
Οι 16 ημέρες ακτιβισμού κατά της βίας       

λόγω φύλου είναι μια διεθνής εκστρατεία   

που προέρχεται από το πρώτο Παγκόσμιο 

Ινστιτούτο Ηγεσίας Γυναικών που χρημα-

τοδοτήθηκε το 1991 από το Κέντρο για τη 

Παγκόσμια Ηγετική θέση της Γυναίκας. Οι 

συμμετέχοντες επέλεξαν τις ημερο-        

μηνίες, 25 Νοεμβρίου, ∆ιεθνής Ημέρα   

κατά της Βίας κατά των Γυναικών και       

10 ∆εκεμβρίου, ∆ιεθνή Ημέρα των Ανθρω-

πίνων ∆ικαιωμάτων, προκειμένου να συν- 

δεθεί συμβολικά η βία κατά των γυναικών  

και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τονί-

σουν ότι αυτή η βία είναι μια παραβίαση     

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η περίοδος των 16 ημερών τονίζει επίσης  

και άλλες σημαντικές ημερομηνίες συμπε-

ριλαμβανομένου της 29 Νοεμβρίου (∆ιεθνή 

Ημέρα Γυναικών ως Υπερασπιστές των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων), 1 ∆εκεμβρίου,  

(Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS) και       

6 ∆εκεμβρίου, η οποία σηματοδοτεί την      

επέτειο της σφαγής του Μόντρεαλ. 

Οι 16 μέρες εκστρατείας έχουν χρησιμο-

ποιηθεί ως στρατηγική οργάνωσης από     

άτομα και ομάδες σε όλο τον κόσμο για να 

ζητήσουν την εξάλειψη όλων των μορφών 

βίας κατά των γυναικών με: 

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία 

λόγω φύλου, ως θέμα ανθρωπίνων δικαιω-

μάτων σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και 

διεθνές επίπεδο 

 Ενίσχυση της τοπικής εργασίας γύρω 

από τη βία κατά των γυναικών 

 Για τη θέσπιση ισχυρών δεσμών μετα-

ξύ τοπικών και διεθνών εργασιών για τον 

τερματισμό της βίας κατά των γυναικών 

Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

της Βίας στην Οικογένεια 

Ενημερωτικό Δελτίο 
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ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕΝΑ :  

 

Παγκόσμια 16ήμερα 
κατά της έμφυλης βίας 

 

∆ραστηριότητες του        
Συνδέσμου: 

∆ιάσκεψη Τύπου 

Συνεργασία ΣΠΑΒΟ με 
Συμβ. Επιτροπής 

Συνεργασία ΣΠΑΒΟ με 
Κίνημα Οικολόγων  

Συνεργασία ΣΠΑΒΟ με 
ΠΟΓΟ  

 

Επίσκεψη στην Βουλή 
των Αντιπροσώπων 

Συνεργασία ΣΠΑΒΟ με 
Πολιτισμικό Κέντρο 
Εκθέσεις ζωγραφικής 
 

Άλλες εκδηλώσεις 

Στατιστικά στοιχεία  

 

Άρθρο: Κακοποιημένες 
γυναίκες που 
κακοποιούν τα παιδιά 
τους 

 

Αληθινές Ιστορίες: Μια 
ζωή σημαδεμένη από τα 
8 της χρόνια 

 

Ενημερωτικό Υλικό: 
Σώματα και ψυχές σε 
προσφορά 

 

Επικοινωνήστε μαζί 
μας 

         Παγκόσμια 16ήμερα κατά της έμφυλης βίας  

 Παρέχοντας ένα χώρο συζήτησης στο 

οποίο οι διοργανωτές μπορούν να αναπτύ-

ξουν και να μοιραστούν νέες και αποτελε-

σματικές στρατηγικές 

 Αποδεικνύουν την αλληλεγγύη των 

γυναικών σε όλο τον κόσμο διοργανώ-    

νοντας δραστηριότητες κατά της βίας ενα- 

ντίον των γυναικών δημιουργώντας εργα-

λεία πίεσης προς τις κυβερνήσεις για να 

εφαρμόσουν τις υποσχέσεις που δόθηκαν 

για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναι-

κών. 

 

Πάνω από 2.000 οργανώσεις σε περί-

που 156 χώρες έχουν συμμετάσχει στις         

16 Ημέρες Εκστρατείας από το 1991.  

 

Το ετήσιο θέμα 2011  

«Από την Ειρήνη στο Σπίτι στην Ειρήνη 

στον Κόσμο. Ας προκαλέσουμε τον Μιλιτα-

ρισμό και να δώσουμε ένα τέλος στη Βία 

ενάντια στις Γυναίκες».  
 

Η διαφημιστική εκστρατεία του ΣΠΑΒΟ για το 2011. 
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Ο ΣΠΑΒΟ σε συνερ-

γασία με το Κίνημα 

Οικολόγων Περιβαλλοντιστών διορ-

γανώνουν εκδήλωση στο ξενοδοχείο 

Κλεοπάτρα στο Σάββατο, 26 Νοεμ-

βρίου 2011 και ώρα 18:00  με θέμα: 

«Ο Ρόλος των τοπικής αυτοδιοίκη-

σης στην αντιμετώπιση της  Βίας 

στην Οικογένεια». Ομιλητής ο κύριος 

Ανδρέας Ορφανίδης. Στην εκδήλωση 

θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υπουργός 

∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας τάξης, α-

ξιότιμος κύριος Λουκάς Λουκά. 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το    

κοινό.  

 
 

Προγραμματισμένες ∆ραστηριότητες 

του Συνδέσμου για τις Παγκόσμιες 16ήμερες 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

Ο ΣΠΑΒΟ πραγματοποίησε διάσκε-

ψη τύπου στη δημοσιογραφική εστία 

στις 23 Νοεμβρίου 2011, για να ανα-

κοινώσει τις προγραμματισμένες 

δράσεις του στα πλαίσια των παγκό-

σμιων 16ήμερων κατά της έμφυλης 

βίας. 

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν 

η Πρόεδρος του Συνδέσμου μας Αλί-

κη Χατζηγεωργίου. Στην εκδήλωση 

παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Ε-

θνικού Μηχανισμού για τα ∆ικαιώμα-

τα της Γυναίκας και συνεργαζόμενοι 

φορείς.  

∆ημοσιογραφική ∆ιάσκεψη 
Συνεργασία ΣΠΑΒΟ και Κίνημα             
Οικολόγων Περιβαλλοντιστών 

26 Νοε 2011 

Ο ΣΠΑΒΟ σε συνεργασία με τον Ε-

θνικό Μηχανισμό για τα ∆ικαιώματα 

της Γυναίκας έχουν διευθετήσει τη 

προβολή της διαφημιστικής αφίσας 

για τα 16ήμερα (βλ. σελ1) μέσα από 

το περιοδικό TV-Μανία και σε 2 εκδό-

σεις της Εφημερίδας Φιλελεύθερος 

στις 25 και 28 Νοεμβρίου. Ο Φιλελεύ-

θερος θα χορηγήσει τη διαφήμιση. 

Συνεργασία Συνδέσμου και  
Συμβουλευτικής επιτροπής 

Ο ΣΠΑΒΟ σε συνεργασία με 

την Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναι-

κείων Οργανώσεων (ΠΟΓΟ) διοργα-

νώνουν εκδήλωση στην οδό Λήδρας 

όπου μέλη της ΠΟΓΟ και εθελοντές 

του Συνδέσμου θα διανείμουν Μωβ 

κονκάρδες που συμβολίζουν την υ-

ποστήριξη προς τις γυναίκες θύματα 

βίας. 

Συνεργασία Συνδέσμου  
και ΠΟΓΟ 

23 Νοε 2011 

28 - 29 Νοε 2011 



Το Κίνημα Κοινωνι-
κής Οικολογίας εγκαινίασε έκθεση ζω-
γραφικής με έργα διάφορων καλλιτε-
χνών στην Γκαλερί ‘Τέχνης ∆ρώμενα’. 
Τα έσοδα από την έκθεση θα δοθούν 
στον Σύνδεσμο μας. Ευχαριστούμε τον 
κύριο  Άθω Αγαπητό, οργανωτή της 
έκθεσης αλλά και την εθελόντρια μας 
κα Έλση Πραξιτέλους για την πρωτο-
βουλία της να μεσολαβήσει όπως αφιε-
ρωθεί η έκθεση για τον Σύνδεσμο.  

Προγραμματισμένες ∆ραστηριότητες 

του Συνδέσμου για τις Παγκόσμιες 16ήμερες 

ΣΕΛΙΔΑ 3 

Η Υπεπιτροπή του ΕΜ∆Γ 

για τη Βία στην Οικογένεια 

θα πραγματοποιήσει επί-

σκεψη στη Βουλή των Α-

ντιπροσώπων και θα παραδώσει 

Μωβ κονκάρδες που συμβολίζουν 

την υποστήριξη προς τις γυναίκες 

θύματα βίας σε Βουλευτές. 

Επίσκεψη στην Βουλή των 
Αντιπροσώπων 

Ο ΣΠΑΒΟ σε συνεργασία με το Πολι-

τισμικό Κέντρο διοργανώνουν σειρά 

από δικοινοτικές εκδηλώσεις στην 

οδό Λήδρας την περίοδο 5 - 8 ∆εκεμ-

βρίου 2011. Η εκδηλώσεις περιλαμ-

βάνουν χορούς και τραγούδια από 

Ελληνοκυπριακά και Τουρκοκυπρια-

κά συγκροτήματα. 

O Όμιλος Νέων Γυ-

ναικών Επιχειρηματιών και Επαγγελμα-

τιών διοργανώνει φιλανθρωπικό τσάι για 

ενίσχυση του Συνδέσμου μας. 

Στον πολύ όμορφο χώρο του Chateau 

Status την Πέμπτη, 15 ∆εκεμβρίου 2011 

στις 18:00. 

Συνεργασία Συνδέσμου  
και ΠΟΓΟ 

01 Δεκ 2011 

Έκθεση ζωγραφικής 

Συνεργασία ΣΠΑΒΟ με 
Πολιτισμικό Κέντρο 5 - 8 Δεκ 2011 

21-23 Noε 2011 

15 Δεκ 2011 

Η εθελόντρια του Συνδέ 
σμου Jacki Barr μαζί με την 

Kattya Glavina διοργανώνουν έκθεση 
ζωγραφικής στην Αίθουσα Peace 
Hall στην οδό Λήδρας. Η 
έκθεση ανοίγει στις 5/12 και θα 
διαρκέσει 3 μέρες. Τα εγκαίνια 
θα γίνουν από την Πρώτη Κυ-
ρία του Κράτους κυρία Έλση 
Χριστόφια. Μέρος των εσόδων 
θα δοθούν στον Σύνδεσμό 
μας. 

Έκθεση ζωγραφικής 

5 - 7 Δεκ 2011 

Ο κ. Σωτήρης Γιαννακού διοργανώ-

νει έκθεση ψηφιακής τέχνης, στην 

Αίθουσα Peace Hall στην οδό Λή-

δρας, στις 8/12 και ώρα 6:30μμ. Το 

άνοιγμα της έκθεσης θα 

γίνει από τον Β. Γραμμα-

τέα του ΣΠΑΒΟ κ. Σάβ-

βα Κόκκινο και θα ακο-

λουθήσει απαγγελία ποι-

ημάτων από την ηθο-

ποιό Λουκία Μιχαήλ.       

Μέρος των εσόδων θα δοθούν στον 

ΣΠΑΒΟ. 

Έκθεση ψηφιακής φωτογραφίας 

8 Δεκ 2011 
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Στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου 

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα ενάντια στη 
Βία, το Κέντρο Κοινωνικής και Πνευματικής 
Στήριξης της Ιεράς Μονής Κύκκου, σε συνερ-
γασία με το Σύνδεσμο μας και την ομάδα εκ-
παιδευτών του Συμβουλίου Νεολαίας Κύ-
πρου, διοργανώνουν φιλανθρωπική δράση με 
τίτλο: «Θέατρο των Καταπιεσμένων» 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται  στις 6:30μ.μ 
την Παρασκευή  25 Νοεμβρίου, στο κτίριο  του 
Κέντρου Στήριξης Ιερας Μονής Κύκκου εναντί-

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

τις 31 Οκτωβρίου,  καταγράφηκαν 1065 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εκ των   

οποίων τα 821 (77.1%) αφορούν βία κατά γυναικών, 88 (8.3%) κατά αντρών. Από τα 

περιστατικά αυτά, τα 163 (15.6%) αφορούσαν βία κατά παιδιών. 

Όσο αφορά την κατανομή των περιστατικών ανά επαρχία, η Λευκωσία βρίσκεται πρώ-

τη με σημαντική διαφορά, στα 411 περιστατικά, ακολουθουμένη από τη Λεμεσό στα 

245 και τη Λάρνακα στα 137. Οι επαρχίες Πάφος και Αμμόχωστος ακολουθούν με 47 

και 25 περιστατικά αντίστοιχα. Παρακαλώ σημειώστε ότι για ένα μεγάλο ποσοστό περι-

στατικών δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί η επαρχία 200 (18,8%) 

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

είναι η Ψυχολογική με αριθμό 984 περιστατικών, ποσοστό που φτάνει το 92.4% των 

συνολικών υποθέσεων. Ακολούθως βλέπουμε τη Σωματική βία στα 610 (57,3%)

περιστατικά, τη Σεξουαλική βία στα 55 (5.2%) και την Παραμέληση στα 40 (3,8%)

Σημειώστε ότι οι μορφές βίας που αναφέρονται τις περισσότερες φορές συντρέχουν.  

Όσο αφορά το Καταφύγιο, για το έτος 2011 μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου, σημειώθηκε 

εισδοχή 43 ατόμων εκ των οποίων οι 19 ήταν γυναίκες και τα 24 ανήλικα παιδιά.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ΣΠΑΒΟ μπορείτε να ανα-
τρέξετε στην ιστοσελίδα: www.domviolence.org.cy ή να επικοινωνήστε με το 22-330599.  
 
 
 
 

 

 

2011 

‘‘Θέατρο των Καταπιεσμένων’’ 

Γυναίκα 
77% 

Άντρας 
8% 

Παιδί 
15% 

Θύματα Βίας 

Στα πλαίσια των 16ήμερων εκδηλώ-

σεων του ΣΠΑΒΟ, η ομάδα αντάμω-

σης και φίλοι του Συνδέσμου διοργα-

νώνουν θέατρο καταπιεσμένων στην 

οδό Λήδρας στις 4 ∆εκεμβρίου και 

ώρα 12:30—14:30. Είναι μια παρά-

σταση που δεν 

πρέπει να   

χάσει κανείς. 

Οδός Λήδρας:                          

Β(δ)ΙΑ∆ΡΟΜΟΣ αφύπνισης  
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Το άρθρο πραγματεύεται τη βιβλιογραφία που υπάρχει στο ζήτημα της σχέσης μεταξύ κα-

κοποιημένων γυναικών και κακοποίησης των παιδιών τους. Όπως αναφέρουν, Ιστορικά, οι υ-

πηρεσίες κοινωνικής ευημερίας αγνοούσαν την κακοποίηση παιδιών από μητέρες που ήταν οι 

ίδιες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η προσέγγιση αυτή όμως άλλαξε σταδιακά μέσα από εξε-

λίξεις στο τρόπο κατανόησης της ενδοοικογενειακής βίας, που την αντιμετωπίζει τώρα ως ένα 

κοινωνικό πρόβλημα. Μέσα από αυτό το πλαίσιο, η έκθεση των παιδιών σε ενδοοικογενειακή 

βία είναι κοινώς αποδεχτή ως μια μορφή παιδικής κακοποίησης. 

Οι μελετητές και συνήγοροι που ασχολούνται με το ζήτημα υποστηρίζουν ότι η παιδική κακο-

ποίηση, μέσα από την έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 

(άντρα) θύτη και οι γυναίκες δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνες αφού θυματοποιούνται 

και οι ίδιες. Η προσέγγιση τους αυτή θεωρείται δικαιολογημένη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επα-

φή τους με τις κακοποιημένες γυναίκες λαμβάνει χώρα σε καταφύγια όπου οι συνθήκες είναι 

ιδιαίτερα δύσκολες και κατ’ επέκταση οι συμπεριφορά των μητέρων θεωρείται συμπτωματική 

και προσωρινή. 

Σε αντίθεση, οι επαγγελματίες κοινωνικής ευημερίας παιδιών φαίνεται να δίνουν έμφαση στην 

ευθύνη που φέρουν οι μητέρες στην κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών τους αφού απο-

τυγχάνουν να τα προστατεύσουν. Η προσέγγιση αυτή όμως έτυχε έντονης κριτικής ανά το πα-

γκόσμιο από τους συνηγόρους της ενδοοικογενειακής βίας ως μια προσέγγιση που πηγάζει 

από πατριαρχικές αξίες, μη κατανόηση και άγνοια σχετικά με τη δυναμική της συντροφικής βίας. 

Κατ’ επέκταση, δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου βιβλιογραφία που να εξετάζει το ενδεχόμενο ενός 

διπλού ρόλου της γυναίκας, τόσο ως θύμα κακοποίησης αλλά και ως θύτη προς τα παιδιά της. 

Φαίνεται ότι δεν υπάρχει αρκετή γνώση ακόμα σχετικά με τους τύπους, το μέγεθος και τις συν-

θήκες των κακοποιημένων γυναικών και την χρήση βίαιης συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά 

τους. Περαιτέρω, υπάρχει λίγη έρευνα για το πολύπλοκο δίκτυο των βίαιων σχέσεων σε οικογέ-

νειες όπου υπάρχει ανάγκη να τεκμηριωθεί και να αναλυθεί η βίαιη συμπεριφορά των μελών 

της οικογένειας προς όλα μέλη και το αντίστροφο, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες μεταβλητές, 

όπως ηλικία, φύλο καθώς και προσωπικούς και κοινωνικούς πόρους. 

Σε σχέση με το ερώτημα του γιατί να υπάρχει τόσο περιορισμένη βιβλιογραφία στο θέμα, οι 

συγγραφείς προτείνουν ότι η απάντηση βρίσκεται σε μια βαθύτερη κατανόηση του κοινωνικό-

πολιτικού πλαισίου για το θέμα, με επίκεντρο τις αντιλήψεις για τις βίαιες γυναίκες, τη μητρότητα 

και το πολιτικό αγώνα του φεμινιστικού κινήματος που οδήγησε σε μια γενική τάση αποφυγής 

μελέτης αυτού του επίμαχου θέματος. 

Οι συγγραφείς ολοκληρώνουν το άρθρο τους με τις εισηγήσεις ότι η διπλή ταυτότητα θύματος-

θύτη των γυναικών πρέπει να τεθεί στο τραπέζι του φεμινιστικού κινήματος και των θεωρητικών 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, για να κατανοή-

σουμε και να ανταποκριθούμε στην συνδυασμένη εμπειρία της μητρότητας κατά της βίας, πρέ-

πει να εστιαστούμε στην κακοποίηση των παιδιών και μητρότητας υπό καθεστώς ενδοοικογενει-

ακής βίας. Τέλος, μια τέτοια θεωρητική κατανόηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολλα-

πλές σχέσεις εξουσίας μεταξύ των συντρόφων, γονιών, παιδιών, μελών της οικογένειας και των 

διαφόρων επίσημων και ανεπίσημων κοινωνικών συστημάτων. 

 

Του Γιώργου Φιλίππου, MSc  
Πηγή: Einat Peled (2011). Abused women who abuse their children: A critical review of the literature. Jour-
nal of Aggression and Violent Behavior , pp. 325-330. 

Κακοποιημένες γυναίκες που κακοποιούν τα παιδιά 

τους. Μια κρίσιμη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
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Πριν προλάβει να νιώσει τι πάει να πει έρωτας, δύο ‘’αρσενικά’’ φρόντισαν 

να το μάθει με τον πιο άσχημο και κτηνώδη τρόπο. Την βίασαν στο ίδιο της 

το σπίτι, χαρακώνοντας για πάντα το κορμί και τη ψυχή της.  

Όταν ένα φθινοπωρινό απόγευμα του 2010 πήρε τηλέφωνο, μας ανακοίνωσε πως ο 

ένας από τους δύο βιαστές της αργοπέθαινε από καρκίνο. Να είχε άραγε τον θάνατο 

που του άξιζε; Αυτό αναρωτιότανε και έμπαινε στον πειρασμό να πάει να τον δει στα 

τελευταία του. ∆εν το έκανε τελικά. 

Από τον βιασμό μέχρι το τηλεφώνημα πέρασαν 50 ολό-

κληρα χρόνια. Ο χρόνος είχε σταματήσει, τότε στα οκτώ 

της χρόνια, όταν και πάλι Φθινόπωρο καιρό βιάστηκαν 

η ψυχή και το σώμα της. Τίποτα πια δεν της έδινε χαρά. 

Ούτε ο γάμος που έγινε σε μικρή ηλικία αλλά ούτε και η 

γέννηση των δύο παιδιών της.  

Συνέχιζε απλά να ζει για να ολοκληρώσει τον κύκλο της 

σε τούτον εδώ τον κόσμο που της φέρθηκε σκάρτα από 

νωρίς. Μοναδική λύτρωση για την ίδια ήταν η ώρα που θα έφευγε η ψυχή της για τον 

Ουρανό και το κορμί της, που τόσο απεχθανόταν από την μέρα του βιασμού, θα έμενε 

κάτω στη γη. Όσο πιο κάτω γινόταν μας έλεγε.  

∆εν είχε τολμήσει να ζητήσει βοήθεια ή έστω να μιλήσει γι αυτό που της συνέβηκε. Ο 

φόβος, η ντροπή και η σιγουριά της πως κανένας δεν θα την πίστευε την κράτησαν στη 

σιωπή για δεκαετίες. Όταν πλέον αποφάσισε πως έπρεπε να μιλήσει, μονάχα παρηγο-

ριά μπορούσε να βρει από τον άνθρωπο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.  

Έβρισκε χαρά στο ότι μπορούσε να μιλά με κάποιον άνθρωπο που δεν τον ήξερε αλλά 

αισθανόταν δυνατά μέσα της πως την πίστευε σε αυτά που έλεγε και δεν είχε καμία 

πρόθεση να την κατακρίνει για ότι έκανε ή δεν έκανε στη ζωή της.  

Τα προβλήματα της καθημερινότητας δεν την άγγιζαν και τόσο πια, μιας και για την ίδια 

ήταν μικρά και ανούσια μπροστά στο βουνό που ορθώθηκε μπροστά της τόσο νωρίς 

και απροσδόκητα.  

Η ζωή της κυλούσε χωρίς κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το μόνο που άλλαζε ήταν η 

συχνότητα των κλήσεων της προς τους ανθρώπους που τους είχε κάνει φίλους και συ-

ντροφιά της χωρίς καν να έχει δει έστω και μια φορά τα πρόσωπα τους. Σε αυτούς που 

εκμυστηρεύτηκε το τραγικό γεγονός που σημάδεψε την ζωή της και ζήτησε μονάχα να 

την ακούν για να αισθάνεται καλύτερα και να βρίσκει κουράγιο να συνεχίζει την καθη-

μερινότητα της μέχρι την άγια ώρα, όπως έλεγε, που θα έφευγε για το αιώνιο ταξίδι. 

Ζωή σημαδεμένη απ’ τα 8 της χρόνια 

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, μπορείτε να το κάνετε εντελώς ανώνυμα επικοινωνώντας μαζί μας 
στο 1440 ή μέσω ηλ.ταχ. στο domviolence@cablenet.com.cy 

Αληθι
νές 

Ιστορ
ίες 
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∆ύο καταδίκες, 77 θύματα 

Μέσα από τα στοιχεία που εξασφαλίσαμε διαφαίνεται ξεκά-
θαρα το πόσο νοσεί το σύστημα, κυρίως ως προς τη δυνατότητα 
της κρατικής μηχανής να κρατήσει στη ∆ημοκρατία τα θύματα για 
να καταθέσουν εναντίον των προαγωγών τους. Από τις 25 υπο-
θέσεις που πήραν πέρσι το δρόμο της δικαιοσύνης, για μία υ-
πήρξε διακοπή δικαστικής διαδικασίας, για 3 ανεστάλη η ποινική 
δίωξη, σε 2 περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν και σε 
άλλες 2 περιπτώσεις οι υποθέσεις καταχωρήθηκαν ως άλλως 
διατεθείσα και ανύπαρκτη. Υπό εκδίκαση βρίσκονται 16 υποθέ-
σεις, ενώ 10 βρίσκονται υπό εξέταση, ή αναμένεται η καταχώρη-
σή τους στα δικαστήρια. 

Το 2011, για 2 υποθέσεις ανεστάλη η δίωξη, υπό εκδίκαση βρί-
σκονται 4 υποθέσεις, ενώ 7 βρίσκονται υπό εξέταση ή αναμένε-
ται η καταχώρησή τους. 

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο αριθμός των θυμάτων, τα οποία και τα δύο έτη ανήλθαν στα 77 (52 το 2010 και 34 το 2011). 
Ως είναι αναμενόμενο, όλα σχεδόν τα θύματα ήταν γυναίκες που τις εξωθούσαν στην πορνεία, αν όμως κρίνει κανείς 
από την έκβαση που δικαστικά είχαν οι υποθέσεις, είναι ξεκάθαρο το πόσες από αυτές τελικά μαρτύρησαν. Και εάν κά-
ποιες το έκαναν, είναι επίσης ξεκάθαρο ότι από τη μία πιθανόν να μην τις έκριναν αξιόπιστες οι δικαστές, από την άλλη 
πιθανόν να είπαν άλλα στην αστυνομία και άλλα στο δικαστήριο επειδή απειλήθηκαν και υπάρχει και το τρίτο ενδεχόμε-
νο που είναι και το πιο συνηθισμένο, να χρηματίστηκαν, δηλαδή, από τους κατηγορούμενους είτε για να μην μιλήσουν, 
είτε για να εγκαταλείψουν την Κύπρο. 

Το ότι τα θύματα αναχωρούν χωρίς να μαρτυρήσουν, διαφαίνεται και μέσα από τις δύο αθωωτικές αποφάσεις του 2010 
που αφορούσαν ακριβώς αυτό το λόγο. 

Μπάζει από παντού 

Και είναι εδώ ακριβώς που τίθεται υπό αμφισβήτηση το περιβόητο σύστημα της προστασίας των θυμάτων, το οποίο, 
όπως φαίνεται, μπάζει από παντού. Σύμφωνα με την πρόεδρο της εθελοντικής οργάνωσης «Cyprus Stop Trafficking», 
Ανδρούλα Χριστοφίδου, η οποία επιβεβαιώνεται και από αρμόδιους αστυνομικούς κύκλους που θέλησαν, για ευνόητους 
λόγους, να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, τα θύματα ουσιαστικά αφήνονται στη μοίρα τους χωρίς να έχουν εργασία 
και χρήματα, με αποτέλεσμα να υποκύπτουν εύκολα σε χρηματισμό ή και σε απειλές για να φύγουν από την Κύπρο. 

Ο κ. Χριστοφίδου ανέφερε ότι η περίοδος που μπορεί να διαμείνει ένα θύμα στο κρατικό καταφύγιο (το μοναδικό που 
υπάρχει αφού στα εθελοντικά απαγορεύθηκε η λειτουργία) είναι ένα περίπου μήνα, κατά τον οποίο λαμβάνουν ποσό 17 
ευρώ εβδομαδιαίως για τα εντελώς προσωπικά πράγματα που χρειάζεται μία γυναίκα. Την πρώτη βδομάδα παραμονής 
τους δεν τους επιτρέπεται να βγουν από το καταφύγιο ούτε για ένα λεπτό, ενώ από τη δεύτερη βδομάδα και μετά τους 
επιτρέπεται η έξοδος για 3 ώρες την ημέρα, αφού δηλώσουν επακριβώς και υπογράψουν για το πού θα βρίσκονται. 
Γίνεται, λοιπόν, αυτονόητο ότι το καταφύγιο είναι κάτι περισσότερο από φυλακή, ενώ τα θύματα δυνατόν να έχουν παι-
διά στις πατρίδες τους που περιμένουν από αυτές χρήματα για να επιβιώσουν και δεν μπορούν βέβαια να βοηθηθούν 
με τα 17 ευρώ. Σε ελάχιστες εξαιρέσεις, όπως π.χ. εάν ένα θύμα είναι άρρωστο, ή φοβάται, ή ψυχολογικά δεν είναι 
έτοιμο να φύγει από το καταφύγιο, μπορεί να παραταθεί για κάποιο περαιτέρω διάστημα η παραμονή του. 

Και ύστερα στο έλεος 

Μετά την παρέλευση των 30 ημερών, τα θύματα είναι υποχρεωμένα να βρουν διαμέρισμα (είτε από μόνα τους, είτε με 
τη βοήθεια των αρμόδιων υπηρεσιών ή των εθελοντικών οργανώσεων), για τα οποία τους παραχωρείται το ποσό των 
200 ευρώ για το ενοίκιο και το ποσό των 425 ευρώ για τη διαβίωσή τους. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις, μας ανέφερε η 
κ. Χριστοφίδου αλλά και οι αστυνομικοί κύκλοι, που οι αρμόδιες υπηρεσίες βοηθούν τα θύματα να βρουν εργασία μέχρι 
να έρθει η στιγμή να καταθέσουν, ενώ προβάλλεται και η θέση ότι σπάνια λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευη-
μερίας τα επισκέπτονται για να δουν πώς περνούν και εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που δείχνει την αδυναμία των μηχανισμών, ότι για τον πρώτο ή και τους πρώτους μήνες 
που τα θύματα θα εγκατασταθούν σε διαμερίσματα, δεν έχουν ουσιαστικό κανέναν οικονομικό πόρο αφού το πρώτο 
ποσό θα τους καταβληθεί όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.  

Εύκολα, λοιπόν, εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι γυναίκες αυτές καθίστανται έρμαιο των κατηγορουμένων, αφού ανά 
πάσα στιγμή μπορούν να τις εντοπίσουν και να τις χρηματίσουν, ή να τις εκβιάσουν, για να εγκαταλείψουν την Κύ-
προ. Και μία γυναίκα που έχει παιδιά και γνωρίζει πως πιθανόν να μην έχουν ένα πιάτο φαγητό, δεν είναι απλά το 

πιο εύκολο πράγμα αλλά είναι το ζητούμενο να πάρουν τα χρήματα που τους προσφέρουν και να εξαφανιστούν. 

    

Πηγή: Εφημερίδα Πολίτης—21/11/2011  

ΑΣΤΕΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ 
Σώματα και ψυχές σε προσφορά 

Ενημερωτικό Υλικό 



Θα ολοκληρωθούν και 

φέτος με επιτυχία και ση-

μαντική ανταπόκριση τα εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για εθελοντές που έδειξαν 

ενδιαφέρον να στελεχώσουν την 

Γραμμή 1440.  

Συνολικά 25 άτομα παρακολουθούν 

τα σεμινάρια και αναμένεται να ολο-

κληρώσουν την εκπαίδευση τους το 

∆εκέμβριο για να λάβουν το σχετικό 

δίπλωμα. 

Όπως πάντα στόχος των σεμιναρίων 

είναι η πρόληψη της βίας στην οικο-

γένεια και η εκπαίδευση στη παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω 

της τηλεφωνικής γραμμής 1440. 

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στα 

επόμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια πα-

ρακαλώ επικοινωνήστε με το Σύνδε-

σμο στο τηλέφωνο 22339001. 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια  

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογέ-

νεια 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 επικοινωνήσε-

τε μαζί μας στα τηλέφωνα 22-339001 και 22-330599 ή μέσω ηλεκτρονι-

κού ταχυδρομείου στο domviolence@cablenet.com.cy για να ενημερω-

θείτε πώς μπορείτε να   βοηθήσετε. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ  

1440 

13 Δεκ 2011 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Στα πλαίσια των παγκόσμιων 16 ήμερων 

δραστηριοτήτων καταδίκης της βίας    

ενάντια στις γυναίκες, ο ΣΠΑΒΟ συνερ-

γάστηκε με την ηθοποιό Έλια Ιωαννίδου 

η οποία συμφώνησε σε εθελοντική βάση 

να πρωταγωνιστήσει στο σύντομο διαφη-

μιστικό φιλμάκι που καταδικάζει την βία 

ενάντια στις γυναίκες. 

Σας καλούμε να δείτε το φιλμάκι στο δια-

δίκτυο και να καλέσετε και φίλους σας να 

το πράξουν αφού αυτό θα αυξήσει την 

αναγνωσιμότητα του και θα προβάλει το 

πρόβλημα της βίας στην Κύπρο. 

http://www.youtube.com/watch?
v=YprUjfAKx_g  

∆ιαφημιστικό ΣΠΑΒΟ  


