
 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Με μεγάλη χαρά επικοι-

νωνούμε μαζί σας κατό-

πιν κοινής διαπίστωσης 

ότι η επικοινωνία μας 

μέσω του ενημερωτικού 

δελτίου είναι απαραίτητη. Θα προσπαθήσουμε 

να σας ανακοινώνουμε τουλάχιστο μια φορά το 

μήνα τις δραστηριότητες του Συνδέσμου μας, 

στις οποίες επιθυμούμε να συμμετάσχετε. 

Αυτή τη περίοδο έχουμε κάτι πολύ σημαντικό 

να σας ανακοινώσουμε. Ήρθε η ώρα να κάνου-

με πραγματικότητα ένα μεγάλο όραμα του Συν-

δέσμου μας, το κτίσιμο ιδιόκτητου Χώρου Φι-

λοξενίας στη Λευκωσία, σε γη που μας έχει 

παραχωρηθεί δωρεάν από το κράτος. Ο νέος 

Χώρος Φιλοξενίας θα αντιμετωπίσει σε μεγα-

λύτερο βαθμό τις τρέχουσες ανάγκες από τις 

υφισταμένες δομές.  

Η ανέγερση νέου Χ.Φ θα μπορεί να ικανοποιή-

σει μεγαλύτερο αριθμό εξυπηρετουμένων και 

θα προσφέρει, μέσα από την λειτουργικότητα 

του, αναβαθμισμένες και πιο ποιοτικές υπηρε-

σίες. 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 προς το τέλος του χρόνου. Κατά την 
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Χαιρετισμός της Προέδρου του Συνδέσμου 

κλήρωση, κάποιοι τυχεροί θα κερδίσουν ένα 

αυτοκίνητο Toyota Aygo, ταξίδια στο εξωτερι-

κό και πίνακες γνωστών ζωγράφων. Από εσάς 

αγαπητοί φίλοι, αναμένουμε ουσιαστική βοή-

θεια για τη διάθεση των λαχνών. Παρακαλούμε 

όπως επικοινωνήσετε με το Σύνδεσμο στα τη-

λέφωνα 22 330799, 22339001 και το 1440 για 

να σας δοθούν λαχνοί τους οποίους να διαθέσε-

τε όπως εσείς νομίζετε.  

 

Σας ευχαριστούμε, 

 

Με εκτίμηση 

Αλίκη Χατζηγεωργίου 

 

 

 
Βλέπετε το προσχέδιο του Χώρου Φιλοξενίας.  



O Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμε-

τώπιση της Βίας στην Οικογένεια σε συνερ-

γασία με το εκπαιδευτικό κέντρο ‘Beypazari 

Halk Egitimi Merkezi’ από την Τουρκία, τον 

οργανισμό ‘Kaunas District Social Service 

Centre’ από την Λιθουανία και το εκπαιδευ-

τικό κέντρο CEPA BUITRAGO DEL 

LOZOYA από την Ισπανία, λαμβάνει μέρος 

στο πρόγραμμα “Skillful hands are the com-

mon language of different cultures” το οποίο 

έχει εγκριθεί από το πρόγραμμα 

GRUNDTVIG της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δυο χρόνια από 

τον Οκτώβριο 2009 μέχρι τον Οκτώβριο 

2011 και η πρώτη συνάντηση έγινε στην 

Τουρκία, τον Οκτωβρίου 2009. Τον Σύνδεσ-

μο μας αντιπροσώπευσαν η Γιώτα Γρηγορίο-

υ (συντονίστρια του προγράμματος) και ο 

Γιώργος Φιλίππου.   

Συνάντηση του προγράμματος Grundtvig στην Κύπρο 

Η ιδέα του προγράμματος είναι να βοη-

θηθούν άτομα από διάφορες χώρες με 

χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο με 

το να επικοινωνήσουν και να βελτιώσουν 

την ποιότητα της  ζωή τους μέσω της 

διεθνούς γλώσσας της τέχνης.  

Στη Κύπρο η συνάντηση έγινε στην Λευ-

κωσία στο ξενοδοχείο CENTRAL  από 

τις 27-30 Απριλίου 2010. Παρευρέθηκαν  

6 άτομα από την Τουρκία, 4 άτομα από 

τη Λιθουανία και 10 άτομα από την Ισπα-

νία. Στην συνάντηση διδάχθηκαν χειρο-

τεχνίες από όλες τις συμμετέχουσες  χώ-

ρες. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις στην 

Λιθουανία (6-12 Σεπτεμβρίου 2010), 

στην Ισπανία και Τουρκία (οι ημερομηνί-

ες δεν αποφασίστηκαν ακόμη). Στις επισ-

κέψεις θα λάβουν μέρος δάσκαλοι/ες διά-

φορων χειροτεχνιών καθώς επίσης και 

μαθητές (γυναίκες από το καταφύγιο ή 

άλλα προγράμματα του Συνδέσμου μας 

και των οργανισμών των άλλων χωρών). 

Τα άτομα που θα λάβουν μέρος στις επισ-

κέψεις θα εκπαιδευτούν και θα αναλάβο-

υν να εκπαιδεύσουν άλλα άτομα στην 

χώρα τους. 
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Πορεία καταδίκης της ΒΙΑΣ - Λευκές Παλάμες 

παλάμης πάνω στα μαύρα πανό, όπου ζητή-

θηκε από τους παρευρισκομένους να τοπο-

θετήσουν τα χέρια τους σε λευκή μπογιά 

και ακολούθως να αφήσουν το αποτύπωμα 

της παλάμης τους στα μαύρα πανό, αφήνον-

τας έτσι το συμβολικό  μήνυμα ότι συμμε-

τέχουν και αυτοί στη καταδίκη της Βίας. Ο 

συμβολισμός αυτός ήταν εμπνευσμένος από 

παρόμοια εκδήλωση που διοργάνωσε το 

Πανεπιστήμιο Frederick στα πλαίσια των 

16ήμερων εκδηλώσεων κατά τις βίας το 

2009. Το υπόλοιπο πρόγραμμα περιλάμβανε 

ομιλίες από εκπροσώπους διαφόρων οργα-

νώσεων, απαγγελία ποιημάτων από το ποιη-

τή κ. Σάββα Κόκκινο και επίδειξη χορών 

από διάφορες σχολές χορού που υποστήρι-

ξαν την εκδήλωση.  

ΣΕΛΙΔΑ 3 

Στις 08 Μαΐου 2010 ο Σύνδεσμος πραγμα-

τοποίησε πορεία καταδίκης της βίας με το 

γενικό μήνυμα, «ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗ 

ΒΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑ-

Ι», η οποία τέθηκε υπό την αιγίδα του 

έντιμου Υπουργού Υγείας, Δρ. Χρίστου 

Πατσαλίδη. Η πορεία ξεκίνησε από το Υπο-

υργείο Υγείας, όπου και παρευρέθηκαν οι 

βουλευτίνες Ντίνα Ακκελίδου και Στέλλα 

Κυριακίδου, η Πρόεδρος των Οικολόγων 

Ιωάννα Παναγιώτου και άλλοι εκλεκτοί 

καλεσμένοι. Μετά την εκφώνηση ομιλίας 

από το γενικό διευθυντή Ψυχιατρικών Υπη-

ρεσιών του Υπουργείου Υγείας,  Δρ Γιάννη 

Καλακούτα,  οι παρευρισκόμενοι πορεύτη-

καν προς την οδό Λήδρας όπου και διεξήχ-

θη το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκδήλωσης.  

Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της 

εκδήλωσης ήταν η αποτύπωση της λευκής 



Ο Σύν-

δεσμος 

μας, σε 

συνεργα-

σία με 

τους ετα-

ίρους του, το Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενε-

ιακού Προγραμματισμού και την Παγκύπρια 

Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτι-

κής Εκπαίδευσης, ολοκλήρωσε με επιτυχία 

τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γονείς και 

Εκπαιδευτικοί Ενάντια στην Βία». Το πρόγ-

ραμμα διεξήχθη και στις πέντε επαρχίες της 

Κύπρου (Λευκωσία, Λάρνακα, Αμμόχωστο, 

Λεμεσό και Πάφο) μέσα σε μια περίοδο πέν-

τε μηνών και προσέλκυσε περισσότερα από 

480 άτομα.  

Το έργο είχε ως κύριο στόχο, την εκπαίδευ-

ση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εκπαι-

δευτικών και γονιών σε θέματα σχετικά με 

την ενδοοικογενειακή βία και την προστασία 

παιδιών. Πραγματοποιήθηκε με την χορηγία 

της Ισλανδίας, του Λίχνενσταϊν και της Νορ-

βηγίας μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισ-

μού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(ΕΟΧ), του Νορβηγικού  Χρηματοδοτικού 

Μηχανισμού και της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας. Οι μηχανισμοί του ΕΟΧ και της Νορβη-

γίας συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνι-

Γονείς και εκπαιδευτικοί ενάντια στη Βία 

κών και οικονομικών ανισοτήτων στον Ευ-

ρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Κατά την περί-

οδο 2004-2009, € 1,17 εκατομμύρια ήταν 

διαθέσιμα για την υλοποίηση προγραμμά-

των  στα 12 νέα κράτη μέλη της ΕΕ, την 

Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. 

Η Νορβηγία παρέχει περίπου το 97% της 

συνολικής χρηματοδότησης. 

Τα άτομα που παρακολούθησαν τα σεμινά-

ρια συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο που 

αξιολογούσε την προϋπάρχουσα γνώση και 

απόψεις τους σε θέματα ενδοοικογενειακής 

βίας. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμ-

ματος, συμπλήρωσαν επιπρόσθετο ερωτη-

ματολόγιο όπου αξιολόγησαν το ρόλο του 

Συνδέσμου ως διοργανωτή του προγράμμα-

τος. Περισσότερες πληροφορίες για το 

πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσε-

λίδα του Συνδέσμου στο 

www.domviolence.org.cy  
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Στις 12 

Μαΐου 

2010 ο 

Σύνδεσμος  

πραγματο-

ποίησε 

εκδήλωση 

στη Βουλή 

των αντιπ-

ροσώπων 

σε συνέχε-

ια της πορείας που υλοποίησε, για καταδίκη 

της Βίας. Η εκδήλωση έγινε με στόχο τη 

συμβολική παράδοση των πανό με τις λευ-

κές παλάμες στον Πρόεδρο της Βουλής των 

Αντιπροσώπων, κύριο Μάριο Κάρογιαν. 

Ακολούθως, τα πανό αναρτήθηκαν στην 

πρόσοψη της βουλής όπου και παρέμειναν 

για 10 μέρες ως ένδειξη διαμαρτυρίας για 

την έξαρση του φαινομένου της Βίας. 

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμούς η 

Εκδήλωση στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

βουλευτίνα κυρία Ντίνα Ακκελίδου, Πρόεδ-

ρος της επιτροπής ισότητας της βουλής και η 

Πρόεδρος του Συνδέσμου, κυρία Αλίκη Χατ-

ζηγεωργίου. Την εκδήλωση τίμησαν με την 

παρουσία τους διάφοροι εκλεκτοί καλεσμέ-

νοι, ανάμεσά τους οι βουλευτίνες κυρία 

Στέλλα Κυριακίδου και κυρία Ρούλλα Μαυ-

ρονικόλα, αντιπρόσωποι της συμβουλευτικής 

επιτροπής πρόληψης και καταπολέμησης της 

Βίας στην Οικογένεια καθώς και αντιπρόσω-

ποι οργανώσεων μελών του Εθνικού Μηχα-

νισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. 

ΣΕΛΙΔΑ 5 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Ο Σύνδεσμος μας έχει ανοιχτές τις πόρτες του σε όλα τα άτομα που θέλουν να 

βοηθήσουν,  είτε επειδή είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα σε ζητήματα ενδο-

οικογενειακής βίας είτε επειδή θέλουν να προσφέρουν εθελοντική εργασία.  

Tα γραφεία μας βρίσκονται στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς 53, τ.κ. 2108 στην Αγ-

λαντζιά, Λευκωσία. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε ή να επικοινωνήσετε μαζί 

μας στα τηλέφωνα 22339001 και 22 330599  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-

μείου στο domviolence@cablenet.com.cy για να ενημερωθείτε πώς μπορείτε 

να βοηθήσετε.   

   ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ  

1440 


