότι το Κράτος και η Αρχιεπισκοπή θα τηρή-

Φιλοξενίας Θυμάτων

Βίας στην Οικογένεια.

σουν τις προφορικές τους υποσχέσεις και

Συγκεκριμένα, στις 29 Ιουλίου 2011 διεξήχ-

θα στηρίξουν οικονομικά την προσπάθεια

θη η κλήρωση του λαχνού στα γραφεία του

μας.

κρατικού λαχείου που ανέδειξε τους ακόλου-

Όσοι από εσάς έχετε κάποιες ιδέες σχετικά

θους τυχερούς αριθμούς.

με την εξεύρεση οικονομικών πόρων για το

1. 008253 - Αυτοκίνητο Toyota Aygo

έργο ή θέλετε να διαθέσετε το χρόνο σας

2. 000767 - Αεροπορικό Εισιτήριο

εθελοντικά για αυτό το σκοπό παρακαλώ

3. 000001 - Αεροπορικό Εισιτήριο

όπως επικοινωνήσετε με το Σύνδεσμο στα

4. 026555 - Αεροπορικό Εισιτήριο

τηλέφωνα 22339001 και 1440 για περαιτέ-

5. 000002 - Αεροπορικό Εισιτήριο

ρω ενημέρωση.

6. 010852 - Πίνακας ζωγραφικής
4

Στατιστικά στοιχεία
του Συνδέσμου
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Αρθρογραφία

6

Ενημερωτικό υλικό
από εφημερίδες

7

Επικοινωνήστε μαζί
μας

Ιούλιος 2011

8

7. 010852 - Πίνακας ζωγραφικής

Σας ευχαριστούμε θερμά,

8. 003454 - Πίνακας ζωγραφικής

∆ιοικητικό Συμβούλιο ΣΠΑΒΟ
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∆ραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν

Συνάντηση του Ευρωπαϊκού
προγράμματος Grundtvig
στην Τουρκία

Εθελοντική συνεισφορά απο
εθελόντριες του Συνδέσμου που
εργάζονται στη CYTA

23 - 28 Μαΐου 2011
Ο Σύνδεσμος έλαβε μέρος στην πέμπτη και
τελευταία

συνάντηση

του

Ευρωπαϊκού

31 Μαΐου 2011
Φίλες

και

εθελόντριες

του

Συνδέσμου

προγράμματος Grundtvig, που έχει ως στό-

που εργάζονται στον ημικρατικό οργανισμό

χο την υποστήριξη γυναικών από διάφορες

Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

χώρες

ανέλαβαν

με

χαμηλό

κοινωνικό-οικονομικό

την

παρασκευή

σοκολατένιων

επίπεδο. Η ιδέα του προγράμματος είναι να

μπισκότων

βοηθήσει τις γυναίκες να επικοινωνήσουν και

προσωπικό του τηλεφωνικού κέντρου. ¨Όλα

να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωή τους

τα έσοδα από την προσπάθεια θα διατεθούν

μέσω της διεθνούς γλώσσας της τέχνης.

για την αγορά τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Παράλληλα τους δόθηκε η ευκαιρία να

και συστήματος εκπαίδευσης εθελοντών

εκπαιδευτούν στη κατασκευή κάποιων χειρο-

Τις θερμές μας ευχαριστίες στις εθελόντριες

τεχνιών

και φίλες του Συνδέσμου:

εξασφαλίζοντάς

τους

έτσι

ένα

επιπλέον εισόδημα.
Η

συνάντηση

έγινε

τα

οποία

πωλήθηκαν

Έλενα Κωνσταντίνου,
μεταξύ

23-28

στο

«Μπειπαζάρι» της Τουρκίας, μια μικρή πόλη
λίγο έξω από την Άγκυρα. Σε αυτήν

Σταύρια Παναγή,
Κούλλα Σόλωνος,

συμμετείχαν οι εταίροι του προγράμματος

Σοφία Γεωργίου,

από

Γεωργία Γεωργία,

Τουρκία,

Ισπανία

και

Λιθουανία.

Ο ΣΠΑΒΟ εκπροσωπήθηκε από ομάδα
2 ατόμων.

Ηράκλεια Ηρακλέους

στο
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∆ραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν

Θεατρική παράσταση
«Η άλλη γυναίκα στον καθρέφτη»
Ετήσια συνάντηση εθελοντών
24 Ιουνίου 2011
Η

καθιερωμένη

δεξίωση

συνάντησης

των εθελοντών της γραμμής 1440, που λαμβάνει χώρα ετησίως, διεξήχθη και φέτος στα
γραφεία του Συνδέσμου.
Η δεξίωση

έδωσε την ευκαιρία γνωριμίας

μεταξύ παλιών και νέων εθελοντών ενώ
παράλληλα έγινε και απονομή των διπλωμάτων στους εθελοντές που ολοκλήρωσαν με
επιτυχία τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του
Συνδέσμου.
Στην

δεξίωση

παρευρέθησαν

διάφοροι

εκλεκτοί καλεσμένοι, εθελοντές και φίλοι του
Συνδέσμου, που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ανάμεσά τους και ο καλλιτέχνης

4 Ιουλίου 2011
Η Θεατρική ομάδα Point Το Contemporary
Theater παρουσιάστηκε στο Decadence Art
Festiνal 2011 με το έργο, « Η Άλλη Γυναίκα
στον Καθρέφτη», βασισμένο στις «Χρωματιστές Γυναίκες», του Βασίλη Ζιώγα και
επεξεργασμένο

δραματουργικά

από

την

Ευαγγελία Ονουφρίου.
Η παράσταση μελετά τις δύο ηρωίδες ως
εναλλακτικές προσωπικότητες του ιδίου ατόμου, το οποίο ανασύρει πότε τη μια και πότε
την άλλη, στην προσπάθειά του να λυτρωθεί.
Η ομάδα, συνεργάστηκε με το Σύνδεσμο για
διαφώτιση του κοινού σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας, που είναι συνυφασμένα με τη
θεματολογία και την προσέγγιση του έργου.

ψηφιακής τέχνης, Σωτήρης Γιαννακού, ο

Μέρος των εσόδων της παράστασης θα δο-

οποίος σε συνέχεια της έκθεσης έργων του

θούν στο σύνδεσμο, για την ανέγερση του

που έγινε στον εκθεσιακό χώρο «Παλιό

πρώτου καταφυγίου θυμάτων βίας στην οι-

Ξυδάδικο» στη Λεμεσό, προσέφερε την επι-

κογένεια στην Κύπρο.

ταγή των 500 ευρώ ως δωρεά για τον

Εκπρόσωποι και λειτουργοί του συνδέσμο-

Σύνδεσμο.

υ, παρευρέθηκαν στην παράσταση ηγήθηκαν συζήτησης η οποία αφορούσε την πρόληψη της άσκησης βίας στην οικογένεια και
παροχή άμεσης βοήθειας σε θύματα και θύτες.
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∆ραστηριότητες που ακολουθούν

Εκπαίδευση εκπαιδευτών για το
πρόγραμμα
Αγάπη Χωρίς Πόνο
3 - 14 Οκτωβρίου 2011
Ο Σύνδεσμος εξήγγειλε την διοργάνωση
εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτές
του προγράμματος Αγάπη Χωρίς Πόνο.
Στόχος των σεμιναρίων είναι η εκπαίδευση
λειτουργών σε διάφορους φορείς, όπως την
αστυνομία, το Υπουργείο Υγείας, ∆ικαιοσύνης κ.α. αλλά και την αποκέντρωση του
προγράμματος προς όλες τις επαρχίες.

Εκπαιδευτικά Σεμινάριο ΣΠΑΒΟ
11 Οκτ - 13 Δεκ 2011
Αναμένεται να ξεκινήσουν και φέτος τον
Οκτώβριο με επιτυχία τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για εθελοντές που ενδιαφέρονται να
στελεχώσουν την Γραμμή 1440.
Όπως πάντα στόχος των σεμιναρίων είναι η
εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης της βίας
στην οικογένεια και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω της τηλεφωνικής
γραμμής 1440.

Η εκπαίδευση θα τελεί υπό την εποπτεία του

Ήδη η ανταπόκριση από τους ενδιαφερόμε-

Ψυχοθεραπευτή και σύμβουλο γάμου, κύριο

νους ήταν πολύ αυξημένη ενώ ο αριθμός

Αντρέα Ορφανίδη και της Ψυχολόγου, κυρίας

των θέσεων είναι περιορισμένος. Αν ενδιαφέ-

Στέλλας Ελευθεριάδη και θα γίνει στη αίθου-

ρεστε να συμμετέχετε στα επόμενα εκπαιδε-

σα πολλαπλής χρήσης του κτιρίου της Ελεγ-

υτικά σεμινάρια παρακαλώ επικοινωνήστε με

κτικής Υπηρεσίας από τις 3-14 Οκτωβρίου.

το Σύνδεσμο στο τηλέφωνο 22339001.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης θα είναι εντατικό και θα διαρκέσει συνολικά 50 ώρες,
μέσα από δέκα εργάσιμες μέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
πρόγραμμα παρακαλώ επικοινωνήστε με το
Σύνδεσμο στα τηλέφωνα 22339001 και
22330599.
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Στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου
Ιούνιος 2011
Όσον αφορά το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΚΑΒ) για το έτος 2011, μέχρι και το μήνα Ιούνιο,
κατεγράφησαν 631 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εκ των οποίων τα 476 (75.4%)
αφορούσαν βία κατά γυναικών, 54 (8.5%) κατά αντρών και 101 (16.1%) βία κατά ανήλικων
παιδιών.
Όσο αφορά την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία, η Λευκωσία έχει τη πρωτιά, με
243 περιστατικά, ακολουθουμένη από τη Λεμεσό στα 144 και τη Λάρνακα στα 77. Οι
επαρχίες Πάφος και Αμμόχωστος ακολουθούν με 28 και 18 περιστατικά αντίστοιχα.
Σε 121 περιπτώσεις δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί η επαρχία.
Όσο αφορά τη πιο διαδεδομένη μορφή ενδοοικογενειακής βίας, παρατηρείται ότι αυτή είναι
η Ψυχολογική με αριθμό 577 περιστατικών, ποσοστό που φτάνει το 91.4% των συνολικών
υποθέσεων. Ακολούθως η σωματική βία βρέθηκε να είναι αρκετά διαδεδομένη στα 347
περιστατικά (55%) ενώ οι περιπτώσεις σεξουαλικής βίας έφτασαν τα 36 (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, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ηλεκτρονικά την ετήσια έκθεση του
2010 η οποία περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα περιστατικά.

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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ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΑ
ΙΑ
Φ
Α
Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει!
ΓΡ
Ο
Ρ
ΡΘ
Στη σύγχρονη κοινωνία υπάρχουν ποικίλες μορφές ενδοοικογενειακής βίας. Μερικές από αυτές είναι η σωματική, η σεξουαλική και η ψυχολογική. Συγκεκριμένα η ψυχολογική βία παρατηρείται πιο έντονα το τελευταίο
διάστημα στην κυπριακή και διεθνή κοινωνία. Σύμφωνα με το περιοδικό Τολμάτε (2011) «ο όρος “ψυχολογική βία”
αναφέρεται σε πράξεις κατά του θύματος που έχουν ως σκοπό τον εξευτελισμό, την απόρριψη, την ανασφάλεια,
την έλλειψη αλληλοσεβασμού και την τρομοκρατία». Η συγκεκριμένη μορφή βίας χαρακτηρίζεται από μία συστηματική έως και μόνιμη εμφάνιση συμπεριφορών, όπως είναι η λεκτική βία (δημιουργία φοβικού κλίματος), ο κοινωνικός αποκλεισμός (απομόνωση θύματος από συγγενείς και φίλους) και η οικονομική πίεση (πλήρης οικονομική εξάρτηση και έλεγχος από το θύτη).
Οι πιο πάνω συμπεριφορές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα στο θύμα, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Συνήθως παρατηρούνται στο θύμα συμπτώματα κατάθλιψης που μπορεί να
προέρχονται από τη διαρκή απομόνωση του και που συχνά οδηγούν σε αυτοκτονικές τάσεις και σε μειωμένη αυτοεκτίμηση. Επιπρόσθετα, ενδέχεται να παρουσιαστεί έντονο στρες καθώς και φοβίες, αποτέλεσμα των οποίων μπορεί να είναι η εμφάνιση ψυχώσεων και η κατάχρηση ουσιών (Παλέρμου, 2006). Εκτός όμως από ψυχολογικές επιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν και ορισμένα σωματικά συμπτώματα, όπως χρόνιος πόνος, αρθρίτιδα, ημικρανίες
και στομαχικό έλκος (Coker, et al, 2000).
Έρευνες στην Κύπρο και το εξωτερικό ανέδειξαν υψηλά ποσοστά ψυχολογικής βίας όσον αφορά το οικογενειακό
πλαίσιο, κυρίως μεταξύ του ζευγαριού. Σύμφωνα με τα στατιστικά ευρήματα του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια, στην Κύπρο η ψυχολογική βία το 2011 σκαρφάλωσε σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και τον Απρίλιο του 2011, τα περισσότερα περιστατικά βίας που αναφέρθηκαν στο
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αφορούσαν την ψυχολογική, καθιστώντας την ως την πιο διαδεδομένη μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Η συγκεκριμένη μορφή βίας τείνει να έχει σε μεγάλο βαθμό θύματα, τόσο γυναίκες όσο και άντρες.
Αναφορικά με τις γυναίκες, αποτελέσματα ερευνών σε Ισπανία και Καναδά, έδειξαν ότι αυτές που δέχονται ψυχολογική πίεση από το σύντροφο τους έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην πνευματική τους υγεία, αναπτύσσοντας κατάθλιψη και άγχος (Pico-Alfonso et al, 2006).
Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η γυναικεία φύση είναι πιο συνδεδεμένη με τον εκφραστικό και κοινωνικο-συναισθηματικό τομέα, κάτι που κάνει την αυτοεκτίμηση του γυναικείου φύλου πιο ευάλωτη (Grandin et al,
1998). Ευρήματα άλλων ερευνών αναδεικνύουν το αντρικό φύλο ως το κύριο θύμα της ψυχολογικής βίας. Στην Νότια Καρολίνα έρευνα του πανεπιστημίου της περιοχής, κατέδειξε ότι το ποσοστό των αντρών που υπέστη ψυχολογική βία ανήλθε στο 78% του συνόλου. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και σε έρευνα του ΤΕΙ Κρήτης,
όπου περίπου το 80% των γυναικών φάνηκε να εξασκεί ψυχολογική πίεση στο ταίρι του. Από την άλλη όμως, πανελλαδική έρευνα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) που πραγματοποιήθηκε το 2003, παρουσίασε τις γυναίκες ως τα κύρια θύματα ψυχολογικής βίας, αφού το 56% των γυναικών του δείγματος, δήλωσαν ότι δέχτηκαν λεκτική ή ψυχολογική βία. Παρόλο που οι έρευνες αυτές τονίζουν την αυξητική τάση άσκησης της ψυχολογικής βίας και στα δύο φύλα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ψυχολογική βία από το σύντροφο δεν λαμβάνει την
απαραίτητη προσοχή σε σχέση με τη σωματική βία, από γιατρούς, δικηγόρους, νομοθέτες και ερευνητές (PicoAlfonso et al, 2006).
Επομένως, σημαντική παράμετρος είναι η ενημέρωση καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, σχετικά με τη
ψυχολογικά βία. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού θα πρέπει να δημιουργηθούν σε κάθε επαρχία της Κύπρου,
Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία θα απαρτίζονται από προσωπικό εξειδικευμένο σε θέματα που αφορούν τη ψυχολογική βία. Επίσης, είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση εκστρατειών
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τόσο από τα Κέντρα Πρόληψης όσο και από την αστυνομία, όπου θα πληροφορούν το κοινό και κυρίως τη νεολαία για το συγκεκριμένο θέμα (Αρτινοπούλου & Μαγγανάς, 1996).
Της Βασιλικής Κρητιώτου, Msc και της Λουκίας Παπαμιχαήλ, ΒΑ
Πηγές: www.domviolence.org.cy/v2/?lang=GR&cat=19

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν 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: 13 Μαΐου 2011

Εφημερίδα Πολίτης:
21 Μαΐου 2011
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Ενημερωτικό Υλικό
Εφημερίδα Πολίτης: 1 Ιουλίου 2011

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

