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Πληροφορίες Οργανισμού 

 

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας 
στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) 

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) 

ιδρύθηκε το 1990 και είναι ο μόνος Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός 

στην Κύπρο που εξειδικεύεται σε θέματα ΕΒΚ και ΒΣΣ. Η αποστολή του Συνδέσμου είναι 

να βοηθήσει τους ανθρώπους να αλλάξουν τη ζωή τους, μεγιστοποιώντας κάθε πιθανή 

πηγή βοήθειας. Από την ίδρυσή του, το όραμα του Συνδέσμου είναι: 

• Εθνικό Κέντρο που παρέχει προληπτικές υπηρεσίες ΕΒΚ. 

• Υποστήριξη και προστασία σε άτομα που υφίστανται ΕΒΚ. 

• Στήριξη και καθοδήγηση σε άτομα που ασκούν ΕΒΚ. 

Οι στόχοι του Συνδέσμου είναι: 

• Πρόληψη της ΕΒΚ και της ΒΣΣ. 

• Παροχή άμεσης βοήθειας σε άτομα που βιώνουν ή ασκούν ΕΒΚ. 

• Παροχή καταφύγιου και προστασίας σε θύματα ΕΒΚ. 

• Παροχή πληροφοριών και υποστήριξης σε κακοποιημένες γυναίκες μέσω 

συμβουλευτικής. 

• Παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε άτομα που ενδιαφέρονται να 

προσφέρουν εθελοντική βοήθεια. 

• Παροχή πληροφοριών και ευαισθητοποίησης των αρμόδιων Αρχών και πολιτών 

σχετικά με το κοινωνικό φαινόμενο της ΕΒΚ. 

• Εντοπισμός ελλείψεων και αδυναμιών στη νομοθεσία και τις επίσημες διαδικασίες, 

και υποβολή προτάσεων στις σχετικές εθνικές υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν 

διορθωτικά μέτρα και να αναπτυχθεί μια ευρύτερη πολιτική για την ΕΒΚ. 

 

Ο ΣΠΑΒΟ συνεργάζεται με την Αστυνομία, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 

Υπουργεία και άλλες αρμόδιες Αρχές και οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος έχει 
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υπογράψει πρωτόκολλα/ μνημόνια συναντίληψης με το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο 

Εσωτερικών, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων 

Κύπρου, την Αστυνομία, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, το 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και 

Δημόσιας Τάξεως και, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Αυτά τα πρωτόκολλα/ μνημόνια συναντίληψης βοηθούν τον Σύνδεσμο και τις αρμόδιες 

Αρχές να εργάζονται στενά και να έχουν μια αποτελεσματική συνεργασία ώστε να 

χειρίζονται τις υποθέσεις με τους πλέον δυνατούς αποτελεσματικούς τρόπους. Επιπλέον, 

ο ΣΠΑΒΟ είναι μέλος του European Family Justice Center Alliance, του Child Helpline 

International, του Missing Children Europe, του δικτύου Women Against Violence Europe 

(WAVE), του Working with Perpetators European Network (WWP) και του Ευρωπαϊκού 

Λόμπυ Γυναικών. 

 

Το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας του ΣΠΑΒΟ λειτουργεί την Εθνική «Γραμμή Βοήθειας 1440» 

για ΕΒΚ και ΒΣΣ, υπηρεσία διαδικτυακής ζωντανής συνομιλίας (live chat), υπηρεσία 

μηνυμάτων SMS, ενώ παρέχει πληροφορίες μέσω των λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα 

του Συνδέσμου˙ υπηρεσίες που λειτουργούν όλο το 24ωρο. Οι λειτουργοί (κοινωνικοί 

λειτουργοί, ψυχολόγοι) παρέχουν υποστήριξη, συμβουλευτική, κινητοποίηση, 

ενδυνάμωση τόσο στα θύματα όσο και στους δράστες, προχωρούν σε παραπομπές σε 

άλλους κυβερνητικούς ή/και μη κυβερνητικούς φορείς ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 

περίπτωσης, διασυνδέουν τις υποθέσεις με άλλες υπηρεσίες του Συνδέσμου, δηλαδή 

υπηρεσία συμβουλευτικής για θύματα, χώροι φιλοξενίας για γυναίκες και τα παιδιά τους, 

πρόγραμμα δραστών κλπ., και αποστέλλουν γραπτές αναφορές στις αρμόδιες Αρχές. 

 
Επίσης, Ο ΣΠΑΒΟ παρέχει υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής σε θύματα, και λειτουργεί 

το μοναδικό πρόγραμμα δραστών στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες ατομικής 

συμβουλευτικής παρέχονται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς σε θύματα 

άνω των 18 ετών. Σε περιπτώσεις ανηλίκων θυμάτων, οι επαγγελματίες προβαίνουν στις 

απαραίτητες παραπομπές σε φορείς/ οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη σε 

ανηλίκους, καθώς επίσης προχωρούν σε γραπτές αναφορές στις αρμόδιες Αρχές, όπως 

απαιτείται από το νόμο.  
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Το τρέχον πρόγραμμα θεραπείας δραστών με την επωνυμία «ΠΡΩΤΕΑΣ» αποτελείται από 

υπηρεσίες ατομικής συμβουλευτικής καθώς και ομαδικές συνεδρίες σε δράστες άνω των 

18 ετών, οι οποίες παρέχονται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Σε 

περιπτώσεις ανήλικων δραστών, οι επαγγελματίες προβαίνουν στις απαραίτητες 

παραπομπές σε φορείς/οργανισμούς που παρέχουν υποστήριξη σε ανηλίκους, καθώς 

επίσης προχωρούν σε γραπτές αναφορές στις αρμόδιες Αρχές, όπως απαιτείται από το 

νόμο. Πριν από αυτό το πρόγραμμα, ο Σύνδεσμος λειτουργούσε ένα διαφορετικό 

πρόγραμμα θεραπείας δραστών με την ονομασία «Αγάπη χωρίς πόνο», το οποίο 

περιελάμβανε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής, καθώς και ένα 

πρόγραμμα για δράστες στους χώρους των φυλακών. Αφού αξιολόγησε το πρόγραμμα, τις 

ανάγκες και τα αιτήματα των συμμετεχόντων, ο Σύνδεσμος δημιούργησε το υφιστάμενο 

πρόγραμμα δραστών, το οποίο λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2020. 

 

Επιπλέον, ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί τους 3 μοναδικούς χώρους φιλοξενίας στην Κύπρο για 

γυναίκες και τα παιδιά τους που διαφεύγουν της ΕΒΚ, οι οποίοι βρίσκονται σε τρεις κύριες 

πόλεις του νησιού (Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο). Λόγω της πανδημίας Covid-19 και της 

υψηλής ζήτησης για χώρους φιλοξενίας, ο Σύνδεσμος λειτούργησε συμπληρωματικούς 

εναλλακτικούς χώρους ασφαλούς φιλοξενίας για να ξεπεράσει την πληρότητα των 

καταφυγίων. 

Τα καταφύγια και οι εναλλακτικοί χώροι φιλοξενίας παρέχουν ένα ασφαλές μέρος 

διαμονής για τις γυναίκες και τα παιδιά τους, υπηρεσίες συμβουλευτικής σε γυναίκες, 

βοήθεια σε διαδικασίες και αποκατάσταση (δηλαδή εύρεση στέγης), και εργαστήρια για 

παιδιά. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2020 δημιουργήθηκε μια νέα υπηρεσία για ασφαλή 

φύλαξη, εκπαίδευση και υποστήριξη των παιδιών σε καταφύγια που λειτουργεί από 

νηπιαγωγούς ή/ και παιδαγωγούς. Επίσης, μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων και των 

αναγκών των θυμάτων και της κοινωνίας, ο Σύνδεσμος σχεδιάζει να λειτουργήσει τον 

τέταρτο του χώρο φιλοξενίας στην επαρχία Λάρνακας, προκειμένου να προσεγγίσει και να 

βοηθήσει περισσότερα θύματα επεκτείνοντας την περιοχή διαθεσιμότητας και 

προσβασιμότητας των υπηρεσιών του. 
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Αφού τα θύματα και τα παιδιά τους φύγουν από τα καταφύγια, ο Σύνδεσμος τα διασυνδέει 

με άλλες υπηρεσίες του οργανισμού, δηλ. την Κοινωνική Υπηρεσία και τις υπηρεσίες 

συμβουλευτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρακολούθηση της περίπτωσης, να 

υποστηρίξει/ να βοηθήσει τη διαδικασία αποκατάστασης και την ενδυνάμωση τους. 

 

Μετά από αξιολόγηση των αναγκών των θυμάτων και των παιδιών τους στην καθημερινή 

ζωή και σε μια προσπάθεια να βοηθήσει στην αποκατάσταση των θυμάτων, ο ΣΠΑΒΟ 

δημιούργησε μια νέα υπηρεσία, την Κοινωνική Υπηρεσία. Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΣΠΑΒΟ 

παρέχει πρακτική υποστήριξη, αξιολόγηση και κάλυψη αναγκών (βασικά είδη όπως 

τρόφιμα, έπιπλα, ρούχα κλπ.), βοήθεια σε διαδικασίες (δηλ. υποβολή αιτήσεων επιδομάτων 

και κοινωνικών παροχών) σε γυναίκες και τα παιδιά τους που φιλοξενούνται στα 

καταφύγια, καθώς και σε άλλες γυναίκες και τα παιδιά τους που έχουν διαφύγει της ΕΒΚ και 

από τον δράστη. Αυτή η υπηρεσία βοηθά τις γυναίκες και τα παιδιά τους με οικονομικό, 

ανεξάρτητο και πρακτικό τρόπο συμβάλλοντας στη διαδικασία αποκατάστασης καθώς 

επίσης μειώνει τη πιθανότητα τα θύματα να επιστρέψουν στον δράστη. 

 

Σε επίπεδο πρόληψης και ευαισθητοποίησης, ο ΣΠΑΒΟ διοργανώνει εκπαιδεύσεις, 

σεμινάρια και εργαστήρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, από εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό προς επαγγελματίες, οργανισμούς, πανεπιστήμια, εθελοντές, 

νέους, παιδιά, εκπαιδευτικούς, το ευρύ κοινό, επαγγελματικούς φορείς, κυβερνητικούς και 

μη κυβερνητικούς φορείς κλπ. Λόγω της κρίσης COVID-19 από το 2020, ο Σύνδεσμος 

συνεχίζει τις δράσεις ευαισθητοποίησης και πρόληψης, οργανώνοντας και υλοποιώντας 

όλες τις δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης διαδικτυακά. Ο Σύνδεσμος οργανώνει 

ή/και συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς εκστρατείες, όπως οι 16ημέρες δράσεις 

ακτιβισμού κατά της βίας κατά των γυναικών, Ημέρα της Γυναίκας, κλπ. 

 

Μετά από Υπουργική Απόφαση, ο ΣΠΑΒΟ ανέλαβε τον συντονισμό του Σπιτιού της Γυναίκας 

(ΣτΓ) το οποίο λειτουργεί από την 1η Δεκεμβρίου 2020. Το ΣτΓ είναι ένα διεπιστημονικό 

κέντρο φιλικό προς τα θύματα που λειτουργεί ως «υπηρεσία-μίας-στάσης» («one-stop-

shop») όπου επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, όπως 
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κλινικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικά εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας, 

εργάζονται στην ίδια δομή. Το ΣτΓ παρέχει προστασία και εξειδικευμένη υποστήριξη σε 

γυναίκες θύματα ΒΣΣ και ΕΒΚ, και τα παιδιά τους. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι γυναίκες (και 

τα ανήλικα παιδιά τους) και κορίτσια (κάτω των 18 ετών), συμπεριλαμβανομένων 

γυναικών μεταναστριών ή προσφύγων, ανεξαρτήτως του μεταναστευτικού τους 

καθεστώτος και του καθεστώτος τους γενικά, οι οποίες είναι θύματα βίας μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΣτΓ. Οι υπηρεσίες του ΣτΓ περιλαμβάνουν: 

• Λήψη μέτρων/ενεργειών (που αφορούν τόσο το θύμα όσο και τον δράστη) για την 

άμεση προστασία και ασφάλεια του θύματος. 

• Άμεση/ βραχυπρόθεσμη ψυχολογική υποστήριξη και δυνατότητα παραπομπής 

στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ή/και σε Συνδέσμους για μακροχρόνια 

παρακολούθηση και ψυχολογική υποστήριξη. 

• Κοινωνικοοικονομική υποστήριξη (πρόσβαση σε παροχές/επιδόματα, στέγαση, 

υπηρεσίες φροντίδας, παραπομπή σε υπηρεσίες εργασιακής επανένταξης κλπ.). 

• Ιατρική εξέταση για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και πιθανή παραπομπή 

σε ειδικούς επαγγελματίες του Γενικού Συστήματος Υγείας για μακροχρόνια 

ιατρική περίθαλψη/ φροντίδα. Σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, 

γίνεται συνδιαχείριση της υπόθεσης με το Σπίτι του Παιδιού (ένα εξειδικευμένο 

κέντρο για σεξουαλικώς κακοποιημένα παιδιά). 

• Λήψη μαρτυρικής κατάθεσης θύματος, συμπεριλαμβανομένης οπτικογραφημένης 

κατάθεσης, από εξειδικευμένους αστυνομικούς των αρμόδιων τμημάτων της 

Αστυνομίας. 

• Υπηρεσίες παραπομπής ή/και ασφαλούς συνοδείας – όποτε απαιτείται – σε 

καταφύγια για σκοπούς στέγασης, στην Αστυνομία, στο Δικαστήριο, στα 

Νοσοκομεία, στις Ψυχιατρικές Υπηρεσίες, στα Γραφεία Κοινωνικής Ευημερίας κλπ. 

• Υπηρεσίες νομικής συνδρομής. 

 

Τέλος, ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί Ερευνητικό Κέντρο το οποίο οργανώνει και εφαρμόζει 

προληπτικές δράσεις, εκπαιδεύσεις και υποστήριξη στην κοινωνία, επαγγελματίες, σχολεία, 

θύματα, δράστες κλπ., μέσω της υλοποίησης ευρωπαϊκών και εθνικών 



 

 
 

13 
 

(συγ)χρηματοδοτούμενων έργων. Επίσης, το Ερευνητικό Κέντρο διεξάγει έρευνες και 

στατιστικές αναλύσεις, και δημοσιεύει κάθε χρόνο στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις 

υπηρεσίες του Συνδέσμου, δηλ. της Εθνικής Γραμμής Βοήθειας, των Ατομικών Ραντεβού/ 

Συμβουλευτικής, των Χώρων Φιλοξενίας κλπ. Επιπλέον, το Ερευνητικό Κέντρο διαχειρίζεται 

αιτήματα φοιτητών, επαγγελματιών κ.ά., οι οποίοι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε έρευνα 

για θέματα βίας ή/και σε συνεντεύξεις σε λειτουργούς του ΣΠΑΒΟ ή/και θύματα βίας.  

Όλες οι υπηρεσίες του οργανισμού λειτουργούν όλο το 24ωρο και είναι δωρεάν. 

 

Εσωτερικές Προκλήσεις/ Εμπόδια εντός του Συνδέσμου 
σχετικά με την πρόληψη της κακοποίησης/βίας 

Μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο ΣΠΑΒΟ, αφορά την υποστήριξη του 

προγράμματος θεραπείας δραστών. Σύμφωνα με τους στόχους και τις διατάξεις της 

Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Συνθήκης - Αρ. 210- 

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας 

κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας - Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011) 

απαιτείται από τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση, να δημιουργήσουν και να 

υποστηρίξουν προγράμματα προληπτικής παρέμβασης και θεραπείας (άρθρο 16) για 

δράστες ΕΒΚ και δράστες σεξουαλικών αδικημάτων, ώστε να υιοθετήσουν μη-βίαιη 

συμπεριφορά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω βίας, 

επανάληψης του αδικήματος, και την αλλαγή της βίαιης συμπεριφοράς.  

Ο ΣΠΑΒΟ λειτουργούσε ένα πρόγραμμα θεραπείας δραστών για αρκετά χρόνια. Ωστόσο, 

από τον Ιούλιο του 2020, ο Σύνδεσμος δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα θεραπείας 

δραστών προκειμένου να είναι σε θέση να προσεγγίσει καλύτερα τα θέματα ΕΒΚ και ΒΣΣ, 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα θύματα όσο και τους δράστες. Η δημιουργία αυτού του 

προγράμματος απορρέει επίσης, από την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη/περιεκτική 

προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και 

κοριστιών, και τη διασφάλιση ότι η ασφάλεια, η υποστήριξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα 

των θυμάτων είναι υψίστης σημασίας. Καθώς στην Κύπρο, μόνο ο ΣΠΑΒΟ παρέχει 

πρόγραμμα θεραπείας δραστών, απαιτείται συνεχής και στοχοθετημένη 
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ευαισθητοποίηση, προκειμένου να ληφθούν παραπομπές στο πρόγραμμα από τις αρμόδιες 

Αρχές, προγράμματα απεξάρτησης, τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας κλπ. Οι επαγγελματίες 

του υφιστάμενου προγράμματος βρίσκονται σε διαδικασία δημιουργίας προγράμματος 

θεραπείας δραστών στους χώρους των φυλακών, στοχεύοντας επίσης στην εκπαίδευση 

του προσωπικού των φυλακών για να αποκτήσει/αναπτύξει/ενισχύσει τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές του, σε μια προσπάθεια να χειριστεί τη συναισθηματική τους δυσφορία, τον 

θυμό και τις βίαιες συμπεριφορές των κρατουμένων καθώς και να χειριστεί τη 

συναισθηματική αγωνία, τον θυμό και τις βίαιες συμπεριφορές απέναντί τους από τους 

φυλακισμένους, καθώς και να χειριστεί τη συναισθηματική δυσφορία, τον θυμό και τις 

βίαιες συμπεριφορές μεταξύ των κρατουμένων. 

Μια άλλη πρόκληση είναι η υποστήριξη και παρακολούθηση (follow-up) των γυναικών 

που φιλοξενούνται στα καταφύγια μετά την έξοδο τους. Οι γυναίκες και τα παιδιά που 

φιλοξενούνται στους χώρους φιλοξενίας του οργανισμού, έχουν μέγιστο όριο διαμονής 

έως 8 εβδομάδες˙ παρόλο που κάθε περίπτωση είναι μοναδική και αξιολογείται συνεχώς 

(δηλ. ο βαθμός επικινδυνότητας που βρίσκονται οι γυναίκες και τα παιδιά τους) και, εάν 

χρειάζεται, γίνονται εξαιρέσεις για την ασφάλεια των γυναικών και των παιδιών τους. 

Αυτό το όριο των 8 εβδομάδων υπάρχει για να αποτρέψει την ανάπτυξη συναισθημάτων 

ιδρυματοποίησης στις γυναίκες, καθώς ο στόχος είναι να τις προστατεύσει και να 

ενδυναμώσει την αποκατάστασή τους ως ανεξάρτητα άτομα.  

Ωστόσο, ένα εύρος εμποδίων παρατηρείται να παρεμποδίζει την αποκατάσταση των 

θυμάτων. Τέτοια εμπόδια περιλαμβάνουν οικονομικές και πρακτικές δυσκολίες των 

γυναικών, καθυστερήσεις εκτέλεσης των διαδικασιών σε κυβερνητικούς φορείς (δηλ. για 

επίδομα οικονομικής ενίσχυσης), μη διαθεσιμότητα ή/και υψηλές τιμές ενοικίασης 

διαμερισμάτων/ σπιτιών, εμπόδια στην επαγγελματική αποκατάσταση και ανεργία. Αυτά 

τα εμπόδια/ προκλήσεις χρειάζεται γενικά να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να 

αντιμετωπιστούν από τον Σύνδεσμο, από το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους 

φιλοξενίας, την κοινωνία και τους κυβερνητικούς φορείς. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσει 

τα θύματα να αποκατασταθούν, ο Σύνδεσμος ίδρυσε την Κοινωνική Υπηρεσία ΣΠΑΒΟ. 

Ωστόσο, απαιτείται μια συντονισμένη προσέγγιση με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων 

φορέων για την ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού πλαισίου αποκατάστασης των θυμάτων. 
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Μια ακόμη πρόκληση/εμπόδιο που αντιμετωπίζει ο ΣΠΑΒΟ κατά τη διάρκεια της 

επικοινωνίας/ αξιολόγησης/ παροχής βοήθειας ή/και παροχής συμβουλευτικής με θύματα 

και δράστες αφορά θέματα γλώσσας. Τα θύματα και οι δράστες είναι σε πολλές 

περιπτώσεις αλλοδαποί και, ενδέχεται ούτε να καταλαβαίνουν και ούτε να μιλούν 

Ελληνικά ή Αγγλικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα θύματα ή/και οι δράστες είναι δύσκολο 

να λάβουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθώς ο Σύνδεσμος δεν έχει τον προϋπολογισμό 

για επαγγελματίες μεταφραστές ή/και διερμηνείς, ούτε αυτά παρέχονται στον Σύνδεσμο 

από δημόσιους φορείς στην Κύπρο. Σε λίγες μόνο περιπτώσεις, ο Σύνδεσμος έχει λάβει 

υπηρεσίες διερμηνείας από εθελοντές. 

Μια επιπλέον πρόκληση είναι το γεγονός ότι τα στατιστικά για την ΕΒΚ στην Κύπρο δεν 

διατηρούνται σε μια κοινή βάση δεδομένων από όλες τις υπηρεσίες και τις αρμόδιες Αρχές 

που χειρίζονται περιπτώσεις ΕΒΚ. Αυτό το γεγονός δεν επιτρέπει τη μελέτη και την 

περιγραφή της κατάστασης της ΕΒΚ στην Κύπρο. Αντ 'αυτού, κάθε υπηρεσία διατηρεί και 

δημοσιεύει τα δικά της στατιστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ο ΣΠΑΒΟ δημοσιεύει 

στατιστικά στοιχεία μόνο για περιπτώσεις ΕΒΚ και ΒΣΣ που καταλήγουν στο Σύνδεσμο. 

Συζητήσεις και προσπάθειες λαμβάνουν χώρα ώστε όλες οι υπηρεσίες και οι αρμόδιες Αρχές 

να δημιουργήσουν μια κοινή βάση δεδομένων προκειμένου να δημοσιεύουν τα στατιστικά 

στοιχεία για την ΕΒΚ, καθώς και για όλες τις μορφές βίας. Αυτό θα ενισχύσει την ανάπτυξη 

μιας συντονισμένης αντίδρασης στην αντιμετώπιση και την πρόληψη της ΕΒΚ στην Κύπρο. 

Τέλος, η Κύπρος αντιμετώπισε αρκετές προκλήσεις λόγω της πανδημίας του COVID-19 

παγκοσμίως από το 2020. Η κρίση επηρέασε τα ποσοστά EBK, που με τη σειρά τους 

επηρέασαν τη ζήτηση υπηρεσιών που προσφέρει ο ΣΠΑΒΟ. Συγκεκριμένα, ο οργανισμός 

έπρεπε να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τα εμπόδια που προέκυψαν από αυτήν την 

κρίση, όπως την αύξηση των αναφορών ΕΒΚ και ΒΣΣ λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας, 

τη προσβασιμότητα των θυμάτων στις υπηρεσίες του Συνδέσμου, την επικοινωνία και 

συντονισμένη ανταπόκριση μεταξύ των αρμόδιων φορέων, και τη διαθεσιμότητα του 

κοινού/ επαγγελματιών για συμμετοχή σε σεμινάρια/ εκπαιδεύσεις/ ενημερώσεις σχετικά 

με τα θέματα ΕΒΚ.  
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Προκειμένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των θυμάτων και να αυξήσει την 

προσβασιμότητα τους στις υπηρεσίες του οργανισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο 

ΣΠΑΒΟ ανέπτυξε εσωτερικά πρωτόκολλα για τον χειρισμό της κρίσης COVID-19 και 

ενημέρωσε όλα τα εγχειρίδιά του, λειτούργησε νέες υπηρεσίες, δηλαδή την υπηρεσία SMS, 

την υπηρεσία ζωντανής συνομιλίας μέσω της ιστοσελίδας (live chat), την παροχή 

συμβουλευτικής μέσω τηλεδιασκέψεων ή τηλεφώνου, και διαδικτυακές/α εκπαιδεύσεις/ 

σεμινάρια/ ενημερώσεις. Με σκοπό να καλύψει την υψηλή ζήτηση των υπηρεσιών του, ο 

οργανισμός προσέλαβε εξωτερικούς συνεργάτες (επαγγελματίες) και ενοικίασε επιπλέον 

ασφαλείς χώρους φιλοξενίας, προκειμένου να φιλοξενήσει όσο το δυνατόν περισσότερα 

θύματα και τα παιδιά τους. 
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Επισκόπηση της απόκρισης της Κύπρου στην ΕΒΚ 

Υπόβαθρο 

Η Ενδοοικογενεαική Βία και Κακοποίηση (ΕΒΚ) ορίζεται ως κάθε είδους σωματική, 

σεξουαλική ή ψυχολογική βία που διαπράττεται εναντίον του θύματος από πρώην ή νυν 

σύζυγο ή σύντροφο, καθώς και από μέλη της οικογένειας. Οι κύριες εκδηλώσεις της ΕΒΚ 

είναι η βία μεταξύ συζύγων ή συντρόφων, επιθέσεις εφήβων σε γονείς, κακοποίηση και 

εκμετάλλευση ανήλικων ή ηλικιωμένων μελών της οικογένειας. Η ΕΒΚ μπορεί να πάρει τις 

μορφές άσκησης ψυχολογικής βίας, οικονομικής εκμετάλλευσης, σωματικής κακοποίησης, 

πνευματικής κακοποίησης και σεξουαλικής κακοποίησης, – το σύνολο των οποίων 

μπορούν να εκδηλωθούν με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Μία από τις πιο κοινές μορφές 

ΕΒΚ είναι αυτή που εκδηλώνεται από τον/την (πρώην ή νυν) σύζυγο ή σύντροφο προς 

την/τον σύζυγο ή σύντροφο του/της αντίστοιχα. 

Η Βία Κατά των Γυναικών και Κοριτσιών (ΒΚΓΚ) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της 

ΕΕ και συνδέεται με τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας και της μη διάκρισης, όπως 

αναγνωρίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και στον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ. Εκτιμάται ότι 1 στις 3 γυναίκες στην ΕΕ (ή 61 εκατομμύρια από τα 

185 εκατομμύρια) έχουν υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία ή και τα δύο, από την ηλικία 

των 15 ετών (FRA, 2014). 

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) εκτιμά ότι οι 

θάνατοι γυναικών και κοριτσιών που οφείλονται σε εκ προθέσεως ανθρωποκτονία από 

σύντροφο ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήλθαν σε συνολικά 50.000 το 2017 (UNODC, 2019). 

Ο αριθμός των γυναικών που δολοφονήθηκαν από συντρόφους τους (δηλαδή δεν 

περιλάμβαναν άλλα μέλη της οικογένειας) ήταν 30.000 (82 κάθε μέρα). Δηλαδή 

δολοφονήθηκαν από κάποιον που συνήθως εμπιστεύονταν και ανέμεναν να νοιαζεται για 

εκείνες. Επίσης, τα παιδιά είναι άμεσα ή έμμεσα θύματα της ΕΒΚ, καθώς συχνά είναι οι μόνοι 

μάρτυρες ΕΒΚ (Kashani & Wesley, 1998). Εκτός από τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών, 

μια άλλη μορφή βίας είναι η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας. Τα συγκεκριμένα ως ιδιαίτερα σκληρά 

εγκλήματα, αποτελούν σοβαρές παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. 
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Μια προσπάθεια να μειωθούν τα προβλήματα και οι συνέπειες που σχετίζονται με την ΕΒΚ 

είναι η εφαρμογή προγραμμάτων θεραπείας δραστών (Connors, Mills, & Gray, 2012; Novo, 

Fariña, Seijo, & Arce, 2012). Τα τελευταία χρόνια, τα προγράμματα θεραπείας δραστών 

έχουν αυξηθεί σημαντικά σε όλο τον κόσμο, καθώς πολλές χώρες (Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, Καναδάς, Ισπανία, κ.λπ.) έχουν υιοθετήσει την ανάπτυξη κάποιας μορφής 

προγράμματος παρέμβασης σε δράστες (Lehmann & Simmons, 2009; Rueda, 2007). Τα 

προγράμματα παρέμβασης δραστών για άνδρες έχουν εξελιχθεί στη πιο διακεκριμένη και 

θεατή μορφή παρέμβασης με στόχο τον τερματισμό της ΒΣΣ. Σε μια μετα-αναλυτική 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων δραστών με εντολή 

δικαστηρίου, οι Feder και άλλοι (2008) παρατήρησαν μειώσεις στην υποτροπή της τάξεως 

του 13%, μεταξύ των συμμετεχόντων που είχαν υποβληθεί σε θεραπεία. Aποτελέσματα 

ερευνών καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για δράστες ως 

προς τα ποσοστά υποτροπής (Bennett, et al., 2007, 2005; Gondolf, 2004). Μια γυναίκα 

είναι 5% λιγότερο πιθανό να επαναθυματοποιηθεί από έναν άντρα που συνελήφθη, 

τιμωρήθηκε και παραπεμφθηκε σε πρόγραμμα δραστών, παρά από έναν άντρα που απλώς 

συνελήφθη και τιμωρήθηκε (Babcock et al., 2004). 

Δεδομένης της έρευνας ότι οι άντρες δράστες χρησιμοποιούν βία για τον εξαναγκασμό, τον 

έλεγχο και την κυριαρχία των γυναικών και των παιδιών, και αρνούνται την ευθύνη για 

τις ενέργειές τους προσπαθώντας να τη μετατοπίσουν σε άλλους, αυτά τα προγράμματα 

μπορούν να βοηθήσουν τον δράστη να αναγνωρίσει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 

τη συμπεριφορά του και ότι η βίαιη συμπεριφορά του είναι επιλογή του και να αποδεχθεί 

ότι ενεργεί από πρόθεση, προκειμένου να συνειδητοποιήσει και να αλλάξει στάσεις, θέσεις 

και πεποιθήσεις και, να κάνει διαφορετικές και καλύτερες επιλογές (εκτός από τη βία). 

Έτσι, αυτά τα προγράμματα βοηθούν τον δράστη να αλλάξει τη στάση του απέναντι στις 

διαπροσωπικές σχέσεις, να καθορίσει τις ανδρικές προσδοκίες για δύναμη και έλεγχο, να 

βρει θετικούς τρόπους για να χειριστεί τον θυμό του, να αποκτήσει αυτοέλεγχο, και να 

αναπτύξει την ικανότητά του να συνειδητοποιήσει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

συνέπειες της βίαιης συμπεριφοράς του στην σύντροφό και στα παιδιά του. Επιπλέον, η 

εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων μειώνει τον κίνδυνο βίας, τη συχνότητα και την 

έντασή της, καθώς ο απώτερος στόχος παραμένει πάντα ο τερματισμός της βίας. 



 

 
 

19 
 

Αντίστοιχα, η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων μειώνει επίσης τη συχνότητα 

εμφάνισης άλλων κοινωνικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη βίαιη συμπεριφορά, 

όπως η κατάχρηση αλκοόλ, η παράνομη χρήση ναρκωτικών ουσιών και ο εθισμός στα 

τυχερά παιχνίδια. Παράγοντες όπως η χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών ή τα προβλήματα 

ψυχικής υγείας του δράστη, αποδεικνύονται σε ορισμένες περιπτώσεις επιβαρυντικοί και 

σοβαροί, αλλά όχι, στις περισσότερες περιπτώσεις, καθοριστικοί για βία (Γενική Γραμματεία 

Ισότητας, 2005). Πράγματι διαπιστώνεται ότι ο εθισμός μπορεί να επιδεινώσει τη βία που 

διαπράττουν, καθώς η κατάχρηση αλκοόλ και παράνομων ουσιών σε περιπτώσεις βίας 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, εφόσον οι δράστες συχνά βασίζονται στην εξάρτησή τους. 

 

Κύπρος: Η κατάσταση της ΕΒΚ και της ΒΣΣ 

Τα ευρωπαϊκά δεδομένα δείχνουν ότι 1 στις 5 Κύπριες γυναίκες έχει υποστεί σωματική 

ή/και σεξουαλική βία από σύντροφο ή/και μη σύντροφο της από την ηλικία των 15 ετών, 

και το 39% των Κυπρίων γυναικών έχει υποστεί ψυχολογική κακοποίηση από σύντροφο 

ή/και μη σύντροφο της από την ηλικία των 15 ετών (FRA, 2014). Οι εθνικές στατιστικές 

για την ΒΚΓΚ στην Κύπρο είναι περιορισμένες και δεν διαθέτουν ολοκληρωμένη συλλογή 

και ανάλυση της φαινομενολογίας του φαινομένου, καθώς δεν υπάρχει εθνική βάση 

δεδομένων. 

Η ΒΚΓΚ εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα λιγότερο αναφερόμενα εγκλήματα, κυρίως 

λόγω των εδραιωμένων κοινωνικο-πολιτιστικών στάσεων και παρανοήσεων σχετικά με 

τους ρόλους των φύλων και τις πατριαρχικές απόψεις, που υποσκάπτουν τις προσπάθειες 

των θυμάτων να αποκαλύψουν την κακοποίηση και τη βία. Όπως δείχνουν έρευνες 

(Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Φύλου, 2010, 2011· Βασιλειάδου, 2004), η κυπριακή 

κοινωνία φαίνεται να διατηρεί συντηρητικές αντιλήψεις σχετικά με τους ρόλους των 

φύλων, τη μετανάστευση, τη σεξουαλικότητα ή τη διαφορετικότητα, γεγονός που 

αντανακλάται και στα κοινωνικά πρότυπα σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και στους 

νόμους που σχετίζονται με θέματα έμφυλης βίας. 

Σύμφωνα με μελέτη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και την 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2012), το 60% των γυναικών θυμάτων βίας δεν 
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ανέφεραν το περιστατικό. Συνολικά, τα κενά και οι προκλήσεις περιλαμβάνουν 

«λειτουργικές και ουσιαστικές ελλείψεις και φραγμούς που εμποδίζουν μια ολοκληρωμένη 

και ολιστική εφαρμογή των δικαιωμάτων των θυμάτων» (Μιχαήλ και Αργυρίδου, 2019). 

Μια πρόσφατη έρευνα στην Κύπρο στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου 

VOCIARE (Μιχαήλ και Αργυρίδου, 2019) έδειξε ότι τα κύρια κενά και προκλήσεις για την 

επαρκή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Δικαιώματα των Θυμάτων είναι ο 

φόρτος και ο όγκος εργασίας και υποθέσεων σε όλες τις αρμόδιες Αρχές, η έλλειψη 

επαγγελματιών, η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης των επαγγελματιών, η έλλειψη έρευνας 

και στατιστικών. Η έλλειψη εκπαίδευσης φαίνεται να επηρεάζει το επίπεδο 

συντονισμένων ενεργειών και διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται τα θύματα και, τη 

διατομεακή συνεργασία μεταξύ των Αρχών, των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων και 

των δικαστικών διαδικασιών· γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη 

συντονισμένης και συστηματικής εφαρμογής μέτρων προστασίας για την αποτελεσματική 

προστασία των θυμάτων και των οικογενειών τους καθ' όλη τη διάρκεια της ποινικής 

διαδικασίας. 

Η ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου του ΣΠΑΒΟ συλλέγει στατιστικά στοιχεία για την ΕΒΚ 

και την ΒΣΣ για τις περιπτώσεις που φτάνουν στις υπηρεσίες του οργανισμού.  Συνολικά, 

παρατηρείται αύξηση των αναφερόμενων περιπτώσεων με την πάροδο των ετών, η οποία 

μπορεί να οφείλεται στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ΕΒΚ, καθώς και στην ανάπτυξη και βελτίωση του νομικού πλαισίου και 

των σχετικών υπηρεσιών. Τα στατιστικά στοιχεία του ΣΠΑΒΟ για τα έτη 2019 και 2020 

βρίσκονται παρακάτω. 

 

Στατιστικά ΣΠΑΒΟ – 2019  

• Κατά το 2019, η Εθνική Γραμμή Βοήθειας 1440 χειρίστηκε 1384 περιπτώσεις ΕΒΚ, 

εκ των οποίων οι 704 ήταν νέες περιπτώσεις· όπου στο 94,5% των περιπτώσεων 

η κακοποίηση ήταν επαναλαμβανόμενη. Στο 82% των περιπτώσεων τα θύματα 

ήταν γυναίκες. 

• Οι 108 νέες περιπτώσεις ζήτησαν ατομικό ραντεβού για συμβουλευτική, έχοντας 

καταγράψει συνολικά 766 ώρες ατομικών ραντεβού. Το είδος της βίας που 
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αναφέρθηκε από τα θύματα στα ατομικά ραντεβού ήταν 97% ψυχολογική βία, 

60% οικονομική βία, 57% σωματική βία, 22% παρενοχλητική παρακολούθηση, 8% 

διαδικτυακή βία, 1,6% σεξουαλική βία και 18,5% απόπειρες στραγγαλισμού.  

• Το 53% των περιπτώσεων ζήτησε συμβουλευτική μέσω τηλεφώνου και 192 από 

τις περιπτώσεις ζήτησαν καταφύγιο. 

• Το 66% των περιπτώσεων στη Γραμμή 1440 ανέφερε ότι υπέστη ψυχολογική και 

σωματική βία, το 24% βίωσε ψυχολογική και οικονομική βία, το 10% βίωσε 

ψυχολογική βία και επαναλαμβανόμενη παρενοχλητική παρακολούθηση, το 5,5% 

βίωσε ψυχολογική και διαδικτυακή βία και το 5% βίωσε ψυχολογική, σωματική 

και σεξουαλική βία. 

• Το 94.5% ανάφερε ότι περιστατικό βίας είχε επαναληφθεί στο παρελθόν. 

• Το 13% ανέφερε ότι υπόστηκε απειλές με αντικείμενο, ενώ το 6% υπέστη 

απόπειρα στραγγαλισμού. 

• Το 5.7% προσπάθησαν να βλάψουν τον εαυτό τους.  

• Τα θύματα ανέφεραν βία στο 48% από τον σύζυγό τους, στο 8,3% από τη μητέρα 

τους, το 8,2% από τον σύντροφό τους, το 3,7% από τον γιο τους, το 6% από τον 

πρώην σύζυγό τους, το 5,8% από τον πατέρα τους, το 4,5% από τους γονείς τους, 

το 3% από τον πρώην σύντροφό τους, το 1,5% από τον αδερφό τους και το 5,3% 

από άλλο άτομο. 

• Όσον αφορά τις ενέργειες των θυμάτων που είχαν ήδη γίνει για την κακοποίηση 

που υπέστησαν, το 11,4% ζήτησε ιατρική περίθαλψη, το 14,7% συμβουλεύτηκε 

δικηγόρο, το 13,6% συμβουλεύτηκε ειδικό ψυχικής υγείας, το 50% είναι δέκτες 

επαγγελματικής βοήθειας, ενώ το 47% δεν ζήτησε βοήθεια από τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας. 

• Το 37% των περιπτώσεων είχαν καταγγελθεί στην Αστυνομία. 

Κατά το 2019, τα δημογραφικά στοιχεία των θυμάτων περιελάμβαναν: 29 γυναίκες ήταν 

έγκυες και το 63% των γυναικών είχαν παιδιά. Το 12,4% των γυναικών ήταν άνεργες, το 

12% ιδιωτικοί υπάλληλοι, το 7% νοικοκυρές και το 10% μαθήτριες και φοιτήτριες 

πανεπιστημίου. Το 56% των γυναικών ήταν η σύζυγος ή η σύντροφος του δράστη, το 9% 

ήταν η πρώην σύζυγος ή πρώην σύντροφος του δράστη και το 72% συζούσε με τον 
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δράστη. Το 72,4% των γυναικών ήταν Κύπριες, το 8,4% ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών και 

το 8,2% ήταν υπήκοοι της ΕΕ. Στο 73% των περιπτώσεων, τα θύματα ήταν ενήλικες· στο 

10% ήταν ανήλικα θύματα και στο 15% ήταν τόσο ενήλικες όσο και ανήλικοι. Το 44% των 

θυμάτων ήταν παντρεμένοι, το 18% ήταν άγαμοι, το 9% ήταν διαζευγμένοι, το 8% ήταν 

χωρισμένοι, το 8% ήταν σε σχέση και το 3% ήταν χήροι/χήρες. Το 24% των θυμάτων ήταν 

άνεργοι με μηδενικό εισόδημα. Το 10% απειλήσε ότι θα πράξει αυτοκτονία ενώ το 50% 

είχε πράξει απόπειρα αυτοκτονίας. 

 

Για το έτος 2019, τα στοιχεία σχετικά με τους δράστες περιλαμβάνουν: στο 80% των 

περιπτώσεων οι δράστες ήταν άνδρες, 15% γυναίκες και στο 5% περιελάμβανε άντρες και 

γυναίκες δράστες. Το 67% των δραστών ήταν Κύπριοι, το 3,3% Έλληνες, το 3% από τη 

Συρία, το 2% Ρουμάνοι. Το 8% των δραστών αντιμετώπιζε προβληματική χρήση με το 

αλκοόλ, το 3% αντιμετώπιζε θέματα τζόγου, το 9% έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και 

το 9% έπασχε από κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Το 44% ήταν παντρεμένοι, το 15% ήταν 

διαζευγμένοι ή χωρισμένοι. Το 8,5% των δραστών έλαβε ατομικές συμβουλευτικές 

υπηρεσίες από το πρόγραμμα δραστών του ΣΠΑΒΟ. 

 

Στοιχεία σχετικά με τα ανήλικα θύματα για το έτος 2019: το 28,5% βίωσαν ψυχολογική 

βία, το 54,2% βίωσαν ψυχολογική και σωματική βία, το 7% βίωσαν ψυχολογική, σωματική 

και σεξουαλική βία και το 10,4% παραμέληση. 

 

Οι ακόλουθες παραπομπές θυμάτων και δραστών ΕΒΚ έγιναν από τη Γραμμή Βοήθειας 

1440 κατά τη διάρκεια του 2019: 

• 70% σε Αστυνομικά τμήματα, 

• 58% στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 

• 32% σε δικηγόρους,  

• 9% σε νοσοκομεία, 

• 27% σε ψυχολόγους/ψυχίατρους, 

• 19% σε Χώρους Φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ, 

• 25% σε ραντεβού ατομικής συμβουλευτικής του ΣΠΑΒΟ. 
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Στατιστικά ΣΠΑΒΟ – 2020 

• Κατά το έτος 2020, η Εθνική Γραμμή Βοήθειας 1440 χειρίστηκε 2147 περιπτώσεις 

ΕΒΚ, εκ των οποίων οι 1260 ήταν νέες περιπτώσεις. Στο 76% των περιπτώσεων τα 

θύματα ήταν γυναίκες. 

• Οι 316 από τις νέες περιπτώσεις ζήτησαν ατομικό ραντεβού για συμβουλευτική, εκ 

των οποίων το 92,80% ήταν γυναίκες. Οι συνολικές ώρες των ατομικών ραντεβού 

ήταν 900 ώρες. 

• Τα είδη βίας που αναφέρθηκαν στα ατομικά ραντεβού από τα θύματα ήταν: 

20,30% ψυχολογική βία, 62,10% ψυχολογική και σωματική βία, 43,40% 

ψυχολογική και οικονομική βία, 3,3% παρενοχλητική παρακολούθηση, 14,30% 

διαδικτυακή βία, 1,3% σεξουαλική βία και 18,8% απόπειρες στραγγαλισμού. 

• Μέσω της εθνικής γραμμής βοήθειας 1440, το 97,15% ανέφερε ότι βίωσε 

ψυχολογική βία, το 63,57% των περιπτώσεων ανέφερε επιπλέον σωματική βία, το 

28,26% οικονομική κακοποίηση, το 21,05% πνευματική κακοποίηση, το 14,01% 

παρενοχλητική παρακολούθηση, το 8,01% διαδικτυακή βία και το 7,03% βίωσε 

επιπλέον σεξουαλική βία. 

• Το 47.64% των περιστατικών καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία. 

• Το 40,61% ανέφερε ότι υπήρξε αύξηση της βίας τους τελευταίους τρεις μήνες. Το 

αποτέλεσμα αυτό δεν προκαλεί έκπληξη καθώς μπορεί να οφείλεται στα μέτρα για 

τον περιορισμό της πανδημίας Covid-10. 

 

Κατά το 2020, τα δημογραφικά στοιχεία των θυμάτων περιελάμβαναν: 31 γυναίκες ήταν 

έγκυες, 20 είχαν γεννήσει πρόσφατα και το 62,64% των γυναικών είχαν παιδιά. Το 15,74% 

των γυναικών ήταν άνεργες, το 29% ήταν εργαζόμενες και το 7,40% ήταν 

μαθήτριες/φοιτήτριες πανεπιστημίου. Το 42% των γυναικών ήταν η σύζυγος του δράστη 

και το 7,26% σύντροφος του δράστη, το 9,68% ήταν η πρώην σύζυγος ή πρώην σύντροφος 

του δράστη· ενώ στο 63,99% των περιπτώσεων τα θύματα ζούσαν με τον δράστη. Το 

70,14% των γυναικών ήταν Κύπριες και το 17,15% ήταν αλλοδαπές 

(συμπεριλαμβανομένων υπηκόων ΕΕ και τρίτων χωρών). Το 76% των θυμάτων ήταν 
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ενήλικες, το 9,59% ήταν ανήλικα θύματα και στο 12,53% των περιπτώσεων 

περιελάμβανονταν τόσο ενήλικα όσο και ανήλικα θύματα. 

 

Τα στοιχεία για τους δράστες για το έτος 2020 περιλαμβάνουν: στο 73,50% των 

περιπτώσεων οι δράστες ήταν άνδρες, το 15,88% ήταν γυναίκες και το 7,55% ήταν άνδρες 

και γυναίκες. Το 61,57% των δραστών ήταν από την Κύπρο και το 17,1% ήταν αλλοδαποί 

(συμπεριλαμβανομένων υπηκόων ΕΕ και τρίτων χωρών). Το 13,97% των δραστών 

αντιμετώπιζε προβληματική χρήση με το αλκοόλ, το 3,12% αντιμετώπιζε θέματα τζόγου, 

το 9,92% έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Στο 8,85% των περιπτώσεων αναφέρθηκε ότι 

ο δράστης είχε επισκεφθεί Ψυχίατρο. Το 48,44% των δραστών ήταν παντρεμένοι και το 

9,41% διαζευγμένοι ή χωρισμένοι. Το 4,38% των δραστών είχε πρόσβαση σε όπλα και στο 

10,69% ο δράστης είχε προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα και ποινικό ιστορικό. 

 

Το 2020 καταγράφηκαν συνολικά 206 περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών (9,59%), ενώ σε 

1345 περιπτώσεις τα ενήλικα θύματα είχαν παιδιά. Από αυτές τις 1345 περιπτώσεις που 

εμπλέκονταν παιδιά, τα παιδιά βίωσαν στο 16,44% ψυχολογική βία, το 13,87% ήταν 

μάρτυρες βίας και το 9,26% υπέστησαν ψυχολογική και σωματική κακοποίηση. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2020, οι ακόλουθες παραπομπές πραγματοποιήθηκαν μέσω της 

Γραμμής 1440, με σκοπό την βοήθεια και στήριξη των θυμάτων και των δραστών ΕΒΚ: 

• 69.07% σε Αστυνομία, 

• 53.28% στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 

• 23.14% σε άλλους επαγγελματίες,  

• 22.77% σε Χώρους Φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ, 

• 29.71% σε ραντεβού ατομικής συμβουλετυικής του ΣΠΑΒΟ, 

• 8 περιπτώσεις (0.37%) στο Σπίτι της Γυναίκας (ξεκίνησε λειτουργία την 1η 

Δεκεμβρίου). 
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Σπίτι της Γυναίκας 

Από τη λειτουργία του Σπιτιού της Γυναίκας (Δεκέμβριος 2020), πάνω από 32 περιπτώσεις 

βίας κατά των γυναικών έτυχαν διαχείρισης από το Σπίτι της Γυναίκας. Τα πλήρη 

στατιστικά των περιπτώσεων θα είναι διαθέσιμα τέλη του 2021 – αρχές του 2022. 

 

Πρόγραμμα Δραστών ‘ΠΡΩΤΕΑΣ’ 

Όσον αφορά το τρέχον πρόγραμμα δραστών, το πρόγραμμα έχει χειριστεί 11 αιτήματα 

δραστών που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, από τις αρχές της λειτουργίας του 

τον Ιούλιο του 2020. Τα πλήρη στατιστικά των περιπτώσεων θα είναι διαθέσιμα μετά το 

1ο έτος λειτουργίας του προγράμματος. 

 

Στατιστικά Αστυνομίας Κύπρου 

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία για την ΕΒΚ της Αστυνομίας Κύπρου για το έτος 2020 δεν 

έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Αυτό που έχει αναφερθεί είναι ότι η Αστυνομία χειρίστηκε 1400 

υποθέσεις ΕΒΚ έως τον Νοέμβριο του 2020, σε σύγκριση με τις 1161 υποθέσεις που 

χειρίστηκαν το έτος 2019. Επιπλέον, μέχρι τον Νοέμβριο του 2020, υπήρξαν 16 

καταγγελίες για βιασμό στην Αστυνομία, σε σύγκριση με τις 11 αναφορές για βιασμό και 

1 απόπειρα βιασμού το έτος 2019. 

 

Άλλες έρευνας για την ΕΒΚ στην Κύπρο  

Η πρώτη παγκύρπια επιδημιολογική έρευνα για την έκταση, τις μορφές, τη συχνότητα και 

τις επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών πραγματοποιήθηκε το 

2012 (Αποστολίδου, Μαυρικίου, Παρλαλής, 2014). 3.973 ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν 

τυχαία σε νοικοκυριά, δήμους και χωριά (δειγματοληψία κατά στρώματα), από τα οποία 

απάντησαν 1.162 γυναίκες και τελικά 1.107 κρίθηκαν έγκυρα. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι τουλάχιστον το 28% των γυναικών του δείγματος έχουν κακοποιηθεί με κάποιο τρόπο 

από τον σύζυγο/πρώην σύζυγο ή σύντροφο/πρώην σύντροφό τους. Τα μέσα ποσοστά των 

διαφόρων μορφών βίας (σπάνια ακόμη και καθημερινά) έχουν ως εξής: οικονομική βία 
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19,4%, συναισθηματική/ψυχολογική βία 19,3%, σεξουαλική βία 15,5%, κοινωνική βία 

14,8% και σωματική βία 13,4%. Η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η οικονομική 

κατάσταση, η οικονομική διαχείριση και ο τόπος διαμονής φάνηκε να συσχετίζονται με την 

ενδοοικογενειακή βία. Σχετικά με τις συνέπειες της βίαιης συμπεριφοράς κατά των 

γυναικών του δείγματος: τραυματισμοί και προβλήματα υγείας, αιμορραγία, κατάγματα 

και διακοπή εγκυμοσύνης μετά από βίαιες συμπεριφορές εναντίον τους, καθώς και άγχος, 

κατάθλιψη, αϋπνία και εφιάλτες αναφέρθηκαν από γυναίκες του δείγματος. Η έρευνα 

έδειξε ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν τη σωματική βία (κόψιμο με 

μαχαίρι και γρονθοκοπήματα/κλωτσιές), τη συναισθηματική/ψυχολογική βία όταν 

αφορά πράξεις απειλητικές για τη ζωή τους ή τα παιδιά τους, τον εξαναγκασμό σε 

σεξουαλική επαφή, ως τις πιο σοβαρές πράξεις βίας, ενώ τη λεκτική βία ως λιγότερο 

σοβαρή πράξη. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δεν αποκάλυψαν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά όσον αφορά το προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, 

όλες οι γυναίκες του δείγματος που ανέφεραν ότι κακοποιήθηκαν από τον 

σύζυγο/σύντροφό τους, ανέφεραν τον θυμό και τη ζήλια ως τις «κυριότερες αιτίες» της 

κακοποίησης, καθώς και την επιθυμία των δραστών να ασκήσουν έλεγχο, τα οικονομικά 

προβλήματα και, σε μικρότερο βαθμό, τη χρήση αλκοόλ. Το 57,5% του δείγματος δήλωσε 

ότι δεν έκανε καμία αναφορά ή παράπονο για το περιστατικό, ενώ ανέφερε τους φίλους, 

τη μητέρα και την αδερφή ως εκείνους στους οποίους οι γυναίκες που κακοποιούνται 

στρέφονται περισσότερο. 

 

Άλλη μια παγκύπρια έρευνα που έγινε από τους Ανδρονίκου και άλλοι, το 2012 αφορούσε 

τη βίαιη συμπεριφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις νεαρών ενηλίκων ηλικίας 18-25 ετών 

στην Κύπρο, όπου συμμετείχαν συνολικά 667 γυναίκες και 333 άνδρες. Τα αποτελέσματα 

αποκάλυψαν ότι το 70% των συμμετεχόντων είχε αντιλήψεις και στάσεις που ευνοούσαν 

τις βίαιες συνθήκες, εξέφρασαν ενοχοποίηση του θύματος, και την άποψη ότι η βία από 

έναν στενό σύντροφο είναι ένα «ιδιωτικό» ζήτημα, ενώ η χρήση βίας είναι αποδεκτή σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όπως για τη «διόρθωση» ορισμένων συμπεριφορών. Επιπλέον, 

πολλοί από τους συμμετέχοντες στη μελέτη αντιλαμβάνονταν τη βία ως ένα μοτίβο 

συμπεριφορών, το οποίο μπορεί να εμφανίζεται στις γενικές σχέσεις τους. Τα 

αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι οι αντιλήψεις και οι στάσεις που υποστηρίζουν την 
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ενοχοποίηση των θυμάτων, ειδικά όσον αφορά την ΒΚΓΚ, εξακολουθούν να επιμένουν 

στην κυπριακή κοινωνία, ενώ οι διακρίσεις λόγω φύλου και οι βίαιες συμπεριφορές συχνά 

θεωρούνται αποδεκτές. 

 

Τον Νοέμβριο του 2019, διεξήχθη έρευνα από τις Ανδρονίκου και Ζαχαρίου (2019) σχετικά 

με τα παιδιά που φιλοξενούνται στα καταφύγια του ΣΠΑΒΟ. Οι ερευνητικοί δείκτες 

περιελάμβαναν την εμπειρία της διαμονής στα καταφύγια, τις αλληλεπιδράσεις παιδιού 

και μητέρας, τον ρόλο, τη στάση και τη συμπεριφορά της μητέρας απέναντι στα παιδιά, τις 

ορατές επιπτώσεις της βίας και, τις προκλήσεις για τους επαγγελματίες. Συμπεριλήφθηκαν 

επίσης προτάσεις για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών θυμάτων. Οι μεταβλητές της 

έρευνας ήταν η ηλικία, η νοητική και αντιληπτική ικανότητα, η εμπειρία της βίας, η 

αναπτυξιακή σχέση και με τους δύο γονείς, η συχνότητα, ο κίνδυνος και η ένταση της βίας, 

η διαδικασία προετοιμασίας του παιδιού προκειμένου να μπει σε καταφύγιο, η 

ψυχολογική κατάσταση της μητέρας και, η στάση και η συμπεριφορά της μητέρας στο 

χώρο φιλοξενίας. Έντεκα επαγγελματίες που εργάζονταν ή είχαν εργαστεί στα καταφύγια 

του ΣΠΑΒΟ έδωσαν συνέντευξη, με τη χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου που 

περιείχε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εμπειρίες των παιδιών που διαμένουν στους 

χώρους φιλοξενίας, περιελάμβαναν γνωστικές, συναισθηματικές-ψυχολογικές και 

συμπεριφορικές αντιδράσεις (π.χ. Στιγμιαία Προσαρμογή - Ανακούφιση - Ασφάλεια - 

Αλληλεπίδραση - Εξερεύνηση - Ομαδική εργασία - Παιδική ηλικία, Επιθετικότητα - 

Βανδαλισμός - Θυμός - Συναισθηματικές εκρήξεις, Κλάμα – Φόβος – Άγχος – Σοκ – 

Απόσυρση – Καχυποψία – Εσωστρέφεια, Επιφυλακτικότητα – Σύγχυση, 

Υπερκινητικότητα – Προσκόλληση – Προσέλκυση Προσοχής – Αναζήτηση πατρικής 

φιγούρας – Συναισθηματική απελευθέρωση από τη μητέρα). Αναφορικά με τα 

δυσλειτουργικά στοιχεία στη σχέση μητέρας-παιδιού, εντοπίστηκαν δυσκολίες στη 

θέσπιση ορίων, ανεπαρκής ανταπόκριση στις ανάγκες/συναισθήματα των παιδιών, 

σύγχυση ρόλων και αδυναμία επίλυσης συγκρούσεων. Αυτά τα στοιχεία, έχουν ως 

αποτέλεσμα να ωθούν τα παιδιά σε εθιστικές συμπεριφορές, ανυπακοή και επιθετικότητα. 

Όσον αφορά την αλληλεπίδραση παιδιού και μητέρας, συχνά παρατηρείται ότι τα παιδιά 
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τροποποιούν τη συμπεριφορά τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της μητέρας (να 

μένουν σιωπηλοί, να μην ζητούν φαγητό, να μην ζητούν χρόνο παιχνιδιού κ.λπ.) και η 

μητέρα να «σταματά» με οπτική επαφή τυχόν αντιδράσεις των παιδιών. 

Ο ρόλος, η στάση και η συμπεριφορά της μητέρας προς τα παιδιά φαίνεται να επηρεάζεται, 

καθώς οι μητέρες φαίνεται να εκφράζουν απάθεια, υπερπροστασία, παραμέληση, 

καθοδήγηση, ενδυνάμωση, θυμό, γκρίνια, θλίψη, βία, αυτοκαταστροφικότητα, 

νευρικότητα, ψευδείς αναφορές/δηλώσεις, έλλειψη υπομονής και κατανόησης. Αυτά 

έχουν ως αποτέλεσμα την επιθετικότητα, τα παιδιά να αναπτύσσουν γονικούς ρόλους, την 

αδιαφορία για τη μητέρα, τη σύγχυση και τις εθιστικές συμπεριφορές των παιδιών. Τα 

ορατά αποτελέσματα της βίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μείωση του γονικού ρόλου, 

δυσκολία τήρησης των κανονισμών του καταφυγίου, αποξένωση, ιδρυματοποίηση, 

απομόνωση, απόσυρση και αδυναμία αντίληψης του κινδύνου, επιθετικότητα, έλλειψη 

κινήτρων, δυσκολίες έκφρασης και χειρισμού των συναισθημάτων τους, παραμέληση 

παιδιού. Επίσης, περιλαμβάνει σωματικές επιπτώσεις όπως πυρετό, μώλωπες, 

γρατσουνιές, πονοκεφάλους, στομαχόπονο, μετατραυματικό στρες, δυσκολίες ύπνου, 

σωματική εξάντληση, καθώς και επιπτώσεις στην ψυχική υγεία όπως φόβος, άγχος, 

ενοχές, αίσθημα αβοηθησίας, κατάθλιψη, ανασφάλεια, καχυποψία, χαμηλή 

λειτουργικότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοεικόνα. 

Οι επαγγελματίες που εργάζονται στους χώρους φιλοξενίας βιώνουν επαγγελματική 

εξουθένωση και επηρεάζονται από το εργασιακό περιβάλλον όπου υπάρχουν έντονες 

συμπεριφορές από γυναίκες και παιδιά που φιλοξενούνται στα καταφύγια, παραβίαση 

ορίων, πολιτισμικές διαφορές και δυσκολίες συνεργασίας με τις κρατικές υπηρεσίες. Αυτά 

μπορεί να οδηγήσουν τους λειτουργόυς του καταφυγίου να αναλάβουν το ρόλο της 

μητέρας για τα παιδιά, να αναβιώσουν προσωπικές εμπειρίες βίας, έλλειψη ιδιωτικότητας, 

συνεχή επαγρύπνηση, ταύτιση με γυναίκες που φιλοξενούνται στα καταφύγια, 

συναισθηματική σύνδεση με τα παιδιά, δυσκολία αποστασιοποίησης από τον κύκλο της 

βίας και έκφραση συμπεριφορών θύτη-θύματος. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

οι επαγγελματίες που εργάζονται σε καταφύγια για κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά 

τους βρίσκονται πλέον και οι ίδιοι στον κύκλο της βίας. 
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COVID 19: Επίδραση της πανδημίας σε σχέση με την ΕΒΚ στην Κύπρο 

Λόγω της πανδημίας COVID-19, ο σύνδεσμος έπρεπε να ξεπεράσει τα εμπόδια που 

προέκυψαν από αυτήν την κρίση, όπως την αύξηση των αναφορών ΕΒΚ λόγω της 

απαγόρευσης κυκλοφορίας, τη προσβασιμότητα των θυμάτων στις υπηρεσίες του 

συνδέσμου και τη διαθεσιμότητα του κοινού/ επαγγελματιών για συμμετοχή σε 

σεμινάρια/ εκπαιδεύσεις/ ενημερώσεις σχετικά με τα θέματα ΕΒΚ. Ο ΣΠΑΒΟ ανέφερε 

αύξηση των αναφορών ΕΒΚ έως και 47-50%· αυτά τα ποσοστά ήταν ανησυχητικά αλλά 

όχι απρόσμενα. Όπως δείχνουν τα δεδομένα, μεγάλες κρίσεις οδηγούν συχνά σε αυξημένη 

της ΕΒΚ με βάση το φύλο, η οποία επιδεινώνεται περαιτέρω μετά την ύφεση της κρίσης. 

 

Ο ΣΠΑΒΟ, ως ο μοναδικός σύνδεσμος που ασχολείται με θέματα ΕΒΚ, διατήρησε όλες τις 

υπηρεσίες του σε λειτουργία και, επιπλέον, προκειμένου να προσαρμοστεί και να 

ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες, επέκτεινε τις υπηρεσίες και το ανθρώπινο δυναμικό 

του. Έτσι, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των θυμάτων κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, ο ΣΠΑΒΟ ανέπτυξε πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-

19 στις υπηρεσίες του συνδέσμου και ανανέωσε όλα τα εγχειρίδια του, καθιέρωσε νέες 

υπηρεσίες, π.χ. υπηρεσία SMS, υπηρεσίας ζωντανής συνομιλίας (live chat), τηλεδιάσκεψη 

ή τηλεφωνική συμβουλευτική και διαδικτυακές εκπαιδεύσεις/ σεμινάρια/ ενημερώσεις, 

ενώ προσέλαβε εξωτερικούς συνεργάτες (επαγγελματίες). Συνολικά, κατά τον Μάρτιο-

Μάιο 2020, αναφέρθηκαν 745 περιστατικά ΕΒΚ στην Εθνική Γραμμή Βοήθειας 1440, την 

υπηρεσία SMS και την υπηρεσία live chat, εκ των οποίων τα 420 αναφέρθηκαν τον Μάιο – 

σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από τους προηγούμενους μήνες. Αντίστοιχα, κατά τη 

διάρκεια αυτών των μηνών, συνολικά 54 κακοποιημένα άτομα (29 γυναίκες και 25 παιδιά) 

φιλοξενήθηκαν στα καταφύγια του ΣΠΑΒΟ και σε προσωρινούς πρόσθετους ασφαλείς 

χώρους φιλοξενίας που λειτουργούν από τον ΣΠΑΒΟ μετά την αύξηση των αιτημάτων για 

φιλοξενία, προκειμένου να φιλοξενηθούν όσο το δυνατό περισσότερα θύματα και τα 

παιδιά τους. 
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Κύπρος: Απόκριση στην ΕΒΚ 

Νομικό Πλαίσιο 

Ως θύμα εγκλήματος θεωρείται το άτομο που έχει υποστεί βλάβη (π.χ. σωματική βλάβη, 

υλική ζημιά ή απώλεια κ.λπ.) ως αποτέλεσμα ποινικού αδικήματος σύμφωνα με την εθνική 

νομοθεσία. Στην Κύπρο, τα θύματα συμμετέχουν ενεργά σε ποινικές διαδικασίες ως 

μάρτυρες, διατηρώντας επίσης το δικαίωμά τους να μηνύσουν τον δράστη για 

αποζημίωση μέσω αστικών διαδικασιών, όπου αποκτούν το ρόλο του ενάγοντος. Σε κάθε 

περίπτωση, ο ρόλος των θυμάτων στην αναφορά ενός εγκλήματος στην Αστυνομία 

καθίσταται ουσιαστικός. 

Η Οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώματα, την 

υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικότητας (εφεξής ως Οδηγία για τα 

Θύματα) μεταφέρθηκε στην Κύπρο ως εθνική νομοθεσία βάσει του Νόμου 51(I) τον 

Απρίλιο του 2016 (εφεξής ως Νόμος 51(Ι)/2016). Συνολικά, ο Νόμος 51(Ι)/2016 

αποτελείται από 25 άρθρα και ακολουθεί ως επί το πλείστον την ίδια δομή με την Οδηγία 

για τα Θύματα, χωρισμένος σε τέσσερα θεματικά Κεφάλαια: Ερμηνεία και Πεδίο 

εφαρμογής, Παροχή Πληροφοριών και Υποστήριξης, Συμμετοχή σε Ποινική Διαδικασία, 

Προστασία των Θυμάτων και Αναγνώριση των Θυμάτων με Ειδικές Ανάγκες Προστασίας. 

Ο Νόμος 51(Ι)/2016 ορίζει ξεκάθαρα στο άρθρο 4 του ότι κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία και 

μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) αντιμετωπίζει τα θύματα με σεβασμό και ευαισθησία, 

βάσει της αρχής της μη διάκρισης, χρησιμοποιώντας μια εξατομικευμένη και 

επαγγελματική προσέγγιση. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην προστασία και την 

υποστήριξη ευάλωτων θυμάτων ή/και ομάδων θυμάτων υψηλού κινδύνου, π.χ. παιδιά-

θύματα, άτομα με αναπηρίες, θύματα τρομοκρατίας, θύματα βίας λόγω φύλου και θύματα 

βίας σε στενές σχέσεις. Η ιδιότητα του «θύματος» διατηρείται «ανεξάρτητα από τον 

εντοπισμό, τη σύλληψη, τη δίωξη ή την καταδίκη του δράστη και ανεξάρτητα από την 

οικογενειακή σχέση μεταξύ του εν λόγω προσώπου και του δράστη» (Ν. 51(Ι)/2016 άρ. 2), 

ενώ οι διατάξεις του νόμου «ισχύουν χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από το καθεστώς 

διαμονής του θύματος στη Δημοκρατία» (Ν. 51(Ι)/2016 άρ. 3). 

Η Κύπρος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ΕΒΚ. Οι 

νόμοι 119(I)/2000 και 212(I)/2004 για την ΕΒΚ (πρόληψη και προστασία των θυμάτων) 
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ορίζουν τη «βία» ως «οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά με την οποία 

προκαλείται σωματική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας 

από άλλο μέλος της οικογένειας και περιλαμβάνει και τη βία που ασκείται με σκοπό την 

επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος, καθώς επίσης και τον 

περιορισμό της ελευθερίας του» (άρθρο 3)· όπου τα «μέλη της οικογένειας» 

περιλαμβάνουν τον σύζυγο (έγγαμοι ή που συζούν), τους γονείς του ζευγαριού, τα παιδιά 

(φυσικά ή υιοθετημένα, του ενός ή και των δύο γονέων) του ζευγαριού, καθώς και κάθε 

άτομο που διαμένει με τα προαναφερόμενα πρόσωπα (άρθρο 2). Ο νόμος για την ΕΒΚ 

(Νόμοι 119(Ι)/2000 και 212(Ι)/2004, άρθρο 35Α) ορίζει ότι όταν ένας πολίτης, ειδικά αν 

είναι εκπαιδευτικός, λειτουργός ευημερίας, δικηγόρος, αστυνομικός, επαγγελματίας 

υγείας, όπως π.χ. ψυχολόγος, ψυχίατρος ή γιατρός ή οποιοσδήποτε άλλος επαγγελματίας 

που εργάζεται σε σχετικό πεδίο πρακτικής, παραλείπει να αναφέρει περιπτώσεις βίας 

κατά ανηλίκου ή ατόμου με βαριά ψυχοκοινωνική αναπηρία, που ήρθε εις γνώση του, 

διαπράττει αδίκημα. Ο Νόμος ορίζει ότι η καταγγελία από θύμα των προκαθορισμένων 

αδικημάτων που προβλέπονται στο Νόμο, σε οποιονδήποτε αστυνομικό, λειτουργό 

κοινωνικής ευημερίας, οικογενειακό σύμβουλο, ψυχολόγο, γιατρό, εκπαιδευτικό, μέλη 

ΜΚΟ (π.χ. ΣΠΑΒΟ) ή μέλη του στενού οικογενειακού περιβάλοντος του θύματος, εντός 

ενός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη διάπραξη του αδικήματος, αποτελεί απόδειξη. 

Στην περίπτωση περιστατικών ΕΒΚ, ο νόμος για την ΕΒΚ προβλέπει ότι η παρενόχληση 

του θύματος ή άλλου ατόμου με τρόπο που προκαλεί συναισθηματική αναταραχή στο 

θύμα ή στον μάρτυρα και επηρεάζει τις ποινικές διαδικασίες της υπόθεσης, αποτελεί 

ξεχωριστό αδίκημα που βαρύνει τον δράστη. 

 

Η Κύπρος έχει επίσης κυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης από τον Μάρτιο του 

2018. Οι στόχοι και οι διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης (Συμβούλιο της 

Ευρώπης, Σειρά Συνθηκών - Αρ. 210- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 

Πρόληψη και την Καταπολέμηση της ΒΚΓΚ και της ΕΒΚ - Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011) 

περιλαμβάνουν την παροχή εκπαίδευσης σε επαγγελματίες (άρθρο 15) και την παροχή 

προγραμμάτων προληπτικής παρέμβασης και θεραπείας (άρθρο 16) σε δράστες ΕΒΚ και 

σεξουαλικούς παραβάτες, προκειμένου να υιοθετήσουν μη βίαιη συμπεριφορά στις 

διαπροσωπικές σχέσεις με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω βίας και επανάληψης του 
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εγκλήματος, και την αλλαγή της βίαιης συμπεριφοράς. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η 

ασφάλεια, η υποστήριξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα των θυμάτων είναι πρωταρχικής 

σημασίας. Προκειμένου η εθνική νομοθεσία να εναρμονιστεί με την Σύμβαση της 

Κωνσταντινούπολης, νομοσχέδια που ποινικοποιούν διάφορες μορφές ΒΚΓΚ και 

παρενόχλησης, καθώς και σεξιστικές συμπεριφορές και πράξεις, εκκρεμούν προς ψήφιση 

από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

 

Πολιτικές 

Αρκετά εθνικά πρωτόκολλα συνεργασίας, εγχειρίδια διατμηματικών διαδικασιών και 

σχέδια δράσης, έχουν αναπτυχθεί, τα οποία προωθούν και διευκολύνουν τη συνεργασία 

και τον συντονισμό των υπηρεσιών, όπως: το Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για 

τη Διαχείριση Περιστατικών Βίας στην Οικογένεια για Παιδιά (Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, 2017), το Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας 

Προσώπων 2019-2021 (Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας 

Προσώπων), το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2019-

2023 (Εθνικός Μηχανισμός για τα Δικαιώματα της Γυναίκας), το Πρωτόκολλο Εκτίμησης 

Κινδύνου σε περιπτώσεις ΕΒΚ (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία 

Κύπρου, 2018). Πιο συγκεκριμένα: 

 

• Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2023, 

όπως εκδόθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, 

χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός στον σχεδιασμό δράσεων και πολιτικών για τη 

διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς της 

κοινωνίας. Το Σχέδιο περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση της ΒΚΓΚ. 

• Το Σχέδιο Δράσης κατά της Εμπορίας Προσώπων 2019-2021 αναπτύχθηκε από την 

Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας Προσώπων σύμφωνα με τον 

περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και Προστασίας των 
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Θυμάτων Νόμος 60 (Ι) του 2014.  Αποτελεί απεικόνιση της προσπάθειας που καταβάλλει 

η Κυπριακή Δημοκρατία για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων, με 

δράσεις που στοχεύουν στην καταστολή του φαινομένου και τη δίωξη των δραστών, την 

προστασία και υποστήριξη των θυμάτων και την πρόληψη. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

καλύπτει τα έτη 2019 έως 2021 και εμπλέκει όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς 

και μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι μέλη της Πολυθεματικής Συντονιστικής 

Ομάδας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων. 

• Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους περί Βίας στην Οικογένεια 

(Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι 119(Ι) του 2000 και 212(Ι) του 2014 και, 

στους στόχους της περιλαμβάνονται η παρακολούθηση, καθώς και ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης, εκπαιδεύσεων και ερευνών σε θέματα ΕΒΚ 

στην Κύπρο. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση, ενώ συνεργάζεται με αρμόδιες 

υπηρεσίες και φορείς. 

• Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας 

στην Οικογένεια (2017-2019), αναπτύχθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για 

την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια (2017) και περιλαμβάνει 

πολιτικές και μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ΕΒΚ. Το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 

προηγούμενου Εθνικού Σχεδίου Δράσης (2010-2013), η οποία κατέδειξε την ανάγκη 

για ενίσχυση της διατμηματικής και διυπηρεσιακής συνεργασίας, την ενσωμάτωση της 

διάστασης του φύλου στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της ΕΒΚ, καθώς και 

επέκταση των υπηρεσιών για θύματα ΕΒΚ (δηλαδή 24/7 λειτουργία της Γραμμής 

Βοήθειας για θύματα βίας στην οικογένεια, και καταφύγια), και ενίσχυση των δράσεων 

για την πρόληψη του φαινομένου μέσω της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ. Το Σχέδιο θέτει 

προτεραιότητες και στρατηγικούς στόχους για την παρακολούθηση, την πρόληψη και 

την αντιμετώπιση της ΕΒΚ: για την επαρκή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας· για 

την κατάρτιση και την ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών· για την ενίσχυση 

των υπηρεσιών προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων βίας στην οικογένεια· και 
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για τον συντονισμό και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Αυτό είναι το πιο 

πρόσφατο Εθνικό Σχέδιο για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια. Το νέο Εθνικό Σχέδιο βρίσκεται σε διαδιακσία ετοιμασίας. 

• Το Εγχειρίδιο Διατμηματικών Διαδικασιών για την αντιμετώπιση  περιστατικών 

βίας στην οικογένεια εκδόθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και 

Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια το 2002 και, περιγράφει τις διαδικασίες και 

παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες σε ό,τι αφορά την 

προστασία και υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων ατόμων που εμπλέκονται και 

επηρεάζονται από την ΕΒΚ. Το εγχειρίδιο αναπτύχθηκε ως απόκριση στην ανάγκη 

συλλογής και παρακολούθησης ενός συνόλου κατάλληλων διαδικασιών που πρέπει να 

ακολουθούνται από τους επαγγελματίες και τις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς που 

έρχονται σε επαφή με περιστατικά ΕΒΚ. Το εγχειρίδιο και η εφαρμογή του 

αξιολογήθηκαν εσωτερικά το 2004 (Αποστολίδου, 2004). Η αξιολόγηση παρουσίασε 

θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών σχετικά 

με το εγχειρίδιο και τις διαδικασίες· ενώ τόνισε την ανάγκη για περισσότερη κατάρτιση, 

για τη διαφύλαξη των συλλεγόμενων δεδομένων και για την προώθηση 

διεπιστημονικών ομάδων εργασίας. Κάποια κενά αποκαλύφθησαν ως προς τον 

συντονισμό των διαδικασιών, π.χ. καθυστερήσεις στην επικοινωνία μεταξύ των 

αρμόδιων υπηρεσιών, έλλειψη συντονισμού κατά τη συνεδρίαση των διεπιστημονικών 

και πολυθεματικών συναντήσεων. Η έκθεση αξιολόγησης παρείχε χρήσιμες προτάσεις 

για τη βελτίωση των διατμηματικών υπηρεσιών, π.χ. απλοποίηση των διαδικασιών, 

παραγωγή επικοινωνιακού υλικού για επαγγελματίες, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 

επαγγελματιών. Συνολικά, το Εγχειρίδιο από τη δημοσίευσή του χρησιμοποιήθηκε ως 

καθοδήγηση για το συντονισμό των διυπηρεσιακών διαδικασιών και ως σημείο 

αναφοράς για τις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας κατά τον χειρισμό υποθέσεων ΕΒΚ. 

• Ο Κώδικας πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής 

Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην απασχόληση δημοσιεύθηκε από την 

Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 2015. Ο Κώδικας αποτελείται 

από δύο τόμους, - ο ένας περιλαμβάνει οδηγίες και συμβουλές και ο άλλος παρουσιάζει 
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γενικές αρχές και παραδείγματα. Ο Κώδικας υιοθετήθηκε επίσης από το Υπουργείο 

Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τον Ιούνιο του 2018, ως Κώδικας 

πρακτικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και 

παρενόχλησης στη δημόσια υπηρεσία. Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι ένα 

απαραίτητο μέτρο σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Δημόσιες Υπηρεσίες, ενώ έχει 

χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες υπηρεσίες και 

αρχές, για την εξάλειψη της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στη 

δημόσια υπηρεσία και για την ίση μεταχείριση όλων των εργαζομένων. 

Ατομική Αξιολόγηση 

Το άρθρο 22 της Οδηγίας για τα Θύματα μεταφέρθηκε στο εθνικό νομικό πλαίσιο 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 51(Ι)/2016. Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, η 

αστυνομία προβαίνει σε έγκαιρη ατομική αξιολόγηση του θύματος, με τη στενή εμπλοκή 

του ατόμου. Αυτή η αξιολόγηση θα διενεργηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες του 

θύματος, με στόχο τον εντοπισμό των ειδικών αναγκών προστασίας του και τον βαθμό 

στον οποίο θα ληφθούν ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των ποινικών 

διαδικασιών. Η αστυνομία συνεργάζεται, όπου χρειάζεται, με τις υπηρεσίες κοινωνικής 

ευημερίας, τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τις υπηρεσίες υγείας για περαιτέρω εκτίμηση 

των αναγκών του θύματος, ενώ η ατομική αξιολόγηση θα ενημερώνεται καθ' όλη τη 

διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. 

Ένα ξεχωριστό εργαλείο ατομικής αξιολόγησης είναι ήδη διαθέσιμο και χρησιμοποιείται 

από την αστυνομία για την αξιολόγηση των αναγκών των θυμάτων ΕΒΚ (Υπουργείο 

Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Αστυνομία Κύπρου, 2018). Αυτό το εργαλείο 

χρησιμοποιείται συνήθως για την αξιολόγηση του επιπέδου κινδύνου για περαιτέρω 

θυματοποίηση των θυμάτων ΕΒΚ και για να επιτρέπει στους αστυνομικούς να κάνουν τις 

απαραίτητες παραπομπές των θυμάτων στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας και στο 

ΣΠΑΒΟ με βάση το Πρωτόκολλο Αξιολόγησης Κινδύνου σε περιπτώσεις ΕΒΚ. Ειδικά σε 

περιπτώσεις παιδιών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης, η αξιολόγηση των αναγκών των 

θυμάτων περιλαμβάνει επίσκεψη στο σπίτι καθώς και εκτίμηση συνεχών αναγκών κατά 

την εμπλοκή του θύματος σε ποινικές διαδικασίες. 
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Αρχές και Υπηρεσίες 

Αστυνομία Κύπρου 

Σε περιπτώσεις ΕΒΚ και κακοποίησης παιδιών, το Γραφείο Βίας στην Οικογένεια και 

Κακοποίησης Παιδιών της Αστυνομίας Κύπρου είναι η κεντρική υπηρεσία που είναι 

επιφορτισμένη με την παρακολούθηση υποθέσεων και περιστατικών ΕΒΚ και 

κακοποίησης παιδιών που αναφέρονται στα τοπικά Αστυνομικά Τμήματα σε όλη την 

Κύπρο και, συνεργάζεται με τους ερευνητές/ανακριτές καθώς και με επαγγελματίες από 

άλλες τις σχετικές Υπηρεσίες. Επιπλέον, πρόσφατα (Νοέμβριος 2020) η Αστυνομία 

Κύπρου συνέστησε και ίδρυσε ειδικά κλιμάκια για το χειρισμό ΕΒΚ και ΒΣΣ· ένα για την 

επαρχία Λεμεσού, ένα δεύτερο στην επαρχία Λευκωσίας, ενώ ένα τρίτο πρόκειται να 

ξεκινήσει τη λειτουργία του στην επαρχία Πάφου. Θα δημιουργηθούν επιπλέον κλιμάκια 

στις υπόλοιπες επαρχίες της Κύπρου. Τα κλιμάκια αυτά ενισχύονται με εξειδικευμένους 

αστυνομικούς που εργάζονται στα Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων και εκπαιδεύονται 

ειδικά για τα θέματα ΕΒΚ και ΒΣΣ. Πριν από αυτό, οι υποθέσεις τύγχαναν χειρισμού από 

τους τοπικούς αστυνομικούς σταθμούς, σύμφωνα με την τοποθεσία του συμβάντος. 

Ο ΣΠΑΒΟ λαμβάνει παραπομπές από την Αστυνομία για περιπτώσεις που, μετά από 

αξιολόγηση κινδύνου που διενεργείται από την Αστυνομία, κρίνονται από την Αστυνομία ως 

υψηλού κινδύνου. Τέτοιες παραπομπές μπορεί να αφορούν και το αίτημα του θύματος να 

φιλοξενηθεί στα καταφύγια του ΣΠΑΒΟ. Η διαδικασία για τη φιλοξενία στο καταφύγιο μπορεί 

να ξεκινήσει όσο το θύμα βρίσκεται στην Αστυνομία ή στο Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας. 

  

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας είναι αρμόδιες για το χειρισμό υποθέσεων ΕΒΚ και 

ΒΣΣ, ειδικά σε περιπτώσεις που εμπλέκονται ανήλικα παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με 

ψυχολογικά/ψυχιατρικά θέματα ή/και θύματα άλλων ευάλωτων ομάδων. Επιπλέον, στα 

Γραφεία Κοινωνικής Ευημερίας απασχολούνται Κοινωνικοί Λειτουργοί που 

πραγματοποιούν κατ' οίκον επισκέψεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο ΣΠΑΒΟ λαμβάνει 

παραπομπές από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τόσο για θύματα όσο και για 

δράστες. Επίσης, ο Σύνδεσμος συνεργάζεται στενά με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
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Ευημερίας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που τα θύματα με τα παιδιά τους έχουν αίτημα 

φιλοξενίας στα καταφύγια του ΣΠΑΒΟ. Είναι μια τυπική διαδικασία για τους λειτουργούς 

του Γραφείου Κοινωνικής Ευημερίας να συνοδεύουν τα θύματα στον Αστυνομικό Σταθμό 

ή/και να προσκαλούνται από τους Αστυνομικούς να παρευρίσκονται με τα θύματα στο 

Αστυνομικό Τμήμα για την υποβολή καταγγελίας ή/και αναφοράς. Αυτό είναι 

υποχρεωτικό όταν στην υπόθεση εμπλέκονται ανήλικα παιδιά, καθώς είναι μια από τις 

αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Όταν τα θύματα βρίσκονται στον 

Αστυνομικό Σταθμό, λόγω της συνεργασίας του ΣΠΑΒΟ με την Αστυνομία και το Γραφείο 

Κοινωνικής Ευημερίας, τα θύματα μπορούν να ζητήσουν χώρο φιλοξενίας και να κινήσουν 

τη διαδικασία εισδοχής τους σε καταφύγιο ενόσο βρίσκονται στον Αστυνομικό Σταθμό. 

 

Υπηρεσίες Απεξάρτησης 

Τα προγράμματα απεξάρτησης στην Κύπρο προχωρούν επίσης κυρίως σε παραπομπές 

στις υπηρεσίες του ΣΠΑΒΟ και το πρόγραμμα θεραπείας δραστών. Οι δράστες μπορούν να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος απεξάρτησης. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απεξάρτησης, εάν είναι δυνατόν, οι 

επαγγελματίες του προγράμματος θεραπείας του προγράμματος δραστών έχουν επαφή 

με τους υπεύθυνους του προγράμματος απεξάρτησης καθώς και με τον δράστη, 

προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το κίνητρο/πρόθεση του δράστη να ενταχθεί στο 

πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος απεξάρτησης. 

 

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην Κύπρο προχωρούν επίσης σε παραπομπές θυμάτων 

ή/και δραστών στις υπηρεσίες του ΣΠΑΒΟ. 

 

ΣΠΑΒΟ 

Επίσης γίνονται παραπομπές από τον ΣΠΑΒΟ στους παραπάνω φορείς. 

Τέλος, ο ΣΠΑΒΟ δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα για δράστες ΕΒΚ και ΒΣΣ, το οποίο 

καθιερώθηκε τον Ιούλιο του 2020, το οποίο είναι προς το παρόν το μοναδικό πρόγραμμα 

που υπάρχει για δράστες ΕΒΚ και ΒΣΣ στην Κύπρο. 
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Κύπρος: Ανάγκες σε σχέση με προγράμματα δραστών 
ενδοοικογενειακής κακοποίησης 

Οι Μιχαήλ και Αργυρίδου (Michael and Argyridou, 2019) εντόπισαν μια σειρά από κενά και 

προκλήσεις σε σχέση με τις ανάγκες των θυμάτων ΕΒΚ. Συνοπτικά, τα κύρια κενά και 

προκλήσεις που εντοπίστηκαν είναι η έλλειψη επαρκούς κατάρτισης των επαγγελματιών, 

η έλλειψη επαγγελματιών (ιδιαίτερα μεταφραστών), ο φόρτος εργασίας και περιπτώσεων 

σε όλες τις αρμόδιες αρχές, η μειωμένη γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών, η έλλειψη 

έρευνας και στατιστικής, καθώς και η απουσία αποκαταστατικών πρακτικών. Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «τέτοια εμπόδια προκαλούν την έλλειψη της 

πλήρους εφαρμογής των δικαιωμάτων των θυμάτων, επηρεάζουν την ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχονται στα θύματα και μπορεί να μειώσουν την ικανοποίηση και την 

εμπιστοσύνη των θυμάτων στο ΣΠΔ». Πολλά από αυτά επηρεάζουν επίσης την εργασία 

που γίνεται σε προγράμματα δραστών ενδοοικογενειακής κακοποίησης. Αυτά είναι:  

 

Υπηρεσίες Υποστήριξης Θυμάτων 

Παρόλο που έχει σημειωθεί βελτίωση τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων, ο αριθμός των υπηρεσιών στις οποίες μπορούν να έχουν 

πρόσβαση τα θύματα είναι αρκετά περιορισμένος και δεν υπάρχει γενική εθνική υπηρεσία 

υποστήριξης θυμάτων. Υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, αλλά περιορίζονται για 

θύματα ΕΒΚ, θύματα εμπορίας ανθρώπων, και παιδιών θυμάτων. Μόλις πρόσφατα, τον 

Δεκέμβριο του 2020, ιδρύθηκε το Σπίτι της Γυναίκας, μέσα από την ανάγκη κάλυψης όλων 

των θυμάτων βίας, έχοντας τις Αρμόδιες Αρχές, τους Επαγγελματίες, τους Δικηγόρους και 

τους εκπροσώπους Ψυχικής και Ιατρικής Υγείας, να συνεργάζονται κάτω από την ίδια 

στέγη, επιτρέποντας/βοηθώντας τα θύματα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες 

υπηρεσίες μέσω μίας οδού. Ωστόσο, αυτές οι υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες σε ολόκληρη 

τη χώρα, γεγονός που δυσκολεύει τα θύματα που διαμένουν, για παράδειγμα,  σε αγροτικές 

περιοχές, καθώς αυτό μπορεί να τα αποθαρρύνει από το να αναφέρουν κάποιο ποινικό 

αδίκημα. Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες από τον ΣΠΑΒΟ για επέκταση της 

προσβασιμότητας των υπηρεσιών του σε άλλες πόλεις, όπως με τη δημιουργία τέταρτου 
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καταφυγίου στην επαρχία Λάρνακας (που θα καλύπτει και την επαρχία Αμμοχώστου), 

καθώς και την επέκταση των υπηρεσιών του Σπιτιού της Γυναίκας πέρα από τη Λευκωσία. 

Επιπλέον, πρακτικά ζητήματα αναφορικά με τον συντονισμό και τη συνεργασία των 

διαφόρων υπηρεσιών και ο φόρτος των υποθέσεων προκαλούν αχρειάστες 

καθυστερήσεις. Η ύπαρξη αναλυτικού πρωτοκόλλου σχετικά με τα καθήκοντα και τις 

αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας καθώς και εκπαιδευμένα άτομα με κατάλληλες 

αρμοδιότητες, θα μπορούσαν να βελτιώσουν ορισμένα ζητήματα που αφορούν τις 

καθυστερήσεις και τον συντονισμό. 

 

Προγράμματα Θεραπείας Δραστών 

Ο ΣΠΑΒΟ δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα δραστών τον Ιούλιο του 2020, το οποίο είναι 

προς το παρόν το μοναδικό πρόγραμμα για δράστες ΕΒΚ και ΒΣΣ και, το οποίο προσφέρει 

ατομικές και ομαδικές συμβουλευτικές συνεδρίες. Πριν από αυτό, ο ΣΠΑΒΟ λειτουργούσε 

ένα διαφορετικό πρόγραμμα με την ονομασία «Αγάπη χωρίς Πόνο» το οποίο προσέφερε 

ατομικές και ομαδικές συμβουλευτικές συνεδρίες. Το τρέχον πρόγραμμα λειτουργεί είτε 

με αυτοπαραπομπές είτε με παραπομπές από φορείς (Αστυνομία, Γραφείο Κοινωνικής 

Ευημερίας, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Προγράμματα Αποκατάστασης). Ωστόσο, 

καθώς πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα, πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερη 

ευαισθητοποίηση και συνεργασίες. Η αξιολόγηση του προγράμματος θα υλοποιηθεί μετά 

τη συμπλήρωση 1 έτους λειτουργίας. Επιπλέον, ο ΣΠΑΒΟ σκοπεύει να δημιουργήσει 

πρόγραμμα δραστών στους χώρους των φυλακών, προκειμένου να προσεγγίσει μια 

διαφορετική ομάδα-στόχο, σε διαφορετικό περιβάλλον, σε διαφορετική στιγμή της ζωής 

τους. 

 

Διερμηνεία και Μετάφραση 

Υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα διερμηνέων, καθώς και την ποιότητα 

της μετάφρασης. Τέτοια ζητήματα προκαλούν καθυστερήσεις στην προσφορά υπηρεσιών 

σε θύματα ή/και δράστες και, μπορεί να επηρεάσουν την ποινική διαδικασία και να θέσουν 

το θύμα σε δυσμενή θέση, εάν η διερμηνεία δεν γινεί με την κατάλληλη ορολογία. Ορισμένα 

ιδιωτικά δικηγορικά γραφεία και οργανισμοί προσλαμβάνουν τους δικούς τους ιδιώτες 
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διερμηνείς όταν απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα με καθυστερήσεις 

και την ποιότητα της μετάφρασης. Ένα ακόμα θέμα αποτελείτο γεγονός ότι δεν υπάρχουν 

επίσημα στοιχεία σχετικά με τον εντοπισμό και την εκπαίδευση των διερμηνέων. Μια λύση 

σε αυτή την κατάσταση θα μπορούσε να διαφανεί με την πρόσληψη διερμηνέων που είναι 

ειδικά εκπαιδευμένοι να χειρίζονται ευαίσθητες υποθέσεις με επαγγελματικό και 

εμπιστευτικό τρόπο. Επίσης, ο αριθμός των διερμηνέων που μιλούν μια μεγάλη ποικιλία 

γλωσσών θα μπορούσε να μειώσει τις καθυστερήσεις και να αυξήσει την ποιότητα της 

διερμηνείας. 

 

Δικαστήριο και οι Καθυστερήσεις Δίκης 

Η περίοδος εκδίκασης μιας υπόθεσης για τις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να 

διαρκέσει περίπου 2-3 χρόνια. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο φόρτο των υποθέσεων, 

καθώς και σε δυσκολίες συνεργασίας και συντονισμού διαφορετικών εμπλεκόμενων 

οργανισμών και αρχών, όπως και σε πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη 

διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, τα οποία είναι χρονοβόρα (Michael, and Argyridou, 

2019). Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων και η διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των 

δικαστικών αρχών και των δικηγόρων θα μπορούσε να ωφελήσει στην ταχύτερη 

διεκπεραίωση των υποθέσεων. Γενικά, συνιστάται η ανάπτυξη ηλεκτρονικών 

συστημάτων για την αποφυγή καθυστερήσεων κατά την ποινική διαδικασία. 

 

Συλλογή Δεδομένων, Στατιστική και Έρευνα 

Με σεβασμό στην ιδιωτικότητα των θυμάτων και τον Νόμο 138(I)/2001 για την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων, όλοι οι οργανισμοί και οι αρχές θα πρέπει να 

αναπτύξουν ένα σύστημα δεδομένων όπου θα μπορούν να κρατούν αρχείο των 

περιστατικών και των αναφορών των θυμάτων. Αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην 

καταγραφή στατιστικών δεδομένων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον 

εντοπισμό ευάλωτων θυμάτων ή του υψηλού κινδύνου θυματοποίησης, στη μελέτη της 

γεωγραφικής κατανομής της θυματοποίησης και στην ανάλυση της αποδοτικότητας και 

της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων. Νέα έρευνα σχετικά με 

τις ανάγκες των θυμάτων, την κατάσταση της ΒΚΓΚ, καθώς και τον εντοπισμό των 
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προκλήσεων και των κενών που αντιμετωπίζουν στην πράξη τόσο οι επαγγελματίες όσο 

και τα θύματα, θα πρέπει να προωθηθεί ως προκαταρκτικό στάδιο για το σχεδιασμό και 

την εφαρμογή νέων πολιτικών καθώς και αξιολόγηση των υφιστάμενων. 

 

Εκπαίδευση επαγγελματιών  

Παρόλο που η εκπαίδευση για επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με θύματα είναι 

διαθέσιμη στην Κύπρο, είναι αβέβαιο πόσο συχνά και σε ποιο βαθμό είναι διαθέσιμη σε 

όλους τους επαγγελματίες. Ως εκ τούτου, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα στην έλλειψη 

συνεχούς ανανέωσης των γνώσεων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων των επαγγελματιών. 

Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη αξιολόγησης αυτών των εκπαιδεύσεων και δεν υπάρχει 

σύστημα διασφάλισης της ποιότητάς τους. Σεμινάρια ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 

έννοιες των «θυμάτων» και πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σχετικά με μεθόδους, πρακτικές 

και τεχνικές για την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων και τη μεταχείριση των 

δραστών είναι ουσιώδει για τους επαγγελματίες στις δημόσιες υπηρεσίες και σε ΜΚΟ που 

ασχολούνται με υποθέσεις ΒΚΓΚ και ΕΒΚ. 

 

Συντονισμός και συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών 

Ενώ τα πρωτόκολλα και άλλα εγχειρίδια προάγουν τη συνεργασία μεταξύ όλων των 

αρμόδιων αρχών και υπηρεσιών, καθώς και προτείνουν τρόπους και μηχανισμούς για τον 

συντονισμό των υπηρεσιών, φαίνεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα κενά στην 

παροχή συντονισμένων ενεργειών και διαδικασιών στις οποίες εμπλέκονται τα θύματα. 

Αυτά τα κενά προκαλούνται συνήθως από την έλλειψη επαρκούς κατάρτισης όλων των 

εμπλεκόμενων επαγγελματιών, και από τον συντονισμό των διατμηματικών διαδικασιών 

για τον χειρισμό υποθέσεων ΕΒΚ, π.χ. καθυστερήσεις στην επικοινωνία μεταξύ των 

αρμόδιων υπηρεσιών, έλλειψη συντονισμού στις διεπιστημονικές και πολυθεματικές 

συναντήσεις, όγκος των υποθέσεων και φόρτος εργασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες 

(Αποστολίδου, 2004). Η αξιολόγηση των υφιστάμενων πολιτικών, η συνεχής ανανέωση 

των κατευθυντήριων γραμμών και η ανάπτυξη πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ όλων 

των αρμόδιων υπηρεσιών θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και στη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε θύματα και δράστες. 
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Χρήση της Τεχνολογίας  

Η χρήση Νέων Τεχνολογιών για την πρόληψη και το χειρισμό της ΒΚΓΚ περιλαμβάνει μια 

σειρά από υπηρεσίες, επαγγελματίες, μεθόδους και εργαλεία - όπως ηλεκτρονική 

επικοινωνία με την Αστυνομία, διαδικτυακή συμβουλευτική, ηλεκτρονική επιτήρηση 

χώρων και δραστών. Επίσης, η χρήση ειδικών συσκευών ασφαλείας αποτελεί σε μια νέα 

τάση που χρησιμοποιούν οι γυναίκες που επιζούν από ΒΣΣ και ΕΒΚ, ως πρόσθετο μέτρο 

προστασίας που τους επιτρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της καθημερινότητάς 

τους. Δεν υπάρχει ακόμη χρήση τέτοιων συσκευών στην Κύπρο. 

 

Κύπρος: Βέλτιστες πρακτικές στην υποστήριξη θυμάτων και 
στη θεραπεία δραστών 

Ένα εύρος καλών πρακτικών περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων 

δράσης, εθνικών στρατηγικών, εγχειριδίων για επαγγελματίες, κωδίκων πρακτικής, 

ανάπτυξη συντονιστικών (διυπηρεσιακών) επιτροπών, γενικευμένη εφαρμογή πρακτικών 

και συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση (Michael and Argyridou, 2019). Τέτοιες καλές 

πρακτικές θα πρέπει να διευρυνθούν σε όλους τους τομείς για την προστασία και 

υποστήριξη των θυμάτων, καθώς και τη μεταχείριση/θεραπεία των δραστών. Επίσης, 

ουσιαστική είναι η συνεχής ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του κοινού, της κοινωνίας, 

των επαγγελματιών, των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων. 

 

Στην Κύπρο, μόνο ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί πρόγραμμα για δράστες ΕΒΚ και ΒΣΣ, ένα 

πρόγραμμα που δημιουργήθηκε και καθιερώθηκε τον Ιούλιο του 2020. Πριν από αυτό, ο 

ΣΠΑΒΟ λειτουργούσε ένα διαφορετικό πρόγραμμα με την ονομασία «Αγάπη χωρίς Πόνο», 

αλλά λόγω των αυξημένων αναγκών του προγράμματος, ο Σύνδεσμος εφάρμοσε το νέο 

πρόγραμμα. Πριν από τη δημιουργία του τρέχοντος προγράμματος δραστών, ο Σύνδεσμος 

διεξήγαγε έρευνα σχετικά με τα υπάρχοντα προγράμματα δραστών σε άλλες χώρες, καθώς 

όπως αναφέρθηκε, στην Κύπρο δεν υπήρχε διαθέσιμο πρόγραμμα δραστών, λαμβάνοντας 

υπόψη βιβλία και περιοδικά σχετικά με την κακοποίηση, τους δράστες καθώς και την 
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αξιολόγηση/ αποτελεσματικότητα των υπάρχοντων προγραμμάτων θεραπείας δραστών. 

Η αποστολή του τρέχοντος προγράμματος είναι η πρόληψη της επιδείνωσης της ΕΒΚ και 

η αποφυγή επανάληψης πράξεων βίας, με απώτερο στόχο τον τερματισμό των πράξεων 

βίας. Επίσης, η τροποποίηση/μετατόπιση των αντιλήψεων των δραστών, η αλλαγή της 

βίαιης συμπεριφοράς τους και η ανάληψη ευθύνης για τις πράξεις τους θεωρούνται στόχοι 

μεγάλης σημασίας. Ταυτόχρονα, η αποστολή του τρέχοντος προγράμματος είναι η 

προστασία των γυναικών και των παιδιών που βιώνουν ΕΒΚ. Το τρέχον πρόγραμμα 

χωρίζεται σε 6 φάσεις: η φάση 1 είναι η αξιολόγηση από Δικανικό Ψυχολόγο. Η Φάση 2 

είναι η αξιολόγηση από Κοινωνικό Λειτουργό/ Κλινικό Ψυχολόγο. Η Φάση 3 είναι οι 

ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής. Η Φάση 4 είναι η προετοιμασία για τη συμμετοχή 

στις συνεδρίες ομαδικής θεραπείας (η Φάση 4 μπορεί να είναι παράλληλη με τη Φάση 3). 

Η Φάση 5 είναι η υλοποίηση των συνεδριών ομαδικής θεραπείας, και η Φάση 6 αφορά την 

ανατροφοδοτική παρακολούθηση της περίπτωσης. 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι αρμόδιοι φορείς προχωρούν σε παραπομπές στο 

τρέχον πρόγραμμα. Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί και αυτοπαραπομπές, κάτι που 

δείχνει πολλά υποσχόμενο για την πορεία του προγράμματος. Ωστόσο, απαιτείται 

περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προγράμματος, ενώ 

απαιτούνται περαιτέρω συνεργασίες προκειμένου να ληφθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερες παραπομπές από φορείς, συνδέσμους/προγράμματα απεξάρτησης κ.λ.π., 

που έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με θύματα και δράστες ΕΒΚ. 

 

Επίσης, το πρόγραμμα θεραπείας των δραστών προορίζεται να επεκταθεί και στις 

φυλακές, παρέχοντας ατομικές ή/και ομαδικές συνεδρίες, σε συνεργασία με Ψυχολόγους 

ή/και Ψυχιάτρους που εργάζονται στους χώρους των φυλακών. Επιπλέον, η εκπαίδευση 

του προσωπικού της φυλακής είναι σημαντική, καθώς ο θυμός είναι ένας ισχυρός 

προγνωστικός παράγοντας επιθετικότητας μεταξύ των φυλακισμένων εφήβων (Cornell, 

Peterson, & Richards, 1999) και έχει αποδειχθεί ότι σχετίζεται με σωματική επίθεση στο 

προσωπικό (Gentry & Ostapuik, 1989). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για το προσωπικό 

των φυλακών να λάβει εκπαίδευση προκειμένου να αποκτήσει/αναπτύξει/ενδυναμώσει 

τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, σε μια προσπάθεια να χειριστεί τη συναισθηματική του 



 

 
 

44 
 

αγωνία, τον θυμό και τις βίαιες συμπεριφορές των κρατουμένων καθώς και να χειριστεί 

τη συναισθηματική αγωνία, τον θυμό και τις βίαιες συμπεριφορές απέναντί τους από τους 

κρατούμενους, καθώς επίσης να χειριστεί τη συναισθηματική αγωνία, το θυμό και τις 

βίαιες συμπεριφορές μεταξύ των κρατουμένων της φυλακής. 

 

Σύμφωνα με τους στόχους και τις διατάξεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης 

(Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Συνθηκών - Αρ. 210- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της ΒΚΓΚ και της ΕΒΚ - Κωνσταντινούπολη, 

11.V.2011) απαιτείται από τα Μέρη της Σύμβασης να να δημιουργήσουν και να 

υποστηρίξουν προγράμματα προληπτικής παρέμβασης και θεραπείας (άρθρο 16) για 

δράστες ΕΒΚ και σεξουαλικούς παραβάτες, προκειμένου να υιοθετήσουν μη βίαιη 

συμπεριφορά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις με σκοπό την πρόληψη περαιτέρω βίας, 

επανάληψης του αδικήματος και αλλαγής της βίαιης συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, καθώς ο 

ΣΠΑΒΟ διαθέτει το νεοσύστατο πρόγραμμα δραστών από τον Ιούλιο του 2020, παραπομπές 

στο πρόγραμμα μπορούν να γίνουν και από δικαστήρια/δικαστές/δικηγόρους. Απαιτείται 

περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα του προγράμματος δραστών, 

καθώς και περαιτέρω εκπαίδευση σε δικαστές και δικηγόρους, προκειμένου να αυξηθούν τα 

ποσοστά παραπομπών στο πρόγραμμα. 

 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα θύματα και τα παιδιά τους, τον 

Δεκέμβριο του 2020, δημιουργήθηκε το Σπίτι της Γυναίκας, ως κέντρο «μίας στάσης» για 

την παροχή υπηρεσιών σε θύματα βίας λόγω φύλου, έχοντας τις Αρμόδιες Αρχές, τους 

Επαγγελματίες, τους Δικηγόρους και τους Εκπροσώπους Ψυχικής και Ιατρικής Υγείας, να 

συνεργάζονται κάτω από την ίδια στέγη, επιτρέποντας/βοηθώντας έτσι τα θύματα να 

έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες ταυτόχρονα. Επιπλέον, 

καταβάλλονται προσπάθειες από τον ΣΠΑΒΟ για επέκταση της προσβασιμότητας των 

υπηρεσιών του και σε άλλες επαρχίες, όπως με τη δημιουργία τέταρτου καταφυγίου στην 

επαρχία Λάρνακας (που καλύπτει και την επαρχία Αμμοχώστου), καθώς και την επέκταση 

των υπηρεσιών του Σπιτιού της Γυναίκας και εκτός της Λευκωσίας. Η επέκταση αυτών 

των υπηρεσιών αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών/αιτημάτων σε όλη τη χώρα, σε μια 

προσπάθεια προσέγγισης και των θυμάτων που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές, καθώς 
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υπό τις παρούσες συνθήκες μπορεί να αποθαρρύνονται στην καταγγελία ποινικού 

αδικήματος. 

 

Τα εμπόδια/προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που διαμένουν στους Χώρους 

Φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ, όπως οι οικονομικές και πρακτικές προκλήσεις/εμπόδια, είναι 

πιθανοί παράγοντες που σε πολλές περιπτώσεις οδηγούν τις γυναίκες να επιστρέψουν 

στον δράστη. Με σκοπό την υποβοήθηση και κατανίκηση κάποιων από τις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν λόγω οικονομικών και πρακτικών θεμάτων, είτε κατά τη διάρκεια της 

παραμονής τους στα καταφύγια είτε κατά την έξοδο των γυναικών και των παιδιών τους 

από τα καταφύγια, ο ΣΠΑΒΟ δημιούργησε μια νέα υπηρεσία με την ονομασία «Κοινωνική 

Υπηρεσία». Η υπηρεσία περιλαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη, αξιολόγηση και κάλυψη 

ειδών πρώτης ανάγκης (δηλ. φαγητό, έπιπλα, ρούχα κ.λπ.), υποβοήθηση με διαδικασίες 

(δηλ. αίτηση για επιδόματα και κοινωνικές παροχές), για γυναίκες και τα παιδιά τους που 

φιλοξενούνται στα καταφύγια, καθώς και για γυναίκες και τα παιδιά τους που έχουν 

ξεφύγει από τον δράστη, με σκοπό να τις βοηθήσουν να επανεκκινήσουν τη ζωή τους, να 

μπορέσουν να αποκατασταθούν ως ανεξάρτητα άτομα στην κοινωνία και, να εμποδίσουν 

τη πιθανότητα να επιστρέψουν πίσω στον δράστη. 

 

Επιπλέον, τα θύματα και οι δράστες μπορεί να είναι αλλοδαποί, και σε ορισμένες 

περιπτώσεις δεν μιλούν ούτε Ελληνικά ούτε Αγγλικά. Οι δημόσιοι φορείς στην Κύπρο δεν 

παρέχουν στον ΣΠΑΒΟ επαγγελματίες διερμηνείς. Με σκοπό να ξεπεραστεί αυτό το 

εμπόδιο, ο Σύνδεσμος πληρώνει εξωτερικούς συνεργάτες - διερμηνείς προκειμένου να 

μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα θύματα και τους δράστες· κόστος που 

αυξάνει τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου. Ωστόσο, είναι μια υπηρεσία ζωτικής 

σημασίας, προκειμένου να πραγματοποιείται επικοινωνία και να παρέχεται βοήθεια στα 

θύματα και στους δράστες. Επιπλέον, γίνονται συζητήσεις και προσπάθειες ώστε όλες οι 

υπηρεσίες και οι Αρμόδιες Αρχές να δημιουργήσουν μια κοινή εθνική βάση δεδομένων με 

σκοπό τη δημοσίευση στατιστικών για όλες τις μορφές βίας.  
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Ερευνητική Μελέτη OSSPC: Κύπρος 

 

Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα «Η άλλη πλευρά της ιστορίας: Οι Δράστες σε διαδικασία Αλλαγής» (OSSPC) 

ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2020. Ο ΣΠΑΒΟ στην Κύπρο είναι ο συντονιστής του έργου και οι 

εταίροι είναι: Πανεπιστήμιο Bournemouth (BU) - Ηνωμένο Βασίλειο, Centro di Ascolto 

Uomini Maltrattanti Onlus (CAM) - Ιταλία, o Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων 

Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου. (UWAH) - Ελλάδα, European Knowledge Spot – Ελλάδα, και 

Direcția de Asistență Socială și Medicală din Cluj-Napoca (DASM) - Ρουμανία. 

 

Ο στόχος του έργου OSSPC είναι να αποτρέψει περαιτέρω ΕΒΚ και να αλλάξει τα πρότυπα 

μιας βίαιης συμπεριφοράς, αυξάνοντας την ικανότητα των εργαζομένων πρώτης γραμμής, 

γεγονός που θα διδάξει περαιτέρω στους δράστες ΕΒΚ να υιοθετούν μη βίαιη 

συμπεριφορά στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να κατανοούν τον αντίκτυπο της ΕΒΚ 

σε αυτούς, την οικογένεια και την κοινότητα. 

 

Ένας από τους στόχους του έργου είναι να διευκολύνει τις εθνικές υπηρεσίες ή/και 

κοινοτικούς οργανισμούς, στη διαμόρφωση ή άναδιαμόρφωση σχεδίων δράσης, για την 

καλύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στην ΕΒΚ μέσω της παροχής 

τεκμηριωμένης έρευνας για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων για δράστες. Για 

το λόγο αυτό, όλες οι συμμετέχουσες χώρες οργάνωσαν ομάδες εστίασης με εργαζόμενους 

πρώτης γραμμής, διεξήγαγαν ερωτηματολόγια σε θύματα ΕΒΚ προκειμένου να 

μελετήσουν την άποψη των θυμάτων για τα προγράμματα θεραπείας δραστών. Επιπλέον, 

πραγματοποίησε συνεντεύξεις με δράστες προκειμένου να διερευνήσει τις στάσεις και τις 

αντιλήψεις τους για την ΕΒΚ, και τέλος, συνέλεξε στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία 

που διαθέτει η Αστυνομία σχετικά με την ΕΒΚ. 
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Μεθοδολογία 

Διαδικασία Δεοντολογίας  

Πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε επιτόπιας μελέτης, οι μέθοδοι έρευνας και τα 

σχετικά έντυπα (βλ. Παραρτήματα) πέρασαν από τις αυστηρές διαδικασίες δεοντολογίας 

του Πανεπιστημίου του Bournemouth. Το πρωτόκολλο επιτόπιας έρευνας στο Ηνωμένο 

Βασίλειο υιοθετήθηκε στις διαδικασίες συλλογής δεδομένων στα κράτη-εταίρους του 

προγράμματος (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία και Ρουμανία) και για το οποίο θα γίνει 

εκτενέστερη αναφορά στη συλλογική Έκθεση του OSSPC ‘Time to Change’ (επερχόμενη). 

 

Δείγμα και Συλλογή Δεδομένων 

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι συλλογής δεδομένων: 

• Συνεντεύξεις με δράστες ΕΒΚ 

• Ομάδες εστίασης με επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της ΕΒΚ 

• Διαδικτυακή έρευνα με επιζήσασες ΕΒΚ 

• Ανάλυση διαθέσιμων εθνικών δεδομένων για την εγκληματικότητα 

 

Όσον αφορά τη διαδικασία συλλογής δεδομένων από όσους έχουν βιώσει ΕΒΚ, 

ακολουθήθηκε μια τυπική προσέγγιση στις πέντε χώρες που συμμετέχουν στην Έκθεση 

OSSPC Time to Change (επερχόμενη). Τρεις τύποι συμμετεχόντων επιστρατεύθηκαν για τη 

μελέτη:  

• Θύματα: Επιστρατεύθηκαν μέσω των επαγγελματιών που εργάζονται σε 

καταφύγια για θύματα (και τα παιδιά τους) ΕΒΚ και, που παρακολουθούν ατομική 

συμβουλευτική στον οργανισμό. 

• Δράστες: Επιστρατεύθηκαν μέσω των επαγγελματιών του οργανισμού που 

εφαρμόζουν το πρόγραμμα ατομικής συμβουλευτικής στους δράστες. Οι επαγγελματίες 

επικοινώνησαν με τους δράστες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ατομικής 

συμβουλευτικής και προσκλήθηκαν να λάβουν μέρος. 
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• Βασικοί Εργαζόμενοι: Επιστρατεύθηκαν μέσω τοπικών οργανισμών, υπηρεσιών 

υποστήριξης και διασυνδέσεων. 

Όπως συμβαίνει με όλες τις μορφές συλλογής δεδομένων, οι συμμετέχοντες έλαβαν ένα 

φυλλάδιο πληροφοριών και ένα έντυπο συγκατάθεσης πριν από τη συμμετοχή τους. 

 

Θύματα/Επιζήσασες ΕΒΚ: Δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό την άντληση 

απόψεων των επιζήσασων σχετικά με τις δικές τους εμπειρίες από την αλληλεπίδρασή 

τους με τις υπηρεσίες υποστήριξης και, τις απόψεις και τις εμπειρίες τους σχετικά με την 

υποστήριξη που προσφέρεται στον κακοποιητή. Το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αποτελείτο 

τόσο από ποσοτικές όσο και από ποιοτικές ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε 

από 17 συμμετέχουσες. Ο προτεινόμενος αριθμός (20 συμμετέχοντες) δεν επιτεύχθηκε 

λόγω των δυσκολιών της πανδημίας COVID-19 και του γεγονότος ότι ορισμένα από τα 

θύματα δεν συναίνεσαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. 

 

Δράστες ΕΒΚ: Καθώς πρόκειται για έναν αναμενόμενα μυστικοπαθή και δυνητικά υψηλού 

κινδύνου πληθυσμό και, για την ασφάλεια των δυνητικά αγνώστων θυμάτων και των 

ερευνητών, οι συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση στην έρευνα μέσω λειτουργών του 

οργανισμού, ώστε οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ή λάμβαναν υποστήριξη από υπηρεσίες. 

Ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο συνέντευξης σχεδιάστηκε με σκοπό να συλλέξει τις 

απόψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους αναφορικά με 

την υποστήριξη που έλαβαν ή λαμβάνουν, και πώς θα μπορούσε ενδεχομένως να βελτιωθεί. 

Ζητήθηκε επίσης από τους δράστες να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο για τη 

λήψη μερικών απλών δημογραφικών πληροφοριών. Πήραμε συνέντευξη από τρεις (3) 

άνδρες δράστες. Ο προτεινόμενος αριθμός (5 συμμετέχοντες) δεν επιτεύχθηκε λόγω του 

γεγονότος ότι το νεοσύστατο πρόγραμμα δραστών ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020, επομένως, 

ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται σταδιακά και, το γεγονός ότι ορισμένοι από τους 

συμμετέχοντες δεν συναίνεσαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. 

 

Εργαζόμενοι σε θέσεις-κλειδιά: Ο στόχος των ομάδων εστίασης ήταν να συνεργαστούν με 

τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους βασικούς επαγγελματίες με στόχο να μετρήσουν 
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τις απόψεις τους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις για την 

αντιμετώπιση της ΕΒΚ στους αντίστοιχους τομείς τους. Ένα ημι-δομημένο 

ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε για χρήση με ομάδες εστίασης επαγγελματιών που είτε 

εργάζονται με θύματα/επιζώντες είτε με δράστες ΕΒΚ. Τρεις σύντομες βινιέτες 

αναπτύχθηκαν επίσης για να βοηθήσουν στη συζήτηση για τους τρόπους που 

υποστηρίζονται εκείνοι που επηρεάζονται από/ή διαπράττουν ΕΒΚ. Οι βινιέτες των 

ομάδων εστίασης βρίσκονται στο Παράρτημα 1, οι βασικές ερωτήσεις της ομάδας 

εστίασης των επαγελματιών βρίσκονται στο Παράρτημα 2 και, τα θέματα κωδικοποίησης 

των ομάδων εστίασης βρίσκονται στο Παράρτημα 3. Στη μελέτη της Κύπρου 

πραγματοποιήθηκαν δύο (2) ομάδες εστίασης, με συνολικά δέκα (10) συμμετέχοντες – με 

ένα συνδυασμό επαγγελματιών, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών πρώτης γραμμής 

που εργάζονται με θύματα ή/και δράστες ΕΒΚ. Πιο συγκεκριμένα συμμετείχαν 

επαγγελματίες από την Αστυνομία Κύπρου, την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, 

το Σπίτι της Γυναίκας, τον οργανισμό κατά των εξαρτήσεων ΚΕΝΘΕΑ και τον ΣΠΑΒΟ 

(Λειτουργοί του Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, Λειτουργοί Χώρων Φιλοξενίας, Ψυχολόγοι και 

Κοινωνικοί Λειτουργοί που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και Λειτουργοί του 

προγράμματος θεραπείας δραστών). 

 

Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων: Τα ποσοτικά δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας 

την περιγραφική στατιστική ανάλυση. Για τα ποιοτικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκε η 

θεματική κωδικοποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου και τα κυρίαρχα θέματα 

που προέκυψαν χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο κωδικοποίησης που αναπτύχθηκε από το 

Πανεπιστήμιο Bournemouth. 

 

Ανάλυση Δεδομένων  

Ως μέρος του έργου OSSPC όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν επιτόπια έρευνα. Πιο 

συγκεκριμένα, η επιτόπια εργασία που έγινε στην Κύπρο περιελάμβανε: 

• Συνεντεύξεις με 3 δράστες 

• Έρευνα σε 17 Θυμάτα 
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• Ομάδες εστίασης με 10 επαγγελματίες 

• Στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας 

 

Τα δεδομένα που προέκυψαν από την επιτόπια έρευνα υποβλήθηκαν στο Πανεπιστήμιο 

του Bournemouth (BU) από όλους τους εταίρους, αφού πρώτα μεταφράστηκαν στα 

Αγγλικά. Τα ποσοτικά δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας την περιγραφική 

στατιστική ανάλυση. Για τα ποιοτικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκε η θεματική 

κωδικοποίηση σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου και τα κυρίαρχα θέματα που 

προέκυψαν χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο κωδικοποίησης που αναπτύχθηκε από το BU. 

Αφού τα ευρήματα έτυχαν ανάλυσης, επιστράφησαν στους εταίρους από το BU για 

συμπερίληψη των αποτελεσμάτων στις εκθέσεις της χώρας τους, καθώς και για 

συμπερίληψη στην έκθεση Time to Change: International Report. Παρακάτω, μπορείτε να 

βρείτε τα ευρήματα από την επιτόπια έρευνα σύμφωνα με κάθε ομάδα στόχο. 

 

Αποτελέσματα Έρευνας Θυμάτων/ Επιζήσασων 

Ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις απόψεις των επιζήσασων αναφορικά με τις δικές τους 

εμπειρίες από την αλληλεπίδραση με τις υπηρεσίες υποστήριξης, τις απόψεις και τις 

εμπειρίες τους σχετικά με την υποστήριξη που προσφέρεται στον δράστη, 

προετοιμάστηκε από τον επικεφαλής του Πακέτου Εργασίας το Πανεπιστήμιο του 

Bournemouth και μεταφράστηκε στα Ελληνικά από τον ΣΠΑΒΟ για τις ανάγκες της 

έρευνας πεδίου στην Κύπρο. Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο τόσο από ποσοτικές όσο και 

από ποιοτικές ερωτήσεις και ήταν διαθέσιμο διαδικτυακά τόσο στα ελληνικά όσο και στα 

αγγλικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγήθηκε χειρόγραφα σε θύματα που 

συναινούσαν να συμμετάσχουν. Συνολικά, 17 θύματα ΕΒΚ στην Κύπρο ολοκλήρωσαν την 

έρευνα κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2020 έως τον Ιανουάριο 2021. Το πρότυπο του 

ερωτηματολογίου της έρευνας βρίσκεται στο Παράρτημα 4. 
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Δημογραφικά Συμμετέχουσων 

Οι συμμετέχουσες ήταν όλες γυναίκες ηλικίας άνω των 18 ετών, οι οποίες είτε 

φιλοξενήθηκαν στα καταφύγια του ΣΠΑΒΟ είτε τους προσφέρθηκαν συμβουλευτικές 

υπηρεσίες από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς του ΣΠΑΒΟ. Σε 16 περιπτώσεις 

οι δράστες ήταν άντρες, ενώ σε 2 περιπτώσεις τα θύματα ανέφεραν κακοποίηση από 

περισσότερους από έναν δράστες (μία περίπτωση από 2 άντρες κακοποιητές, και μία 

περίπτωση από την οικογένειά της). Το εύρος ηλικιών των συμμετεχόντων ήταν 20 – 69 

ετών (βλ. Εικόνα Figure 0-1). 

 

 
Figure 0-1 

 

Η εθνικότητα των συμμετεχόντων περιελάμβανε τόσο Κύπριες όσο και αλλοδαπές. 

Συγκεκριμένα, 8 γυναίκες ήταν Κύπριες, 7 γυναίκες από άλλες χώρες της ΕΕ και 2 γυναίκες 

υπήκοοι τρίτων χωρών (βλ. Εικόνα Figure 0-2). Από τις 17 συμμετέχουσες, 5 γυναίκες 

δήλωσαν άνεργες, 8 γυναίκες ανέφεραν ότι έχουν δουλειά και 2 γυναίκες ότι είναι 

συνταξιούχες. Η πλειοψηφία των συμμετέχουσων (81%) έχουν παιδιά. 
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Figure 0-2 

 

Τα ευρήματα αναφέρονται ευθυγραμμισμένα με το πλαίσιο κωδικοποίησης που παρέχεται 

από το BU, κάτω από τα ακόλουθα γενικά θέματα: 

• Εμπόδια στην πρόσβαση για υποστήριξη 

• Αποτελεσματική Υποστήριξη 

• Στάσεις στις παρεμβάσεις για δράστες 

 

Εμπόδια στην Πρόσβαση για Υποστήριξη 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (64,7%) ανέφερε ότι δεν υπάρχει επαρκής 

ευαισθητοποίηση για την ΕΒΚ ως κοινωνικό πρόβλημα στην κοινότητα. Το ίδιο ποσοστό 

των ερωτηθέντων (64,7%) δεν γνώριζε πού μπορούσε να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, το ίδιο 

ποσοστό ανέφερε ότι ήταν σε θέση να έχει πρόσβαση στην υποστήριξη για την ΕΒΚ όταν 

τη χρειαζόταν. Οι συμμετέχουσες φάνηκαν να μην είναι πλήρως ικανοποιημένες από τη 

χρονική στιγμή που προσφέρθηκε η βοήθεια, καθώς μόνο το 58,8% των συμμετέχουσων 

απάντησε ότι η βοήθεια προσφέρθηκε την κατάλληλη στιγμή, ενώ το 41,2% ούτε 

συμφώνησε ούτε διαφώνησε, ούτε διαφώνησε εντελώς, ότι η βοήθεια προσφέρθηκε τον 

κατάλληλο χρόνο. Αυτά τα ποσοστά εκφράζουν τη σημασία του χρόνου για τα θύματα και 

την ταχύτητα των υπηρεσιών στην ανταπόκριση σε περιστατικά ΕΒΚ. Όπως ανέφεραν τα 

θύματα, οι μισοί από τις συμμετέχουσες άρχισαν να σκέφτονται να λάβουν βοήθεια, κάπου 
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μεταξύ 1-2 ετών κακοποίησης, ενώ το 25% είχε βιώσει κακοποίηση πάνω από 10 χρόνια 

πριν σκεφτεί να λάβει βοήθεια. 

 

Ανταπόκριση Υπηρεσιών Ποινικής Δικαισούνης 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις (52,9%) 

φορείς της Ποινικής Δικαιοσύνης (Αστυνομία, δικαστήρια, νομική υποστήριξη) 

εμπλέκονταν όταν τα θύματα βίωσαν ΕΒΚ, στο 47% των περιπτώσεων δεν εμπλέκονταν 

υπηρεσίες της Ποινικής Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της 

Αστυνομίας, τα μισά από τα θύματα ανέφεραν ότι είχαν καλέσει την Αστυνομία και κάποια 

από αυτά περισσότερες από μία φορές. Πράγματι, η απόφαση των θυμάτων να αναφέρουν 

το έγκλημα στις αρμόδιες αρχές αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία που επηρεάζεται από 

προσωπικούς (γνωστικούς και συναισθηματικούς) και κοινωνικούς παράγοντες 

(Greenberg and Ruback, 1992 ̇ Greenberg and Beach, 2004, σ. 178-179 ̇ Sparks, 1985, σ. 

246· Greenberg, Ruback και Westcott, 1982). 

Η πλειονότητα των θυμάτων (πάνω από το 80%) ανέφερε ότι η απόκριση της Ποινικής 

Δικαιοσύνης δεν ήταν αποτελεσματική, ούτε χρήσιμη, ενώ ο βίαιος σύντροφος δεν 

λογοδότησε μέσω της απόκρισης της Ποινικής Δικαιοσύνης. Το 64,7% των 

συμμετέχουσων ανέφερε ότι η απόκριση της Ποινικής Δικαιοσύνης δεν ήταν ζωτικής 

σημασίας για την ασφάλειά τους. Η απογοήτευσή τους ήταν επίσης εμφανής στις 

απαντήσεις τους αναφορικά με τα χειρότερα πράγματα σχετικά με τη βοήθεια που έλαβαν 

για την ΕΒΚ, στα οποία περιελάμβαναν την έλλειψη υποστήριξης από το νομικό σύστημα, 

την Αστυνομία, τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το εργασιακό τους περιβάλλον, 

την ακατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά, την ανεπαρκή ασφάλεια, την ενοχοποίηση 

των θυμάτων, καθώς και την έλλειψη ευαισθητοποίησης. 

 

Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν τη δυσαρέσκεια των θυμάτων σχετικά με την υποστήριξη 

και τις αποκρίσεις του ΣΠΔ, αντανακλώντας διεθνή στοιχεία που δείχνουν την έλλειψη του 

ΣΠΔ να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και επαρκώς στις ανάγκες των θυμάτων (π.χ. 

Biffi et al., 2016· FRA, 2019), και γενικά την έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ του κοινού και 
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της Αστυνομίας και εμπιστοσύνης του κοινού στο ΣΠΔ (στο Maffei and Markopoulou, 2013, 

σελ. 109-197· Jackson et al., 2014). 

 

Αποτελεσματική Υποστήριξη 

Οι απαντήσεις των συμμετέχουσων αναφορικά με τα καλύτερα πράγματα σχετικά με τη 

βοήθεια που έλαβαν για την ΕΒΚ αντικατοπτρίζουν τις γενικές ανάγκες και τα δικαιώματα 

των θυμάτων, π.χ. πληροφόρηση και καθοδήγηση, συμβουλευτική και ψυχολογική 

υποστήριξη, προστασία της ασφάλειας σε καταφύγια ή από την Αστυνομία, 

επαγγελματική ανταπόκριση (κατάλληλη επαγγελματική συμπεριφορά, εξατομικευμένη 

προσέγγιση), αίσθημα υποστήριξης γενικά, ενδυνάμωση, πρακτική βοήθεια (είδη πρώτης 

ανάγκης) και η σημασία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος από την οικογένεια και τους 

φίλους. 

 

Στάσεις στις Παρεμβάσεις για Δράστες 

Τα αποτελέσματα σχετικά με τις απόψεις των θυμάτων αναφορικά με την κακοποιητική 

συμπεριφορά και μεταχείριση των δραστών είναι μικτά. Αυτά τα αποτελέσματα φαίνεται 

να σχετίζονται με το γεγονός ότι, το 53% των θυμάτων απάντησε ότι αν ο βίαιος 

σύντροφός τους δεν ήταν βίαιος, τότε τις περισσότερες φορές η σχέση τους ήταν καλή, 

ενώ το 47% των θυμάτων λίγο ή πολύ διαφωνούσε. Ωστόσο, αν η κακοποίηση είχε 

σταματήσει, το 47% θα είχε παραμείνει στη σχέση, ενώ το 53% όχι. 

Συγκεκριμένα, μόνο 4 θύματα ανέφεραν ότι προσφέρθηκε υποστήριξη από τις υπηρεσίες 

στον κακοοιητικό σύντροφό τους για να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Ωστόσο, υπήρξαν 4 

θύματα που ούτε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν· αποτέλεσμα που μπορεί να οφείλεται 

στο γεγονός ότι είτε οι υπηρεσίες ανέφεραν ότι ο δράστης μπορούσε να λάβει υποστήριξη 

αλλά δεν τον παρέπεμψαν στην αρμόδια υπηρεσία, είτε τον παρέπεμψαν αλλά εκείνος δεν 

ήθελε να συμμετέχει. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των θυμάτων 

(76,4%) συμφώνησε ότι για να δεχτεί βοήθεια ένας δράστης, πρέπει να συνειδητοποιήσει 

ότι υπάρχει πρόβλημα με τη συμπεριφορά του, - γεγονός που συνδέεται με την αποδοχή 

της ευθύνης για τις πράξεις τους και ότι είναι υπόλογοι. 
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Όσον αφορά τις προσδοκίες των θυμάτων εάν υπήρχε βοήθεια για τον βίαιο σύντροφό 

τους, 8 θύματα συμφώνησαν ότι τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά, ενώ 9 θύματα 

ούτε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν ή, διαφώνησαν εντελώς . Ωστόσο, η πλειονότητα των 

συμμετέχουσων (76,5%) θα προτιμούσε να έχει πρόσβαση σε υποστήριξη για τον εαυτό 

τους, τον κακοποιητικό σύντροφό τους και (εάν ισχύει) τα παιδιά· ένα αποτέλεσμα που 

αναδεικνύει τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης. Πράγματι, η παροχή υπηρεσιών στα 

θύματα χωρίς την παροχή θεραπείας στους δράστες είναι ατελέσφορη για το σπάσιμο του 

κύκλου της βίας. Όπως συμφώνησαν τα περισσότερα θύματα (64,7%), ο βίαιος σύντροφός 

τους θα μπορούσε να είχε βοηθηθεί εάν η κατάλληλη βοήθεια ήταν διαθέσιμη. 

 

Όσον αφορά τις προτάσεις των θυμάτων για αλλαγές στον τρόπο μεταχείρισης των δραστών, 

τα θύματα ανέφεραν τη βελτίωση της επικοινωνίας ως τρόπο αλλαγής της συμπεριφοράς και 

των στάσεων των δραστών, την ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων διαχείρισης θυμού, 

την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα παιδιά και το τραύμα που προκλήθηκε, καθώς και 

μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία, ειδικά σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 

 

Ευρήματα: Ομάδες Εστίασης Επαγγελματιών 

Δύο ομάδες εστίασης διοργανώθηκαν στη Λευκωσία, Κύπρος, στις 01/12/2020 και 

3/12/2020. Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης ήταν δέκα επαγγελματίες πρώτης 

γραμμής που εργάζονταν με θύματα ή/και δράστες ΕΒΚ. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχαν 

από την Αστυνομία Κύπρου, την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, το Σπίτι της 

Γυναίκας, τον οργανισμό κατά των εξαρτήσεων ΚΕΝΘΕΑ και τον ΣΠΑΒΟ. Παρακάτω, 

μπορείτε να βρείτε την ανάλυση και τα ευρήματα των θεμάτων των ομάδων εστίασης. 

 

Επιτυχημένες παρεμβάσεις και προγράμματα  

Οι συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης εξήγησαν με ποιο τρόπο η Αστυνομία και οι 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται σε αναφορές για 

ΕΒΚ. Τα θύματα μπορούν να αναφέρουν απευθείας σε αυτές ή μέσω της Γραμμής Βοήθειας 

1440. Σε πολλές περιπτώσεις, οργανισμοί ανταποκρίνονται και διερευνούν, και στη 
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συνέχεια προχωρούν σε παραπομπές στον ΣΠΑΒΟ που, εκτός από την υποστήριξη των 

θυμάτων και μελών της οικογένειας, προσφέρει το μοναδικό προληπτικό πρόγραμμα 

δραστών που λειτουργεί επί του παρόντος στην Κύπρο. 

 

Οι συμμετέχοντες επισήμαναν ότι το πρόγραμμα δραστών του ΣΠΑΒΟ είναι καινούριο και 

ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά την επιτυχία του. 

Αναφορικά με τα προγράμματα του ΣΠΑΒΟ, έχουν τη δυνατότητα να παραπέμπουν τα 

θύματα μέσω διαφορετικών οδών υποστήριξης και να διασφαλίζουν ότι τα θύματα 

γνωρίζουν τις επιλογές τους. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διαμονή σε καταφύγιο, 

διατάγματα αποκλεισμού, και παροχή συμβουλευτικής μέσω παραπομπών από ψυχολόγο 

ή ψυχίατρο. Με αυτόν τον τρόπο ο ΣΠΑΒΟ προσφέρει υπηρεσίες τόσο στα θύματα όσο και 

στους δράστες μέσω διαφορετικών προγραμμάτων. 

 

Η αστυνομία μπορεί να απαγγείλει κατηγορίες σε δράστες ή να τους παραπέμψει σε 

άλλες οδούς κοινωνικής πρόνοιας, αλλά όπου εμπλέκονται παιδιά, υπάρχει νομική 

απαίτηση να προσφύγουν στα δικαστήρια: 

  «Ο νόμος για την ΕΒΚ είναι σαφής ότι όταν πρόκειται για παιδιά υπάρχει ποινική ευθύνη 

εάν το γνωρίζουμε και δεν το αναφέρουμε για να προχωρήσει η έρευνα» (FG1) 

«Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως... είναι ανήλικη, αυτό είναι βασικό στοιχείο και γι' αυτό 

η Αστυνομία έπρεπε να ανταποκριθεί άμεσα» (FG2) 

 

Ένας συμμετέχων αστυνομικός σημείωσε ότι ανεξάρτητα από την παρέμβαση: 

«Για εμάς ως Αστυνομία, είναι σημαντικό… να ενδυναμώσουμε τα θύματα ώστε να 

μπορέσουν να τα ξεπεράσουν με τη διαδικασία που θα ακολουθήσει» (FG1). 

 

Το κλειδί για αυτό είναι η λήψη καταθέσεων μαρτύρων, ώστε να μπορέσουν να 

προχωρήσουν στις διώξεις. Ένα θετικό παράδειγμα αντιμετώπισης θυμάτων περιλαμβάνει: 
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«Θα έλεγα ότι θα ήταν καλό να παραμείνει το θύμα σε συμβουλευτική ώστε να μπορέσει να 

ενδυναμωθεί μέσω της διαδικασίας, προκειμένου να πάρει την απόφαση και μέχρι τότε, να 

αναπτύξει το σχέδιο ασφαλείας που θα της δίνει τρόπους να διαχειριστεί την κατάσταση 

ώστε να μπορεί να το αντέξει ενώ ενδυναμώνεται. Για να μπορέσει να φύγει ή τουλάχιστον 

να κάνει κάποιες κινήσεις για να υποβάλει για αρχή μια καταγγελία» (FG2) 

Τέλος, οι παραπομπές για δράστες συχνά περιλαμβάνουν προγράμματα απεξάρτησης και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, οι δράστες «μπορεί να χρειαστούν παραπομπή είτε 

σε πρόγραμμα απεξάρτησης είτε σε συμβουλευτική για θέματα εθισμού» (FG2). 

 

Διυπηρεσιακή συνεργασία  

Οι συμμετέχοντες ήθελαν να τονίσουν ότι η επιτυχής απόκριση στην ΕΒΚ περιλαμβάνει μια 

ολιστική προσέγγιση για τους δράστες μεταξύ πολλών φορέων (σύμφωνα με το μοντέλο 

CCR που συζητείται στην έκθεση). Αυτό περιλαμβάνει διαδικασίες ποινικής δικαιοσύνης, 

παρεμβάσεις κοινωνικής πρόνοιας και, διάθεση υπηρεσιών μετά από απεξάρτηση ή 

συμβουλευτική, ώστε να είναι διαθέσιμες όταν οι δράστες χρειάζεται να έχουν πρόσβαση 

σε αυτές και είναι έτοιμοι. Υπάρχει μια γενική άποψη ότι η συνεργασία μεταξύ των φορέων 

είναι ζωτικής σημασίας:   

 «καλό θα ήταν να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του προγράμματος δραστών και του 

κέντρου απεξάρτησης για να παρακολουθήσουμε την πορεία του δράστη και να μην τον 

χάσουμε/ τη δυνατότητα να ενταχθούν μετά στο πρόγραμμα των δραστών, για να 

μπορέσουμε να τον συμπεριλάβουμε πιο εύκολα στο πρόγραμμα δραστών» (FG2) 

«το γεγονός ότι δεν μπορεί να λάβει υποστήριξη τώρα από το πρόγραμμα δραστών  δεν 

σημαίνει ότι δεν μπορεί να τη λάβει ποτέ, μπορεί να τη λάβει κάποια στιγμή αργότερα, 

επομένως μπορεί να είναι σημαντικό να τον κρατήσετε σε επαφή μαζί σας, όπως είπε 

[όνομα], μπορεί να καλέσει τη γραμμή βοήθειας για στήριξη, προκειμένου να τον 

κρατήσετε σε επαφή με τον σύνδεσμο» (FG2) 

 



 

 
 

58 
 

Όπως μπορείτε να δείτε από τα παρακάτω παραδείγματα, ωστόσο, υπάρχει διαφορά 

απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων ως προς την αξία των παρεμβάσεων της Ποινικής 

Δικαιοσύνης, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η παροχή συμβουλευτικής δεν αρκεί και 

ότι η νομοθεσία είναι αναγκαία, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι ο νόμος δεν αποτελεί λύση: 

«Συχνά για να κινητοποιηθούν οι δράστες να αναγνωρίσουν τη συμπεριφορά τους ως 

κακοποιητική, απαιτείται επίσης η πίεση από το ποινικό σύστημα. Η παροχή 

συμβουλευτικής από μόνη της δεν είναι αρκετή, γιατί συχνά, όπως σε αυτό το σενάριο, 

υπάρχει πλήρης άρνηση ότι «εγώ» εμπλέκομαι σε κακοποιητική συμπεριφορά. […] 

Επομένως, πιστεύω ότι οι υπηρεσίες θα μπορούσαν και θα πρέπει να ειδοποιήουν τον Γενικό 

Εισαγγελέα σχετικά με αυτό» (FG1) 

«Η τιμωρία μέσω του ΣΠΔ συχνά δεν είναι η λύση στο πρόβλημα, μια δραστική και ολιστική 

λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επιτακτική. Χρειαζόμαστε κάτι πιο δομημένο για τους 

δράστες για αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Μια διεπιστημονική προσέγγιση» 

(FG1) 

«Η συμβουλευτική μπορεί να μην είναι άμεσα χρήσιμη ... θα χρειαστεί η ποινική παρέμβαση 

για να βοηθήσει σε όλες τις άλλες ενέργειες που είναι καλό να αναληφθούν» (FG1) 

 

Τελικά, ωστόσο, δίνεται έμφαση στο κίνητρο του δράστη να αντιμετωπίσει τη 

συμπεριφορά του προκειμένου να επιφέρει πραγματική αλλαγή, παρά το πόσο δύσκολο 

μπορεί να είναι αυτό: 

«Είναι πολύ σημαντικό οι δράστες να αναγνωρίσουν ότι χρειάζονται βοήθεια και να κάνουν 

μια προσπάθεια να αλλάξουν, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση να σταματήσουν να εκδηλώνουν 

κακοποιητικές συμπεριφορές (να είναι δράστης κάποιος). Δεν είναι κάτι που συναντάμε 

πολύ τακτικά, ο ίδιος ο δράστης είναι πρόθυμος να εμπλακεί σε τέτοιες διαδικασίες» (FG1) 

«Εκτός κι αν κάποιος τον αναγκάσει από έξω, ας πούμε ένα δικαστήριο, είναι πολύ δύσκολο 

για ένα άτομο να κινητοποιηθεί τόσο και χρειάζεται μεγάλη κινητοποίηση για να 
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παρακολουθήσει πολλά προγράμματα και υπηρεσίες, επομένως ένα πρόγραμμα που περιέχει 

όλες τις υπηρεσίες σε ένα το μέρος θα ήταν πιο ιδανικό» (FG1) 

 «Το ζήτημα τώρα εδώ είναι ότι [το πρόγραμμα δραστών του ΣΠΑΒΟ] λειτουργεί σε 

εθελοντική βάση. Δεν υπάρχει δικαστική απόφαση που να αναγκάζει τους δράστες να 

συμμετάσχουν, επομένως εναπόκειται στον ίδιο δράστη να αποφασίσει εάν θα 

συμμετάσχει ή όχι, και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι δράστες συχνά δεν έχουν 

επίγνωση του προβλήματος» (FG1) 

«Ο νόμος πρέπει να τεθεί σε ισχύ και σε ορισμένες περιπτώσεις να ασκηθεί αναβαθμένος, 

αλλά ο νόμος από μόνος, δηλαδή η επιβολή διαταγμάτων, είναι ανεπαρκής για να 

σταματήσει τις βίαιες συμπεριφορές» (FG1) 

 

Όπως σημειώνουν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες, η προσπάθεια χρήσης του νόμου 

για να ενθαρρύνει τον δράστη να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μπορεί να μην έχει 

αποτέλεσμα, επομένως οι δράστες μπορούν μόνο να ενθαρρυνθούν αλλά όχι να 

υποχρεωθούν. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υπάρχει «κοινωνικό στίγμα» 

στην Κύπρο, λόγω της φύσης του μικρού πληθυσμού και του αγροτικού της 

περιβάλλοντος, και οι δράστες μπορεί να ανησυχούν ότι οι γείτονες ή οι φίλοι θα τους 

αναγνωρίσουν εάν συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα. 

«Η Κύπρος είναι ένα μικρό μέρος, ώστε κάποιος μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί σε μια ομάδα 

πρόσωπο με πρόσωπο»  (FG1) 

 

Παρόλα αυτά, οι συμμετέχοντες υποστήριξαν έναν συνδυασμό ομαδικών και ατομικών 

συνεδριών με τους δράστες. Ανεξάρτητα από την προσέγγιση, η προώθηση της 

ευαισθητοποίησης για την ΕΒΚ είναι «κρίσιμης σημασίας» και όλοι οι συμμετέχοντες 

φαίνεται να υποστηρίζουν μια ολιστική διυπηρεσιακή προσέγγιση, καθώς «είναι 

σημαντικό για όλους που υποστηρίζουν την οικογένεια, να συνεργάζονται» (FG1). 
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Αυτό που είναι εμφανές από τους συμμετέχοντες, είναι ο ρόλος της διευπηρεσιακής 

συνεργασίας και της συνεργασίας για την επίτευξη επιτυχημένων αποτελεσμάτων για 

όλους τους εμπλεκόμενους: 

«Η συνεργασία με το Γραφείο Κοινωνικής Ευηεμρίας είναι απολύτως απαραίτητη. Ο ρόλος 

της Αστυνομίας είναι επίσης σημαντικός, αλλά για να είναι πιο καταλυτική η παρέμβασή 

μας, είναι πολύ σημαντικοί οι μάρτυρες όπως και ο Γενικός Εισαγγελέας» (FG1) 

«Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, δηλαδή της Αστυνομίας, 

των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και σε αυτή την περίπτωση του κέντρου 

απεξάρτησης» (FG2) 

 

Εμπόδια Πρόσβασης σε Υπηρεσίες  

Ένα σημαντικό εμπόδιο για την πρόσβαση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι ότι πολλοί 

δράστες με ιστορικό ή κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν 

ένα πρόγραμμα επεξάρτησης, εάν απαιτείται. Εκφράστηκε ανησυχία από έναν 

συμμετέχοντα ότι μερικές φορές οι επαγγελματίες δεν είναι σίγουροι πού να 

παραπέμψουν πρώτα, αν και ήθελε να τονίσει ότι εφόσον διατηρείται επαφή, ο δράστης 

μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα παρέμβασης αργότερα. 

 «Ήταν λίγο δύσκολο γι’ αυτούς το πώς να το διαχειριστούν, πώς να ιεραρχήσουν, αν 

πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουν το κομμάτι της χρήσης ναρκωτικών ή να παραπέμψουν 

σε ένα πρόγραμμα για ΕΒΚ» (FG2) 

«Εάν καλέσει ξανά στη γραμμή βοήθειας του συνδέσμου, ίσως θα μπορούσε να γίνει μια 

δεύτερη αξιολόγηση, με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο ο σύνδεσμος για την ΕΒΚ θα 

μπορούσε να τον βοηθήσει, να τον κινητοποιήσει και να πάει σε αυτό το πρόγραμμα 

απεξάρτησης ή να τον παρακινήσει να καλέσει ξανά στη γραμμή βοήθειας, για οτιδήποτε 

σε σχέση με τη βία» (FG2) 
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Επιπλέον, οι δράστες δεν υποχρεούνται από το νόμο να ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα 

δραστών, αλλά ενθαρρύνονται να το κάνουν. Αυτό σημαίνει ότι για όσους δράστες 

αρνούνται την ευθύνη της ΕΒΚ, δεν υπάρχει κανένας τρόπος επιβολής της συμμετοχής 

τους. Ως εκ τούτου, ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο είναι οι δράστες να μην αποδέχονται ή να 

μην αναγνωρίζουν τις πράξεις τους. 

 «Είναι ένα σημαντικό μέρος του νόμου που δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα, ότι ένας 

δράστης μπορεί να παραπεμφθεί σε ένα «πρόγραμμα δραστών» δεν εφαρμοζόταν μέσω του 

νόμου. Εμείς ως [ΣΠΑΒΟ] πρέπει να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές για την ύπαρξη του 

προγράμματος και ότι είναι σημαντικό να βοηθήσουμε επίσης τους δράστες όπως βοηθάμε 

τα θύματα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα κενό στο πρόγραμμα των δραστών» (FG2) 

«Το ιδανικό θα ήταν να αναγνωρίσω ότι χρησιμοποιώ βία ή να αναγνωρίσω ότι 

αποδέχομαι τη βία» (FG2) 

 

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες αναφέρουν την έλλειψη στήριξης προς τα θύματα παρά τα 

επανειλημμένα αιτήματά τους για δημιουργία προγράμματος δραστών, πράγμα που 

σημαίνει ότι προγράμματα παρέμβασης στους δράστες δεν προσφέρονται. Υπάρχει 

επίσης ένας βαθμός υποκειμενικότητας που επισημαίνεται ως προς τον τρόπο που θα 

ανταποκριθεί «κάθε λειτουργός κοινωνικής ευημερίας» σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. 

Ορισμένοι συνηγορούν υπέρ των ευρύτερων νομοθεσιών «που θα χρησιμοποιούνται ως 

εργαλεία», ενώ άλλοι υπογραμμίζουν τα εμπόδια εντός τομέων του ΣΠΔ: 

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το φαινόμενο των υποθέσεων που αποσύρονται από τα 

θύματα κατά τη διάρκεια της έρευνας και της φάσης της δίκης της υπόθεσης» (FG1) 

 

Παρόλο που ο συντονισμός και η συνεργασία τονίζεται ως επιτυχία σε πολλές 

περιπτώσεις, η αποτυχία του μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιτυχή αποτελέσματα για τα 

θύματα και τις οικογένειές τους: 

«Είναι βασικό οι διάφοροι οργανισμοί να ενεργούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο» (FG1) 
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«Θα πρέπει επίσης να πω για τον συγχρονισμό (των διαφορετικών οργανώσεων) που είναι 

εξαιρετικά σημαντικός γιατί αν λάβουμε υπόψη το διάταγμα αποκλεισμού όπου ο νόμος σου 

δίνει 8 ημέρες (σε αυτό το χρονικό διάστημα) θα πρέπει πραγματικά να κυνηγήσεις τους 

πάντες, ψυχολόγους κλπ. γιατί αν περάσει αυτή η προθεσμία και δεν τα καταφέρεις και είναι 

πραγματικά υπόθεση, τότε όλοι εκτίθενται» (FG1) 

 

Επιπλέον, το πρόγραμμα του ΣΠΑΒΟ για τους δράστες παραμένει σχετικά νέο και 

επομένως δεν γνωρίζουν όλοι οι οργανισμοί τι έχει να προσφέρει. Είναι επίσης δύσκολο 

να προβλεφθεί εάν θα εντοπιστούν ζητήματα από την παροχή του, αν και οι 

συμμετέχοντες πιστεύουν ότι τυχόν προκλήσεις ή «κενά» που εντοπίστηκαν κατά τη 

διάρκεια αυτής της αρχικής περιόδου παράδοσης δεν θα είναι ανυπέρβλητα: 

«Το πρόγραμμα που πραγματοποιείται τώρα είναι κάτι νέο. Δεν μπορώ να σας πω αν 

υπάρχουν κενά. Για να δω αν υπάρχουν κενά στο πρόγραμμα, πρέπει να παρέχεται για μια 

συγκεκριμένη περίοδο» (FG2) 

«Σε ένα χρόνο θα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα» (FG2) 

 «Είναι ένα νέο πρόγραμμα και θέλει χρόνο. Οπως ειπες. Θα μάθουμε από αυτά τα κενά και 

θα μάθουμε από τα λάθη μας. Το πρόγραμμα θα εξελιχθεί» (FG2) 

 

Οι συμμετέχοντες τόνισαν επίσης τις ανησυχίες τους σχετικά με την έλλειψη παραπομπών 

από τις υπηρεσίες υγείας και «ορισμένους γιατρούς» που μπορεί να μην αναγνωρίσουν μια 

συγκεκριμένη αναφορά ως ΕΒΚ, καθώς και από τα σχολεία. 

«Νομίζω ότι το σχολείο είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοια 

περιστατικά… πολλές φορές τα παιδιά αναφέρουν ότι χτύπησαν μόνα τους... Και πολλές 

φορές δεν συμβαίνει τίποτα από τα σχολεία λόγω φόβου» (FG1) 

 «Πρώτον και κύριο θεωρώ πολύ σημαντική την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών 

υγείας γενικότερα, ιδιαίτερα των γιατρών, καθώς είναι οι πρώτοι επαγγελματίες με τους 

οποίους έρχονται σε επαφή οι γυναίκες, είναι η πιο συχνή επαφή για την αναγνώριση των 
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συμπτωμάτων και, μετά οι καθηγητές και το σχολείο. Επομένως θα έλεγα ότι η επίγνωση 

και η γνώση του ποια είναι τα συμπτώματα της ΕΒΚ είναι ζωτικής σημασίας» (FG1) 

 

Ένα άλλο εμπόδιο είναι αυτό των ομαδικών συνεδριών. Ένας συμμετέχων παραδέχτηκε 

ότι με περιορισμένο αριθμό εξυπηρετούμενων ατόμων δεν έχουν πάντα την «ευκαιρία να 

έχουν ομαδικές συνεδρίες» (FG2). Και συνεχίζει λέγοντας: 

«Ένα άλλο κενό είναι ότι δεν έχουμε επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές στον βαθμό που 

χρειάζεται, ούτε καν με τις φυλακές. Γιατί σίγουρα κάποιος που είναι στη φυλακή δεν τον 

κάνει δράστη ΕΒΚ» (FG2) 

Περαιτέρω εμπόδια που αναφέρθηκαν, περιλαμβάνουν τη γλώσσα «η οποία είναι ένα 

πολύ μεγάλο εμπόδιο» για την πρόσβαση σε υπηρεσίες και υποστήριξη. 

 

 

Τυπολογία Δραστών  

Οι δράστες ΕΒΚ περιγράφονται αποκλειστικά ως άνδρες, συχνά σύζυγοι και πατέρες (αν 

και υπήρχε ένα παράδειγμα βίας από παιδί σε γονέα, από έναν γιο προς τη μητέρα του). 

Περιγράφηκαν ως έχοντας κατά κύριο λόγο ιστορικό χρησης ή κατάχρησης ναρκωτικών ή 

αλκοόλ και, προτάθηκε ότι αυτοί οι εθισμοί αποτελούσαν παράγοντες που συνέβαλαν στη 

βία προς τους συντρόφους και τα παιδιά τους. Υπήρχαν οφέλη σε αυτό το επιχείρημα, 

καθώς η επίγνωση των πολλαπλών κινητήριων παραγόντων, σήμαινε παραπομπή σε ένα 

εύρος υπηρεσιών μέσω μιας ολιστικής, διυπηρεσιακής προσέγγισης, αλλά η συζήτηση δεν 

περιλάμβανε καμία εξέταση των δραστών πέρα από αυτές τις στερεότυπες πτυχές (με μια 

εξαίρεση, παρακάτω):  

«Το γεγονός ότι ο δράστης χρησιμοποιεί ναρκωτικά και ασκεί βία είναι ένα κοινό πρόβλημα 

και απαιτεί τον συντονισμό αρκετών υπηρεσιών ώστε ο ίδιος να λάβει βοήθεια» (FG1) 

«Λοιπόν, πώς συγκρίνετε τις ιστορίες. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα κοινό έδαφος και αυτό είναι το 

θέμα των εθισμών στα ναρκωτικά. Είναι κάτι που συναντάμε στις συμβουλευτικές συνεδρίες 

που κάνουμε» (FG2) 
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«Μέσα από την εμπειρία που έχω από τη γραμμή βοήθειας 1440, υπάρχουν κλήσεις από 

θύματα πολλές φορές ότι οι δράστες έκαναν χρήση ουσιών» (FG2) 

«Είχαμε επίσης ένα περιστατικό στο καταφύγιο που έκανε χρήση ουσιών, συγκεκριμένα 

κρύσταλ, και υπήρχε συννοσηρότητα με ψυχιατρικό ιστορικό, με χρήση ουσιών» (FG2) 

«Η κατάχρηση ουσιών έχει συμβάλει σημαντικά στον τρόπο με τον οποίο ο δράστης 

εκφράζεται βίαια προς το θύμα, αλλά υπάρχει επίσης και κάποια άλλη ψυχοπαθολογία...» (FG1) 

«Θεωρώ ότι είναι πολύ συχνό μετά τη χρήση ουσιών και συχνά κάνναβης, λιγότερο 

παυσίπονων και οπιούχων… η στέρησή τους μπορεί να προκαλέσει ξεσπάσματα» (FG1) 

«Βλέπουμε πολύ συχνά τη χρήση κάνναβης σε συνδυασμό με ορισμένες εκρήξεις βίας, και 

συνήθως υπάρχει συσχέτιση με διαταραχές ψυχικής υγείας, τόσο τα θέματα ψυχικών 

διαταραχών όσο και η κατάχρηση ναρκωτικών από μόνα τους, (μπορεί να προκαλέσουν 

εκρήξεις θυμού)… η έκρηξη μπορεί να είναι ακόμα χειρότερη όταν συνδυάζονται» (FG1) 

«Το συναντάμε και στα καταφύγια. Αντιμετωπίζουμε το θέμα της κατάχρησης ναρκωτικών 

και του κινδύνου» (FG1) 

 

Επιπλέον, ορισμένοι συμμετέχοντες στις ομάδες εστίασης δήλωσαν ότι το παράδειγμα που 

χρησιμοποιήθηκε στη βινιέτα 3 ήταν πολύ παρόμοιο με αυτό που βίωνουν στην πρακτική 

τους, όσον αφορά το ότι ο δράστης ήταν μουσουλμάνος με αυστηρές θρησκευτικές απόψεις: 

«…αυτό (αναφέρεται στη βινιέτα 3) είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε αρκετά συχνά» (FG1) 

«…τέτοια σενάρια, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ετών, θα 

αυξάνονται ολοένα και περισσότερο… η πολυπολιτισμικότητα… που εισέρχεται τώρα στη δική 

μας «μια ακόμη κλειστή» κοινωνία…» (FG1) 

«Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για ένα περιστατικό (αναφέρεται στη βινιέτα 3) που 

αντιμετωπίζουμε συχνά στα καταφύγια ή στη Γραμμή Βοήθειας 1440» (FG1) 
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«Αυτή (αναφερεται στη βινιέτα 3) είναι περιπτώσεις που υπάρχουν στην κοινωνία μας» (FG1) 

 

Άλλοι μιλούν για μια «μουσουλμανική νοοτροπία», με έναν συμμετέχοντα στην ομάδα 

εστίασης να δηλώνει ότι: 

«Πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα ότι αυτό το άτομο είναι μουσουλμάνος, οι 

μουσουλμάνοι έχουν τις πιο αυστηρές θρησκείες στον κόσμο και είναι πιο αυστηροί στο να 

λένε ακριβώς αυτό που λέει η θρησκεία τους» (FG2) 

Αναφερόμενος/η στη τρίτη βινιέτα, άλλος/η συμμετέχοντας είπε ότι η ΕΒΚ που 

διαπράχθηκε στη σύζυγο στην υπόθεση ήταν «επειδή το θεωρεί δικαίωμά του λόγω της 

θρησκείας του» (FG2). Άλλος/η αναφέρει: 

«Επειδή σε τέτοιες θρησκείες οι άνδρες θεωρούνται ότι έχουν το πάνω χέρι έναντι των 

γυναικών. Έτσι θεωρητικά πιστεύουν ότι δικαιούνται πολύ περισσότερα δικαιώματα από 

μια γυναίκα σε αυτές τις χώρες και αυτές τις θρησκείες» (FG2). 

 

Αν και αυτό είναι μια αναγνώριση από ορισμένους συμμετέχοντες, ωστόσο υπάρχει ένα σημείο 

στο οποίο ο πολιτισμός (και η θρησκεία) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογία: 

«…καθένας ως επαγγελματίας θα πρέπει σε ένα σημείο να βάλει τη γραμμή όπου τελειώνει ο 

σεβασμός του πολιτισμού σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο ο άλλος εκφράζεται 

θρησκευτικά ως πολίτης και που η γραμμή αρχίζει και διασχίζει, ώστε να υπάρχουν βίαιες 

συμπεριφορές…» (FG1) 

 

Η αρχική ανάλυση αυτών των σχολίων υποδηλώνει ορισμένες πιθανές μεροληπτικές και 

στερεότυπικές οπτικές αναφορικά με τις μουσουλμανικές κοινότητες που εμφανίζονται 

στις βινιέτες. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο ότι οι παραδοσιακές πατριαρχικές δομές 

είναι πιο διαδεδομένες στις μεταναστευτικές και μειονοτικές Ισλαμικές κοινότητες, όπου 

οι γυναίκες τοποθετούνται ως κατώτερες από τον σύζυγο  ή συμβίο τους. Αυτό απαιτεί 
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περαιτέρω διερεύνηση όσον αφορά την τυπολογία του δράστη και του θύματος και τους 

αυξημένους παράγοντες κινδύνου σε ορισμένες κοινότητες. 

 

Ως εκ τούτου, παρά την αναγνώριση από ορισμένους ότι υπάρχει «μια πολυπλοκότητα στις 

περιπτώσεις», παρουσιάζονται εδώ δύο τυπολογίες δραστών: ο ένας κατασκευάστηκε ως 

μέλος μιας πολιτιστικής και θρησκευτικής μειονότητας, και ο άλλος ως άτομο με ιστορικό 

κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ και ψυχική ασθένεια ως κινητήριους παράγοντες. Ένας 

συμμετέχων αναγνώρισε ότι ένα έναυσμα όπως η γέννηση ενός παιδιού που χρησιμοποιήθηκε 

σε μία από τις βινιέτες αποτελεί συχνά παράγοντα που σχετίζεται με το περιστατικό βίας. 

 

 

Τυπολογία Θυμάτων  

Σύμφωνα με τις παραπάνω περιγραφές των δραστών, τα θύματα ήταν αποκλειστικά 

γυναίκες και παιδιά. Δεν έγινε αναφορά σε κοινωνική τάξη, σεξουαλικό προσανατολισμό 

ή άλλους παράγοντες ταυτότητας, εκτός από τη συσχέτιση με το Ισλάμ που αναφέρθηκε 

επίσης σε σχέση με τους δράστες. 

Πολλοί συμμετέχοντες ήταν συμπονετικοί όσον αφορά την αναγνώριση της υποστήριξης 

που πρέπει να είναι διαθέσιμη για τα θύματα για να αισθάνονται ότι μπορούν να 

προχωρήσουν: 

 «Η ιδανική παρέμβαση περιλαμβάνει τον συγχρονισμό και τον συντονισμό όλων των 

υπηρεσιών για να μπορούν να παρέχουν όλα όσα χρειάζεται το θύμα. Νομίζω ότι πολλά 

κομμάτια πρέπει να ενωθούν για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των θυμάτων με συστημικό 

τρόπο και σε κάθε υπηρεσία» (FG1) 

 

Άλλος/η  αναγνώρισε τα πολιτιστικά και θρησκευτικά εμπόδια που ενδέχεται να συμβάλουν 

στο να μην παρουσιάζονται οι γυναίκες για να αναφέρουν τις εμπειρίες τους: 

«στην ατομική συμβουλευτική… μιλάω κυρίως για τις πολιτισμικές διαφορές ως προς το πόσο 

περιορισμό μπορεί να έχει μια γυναίκα. Ακόμα και για το κομμάτι ότι παρόλο που η βία είναι 
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εμφανής και υπάρχουν παιδιά και το κομμάτι του ότι τον αγαπώ και δεν θέλω να χωρίσω, και 

αυτό είναι πολύ συχνό, και νομίζω ότι είναι κάτι που σίγουρα όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει, 

και αυτό είναι πολύ challenging ναι» (FG2)  

 «Επειδή σε τέτοιες θρησκείες οι άνδρες θεωρούνται ότι έχουν το πάνω χέρι έναντι των 

γυναικών. Έτσι θεωρητικά πιστεύουν ότι δικαιούνται πολύ περισσότερα δικαιώματα από 

μια γυναίκα σε αυτές τις χώρες και αυτές τις θρησκείες… Έτσι είναι πολύ δύσκολο να 

πείσεις τη σύζυγο να κάνει καταγγελία ή να ζητήσει κάποια ψυχολογική στήριξη ή τρόπους 

να χειριστεί την κατάσταση” (FG2) 

 

Ορισμένοι συμμετέχοντες επίσης φαίνεται να πρότειναν ότι οι γυναίκες θύματα είχαν την 

ευθύνη να αναφέρουν τις εμπειρίες τους στην αστυνομία, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται 

παιδιά, και ένας ανέφερε ένα παράδειγμα γυναίκας θύματος βίας από παιδί προς γονέα 

που «μας ενοχλεί συνεχώς» και που «κάνει υπερβολές, υπερβάλλει». Άλλος/η λέει: 

 «Από την δική μας πλευρά το ουσιαστικό θα ήταν η Μαρία να βγει μπροστά και να 

καταγγείλει και από την στιγμή πού ήρθε και ένα παιδί, έχει και η ίδια ποινική ευθύνη να το 

κάνει» (FG1) 

 

Ωστόσο, ένας συμμετέχων αναγνωρίζει τις προκλήσεις που υπάρχουν, καθώς περιγράφει 

την απειλή ορισμένων δραστών σε σχέση με την απομάκρυνση των παιδιών από το θύμα. 

Αναγνωρίζει ότι αυτός είναι ένας πιθανός παράγοντας που συμβάλλει στους λόγους που 

τα θύματα δεν καταγγέλουν τις εμπειρίες τους ή φοβούνται να το κάνουν: 

«Ο σύζυγος να απειλεί ότι θα της πάρει το μωρό, εάν εκείνη (το θύμα) απειλήσει ότι θα τον 

αφήσει ή θα ζητήσει βοήθεια, είναι κάτι που βιώνουμε πολύ συχνά (στο καταφύγιο) και 

αποτελεί λόγο για τη γυναίκα, το θύμα, να μείνει στην κακοποιητική σχέση. Το ζούμε 

πολλές φορές, είτε μέσω της Γραμμής Βοήθειας 1440 είτε στο καταφύγιο. Κάτι που 

αναφέρουν όλες οι φιλοξενούμενες όταν έρχονται στο καταφύγιο, είναι ότι δεν γνωρίζουν 

πριν εγκαταλείψουν τον δράστη αν θα μπορούσε να πάρει το μωρό μακρυά τους» (FG1) 
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Ο φόβος μήπως χάσουν τα παιδιά τους επαναλαμβάνεται από έναν άλλο συμμετέχοντα, 

αναγνωρίζοντας πόσο δύσκολο είναι να «να βγουν μπροστά… γιατί έχουν αυτό τον φόβο 

ότι μπορεί να χάσουν και τα παιδιά τους για πάντα» (FG1). 

 

Χωρίς να αναγνωρίζεται αυτός ο πολύ πραγματικός φόβος που βιώνουν τα θύματα ΕΒΚ, 

οι φορείς και οι επαγγελματίες κινδυνεύουν να ενισχύσουν μια αφήγηση κατηγοριών προς 

το θύμα, όπως στο παρακάτω παράδειγμα: 

«Είναι πολύ σημαντικό ότι η ίδια η μητέρα είναι ξεκάθαρα θύμα, αλλά από την άλλη πλευρά 

έχει επίσης την ίδια ποινική ευθύνη έναντι των παιδιών της που είναι θύματα βίας» (FG1). 

 

Συμπεράσματα: Ομάδες Εστίασης 

Δέκα συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στις ομάδες εστίασης και τόνισαν συγκεκριμένα 

πολιτιστικά, θρησκευτικά και πατριαρχικά εμπόδια για επιτυχημένες παρεμβάσεις με 

δράστες και θύματα. Θέλησαν να τονίσουν ότι το νέο πρόγραμμα δραστών του ΣΠΑΒΟ δεν 

έχει ακόμη αξιολογηθεί και ως εκ τούτου υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα κατά πόσο είναι 

επιτυχές. Ωστόσο, υποστηρίζουν μια συλλογική, διυπηρεσιακή προσέγγιση στις 

παρεμβάσεις των δραστών και μεγαλύτερα προγράμματα ευαισθητοποίησης με το ευρύ 

κοινό, την εκπαίδευση και τους παροχείς υγειονομικής περίθαλψης, προκειμένου να 

προωθηθεί μια κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Υπήρξε κάποια διαφωνία μεταξύ των 

συμμετεχόντων που ευνοούσαν μεγαλύτερες νομοθετικές εξουσίες και εκείνων που 

πίστευαν ότι η νομοθεσία θα μπορεί να εμποδίσει την υπόθεση. Τόνισαν μια ιδιαίτερη 

δυσκολία στον εντοπισμό των θυμάτων ΕΒΚ σε περιπτώσεις όπου θύματα και δράστες είναι 

μουσουλμάνοι μετανάστες, λόγω των παραδοσιακών, πατριαρχικών στερεοτύπων του 

φύλου. Τόνισαν επίσης πώς οι δράστες πρέπει να παρακινούνται για αλλαγή, προκειμένου 

μια παρέμβαση να είναι επιτυχής, αναφέροντας ωστόσο αυτό το κίνητρο μερικές φορές 

περιορίζεται λόγω του στίγματος που σχετίζεται με την ετικέτα ως δράστης ΕΒΚ. 
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Ευρήματα: Συνεντεύξεις Δραστών 

Στην Κύπρο, λήφθηκε συνέντευξη από τρεις (3) δράστες. Όπως και σε άλλες χώρες, 

υπήρξαν ορισμένα συνεκτικά ευρήματα. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τις γνώσεις και 

τις εμπειρίες τους αναφορικά με την παρεχόμενη υποστήριξη. Η θεματική ανάλυση 

εντόπισε κοινά θέματα. Αυτά αφορούραν κυρίως την «τρέχουσα οργανωτική 

ανταπόκριση» και «εμπόδια στην πρόσβαση ή τη συμμετοχή με υπηρεσίες». Εξετάστηκε 

επιπλέον μια «τυπική παρουσίαση» – κοινά χαρακτηριστικά των δραστών και, τέλος, τι 

θεωρήθηκε χρήσιμο για τους συμμετέχοντες και θα μπορούσαν να θεωρηθούν πεδία για 

πιθανή καλή μελλοντική πρακτική – δηλαδή «Τι δουλεύει». Το καθένα θα συζητηθεί με τη 

σειρά πιο κάτω. 

 

Τρέχουσα οργανωτική ανταπόκριση 

Συνολικά υπήρξε ένα αρνητικό σχόλιο σε σχέση με την απάντηση της αστυνομίας: 

«Αυτό που δεν μου άρεσε ιδιαίτερα ήταν το πώς μου φέρθηκε ο αστυνομικός όταν με 

κάλεσαν στο αστυνομικό τμήμα. Ήταν πολύ "macho"? οι αστυνομικοί στην Κύπρο δεν 

δείχνουν σεβασμό λόγω της ισχύος τους» C1 

 

Ωστόσο, ένας άλλος συμμετέχων δήλωσε: 

«Η αστυνομία με βοήθησε πρώτα να συνειδητοποιήσω τις συνέπειες των πράξεών μου» C3 

 

Υπήρξαν ανάμικτες απαντήσεις αναφορικά με την εύρεση της κατάλληλης υποστήριξης 

όταν απαιτείται. Ένας συμμετέχων δήλωσε ότι ενώ υπάρχουν καλές υπηρεσίες, δεν 

γνώριζε πού βρίσκονταν οι υπηρεσίες στήριξης δραστών, ούτε είχαν αριθμό τηλεφώνου 

για αυτές. Άλλος/η τόνισε: 

«Δεν δημοσιοποιούνται σωστά και ευρέως. Δεν είναι πολύ γνωστά… αν μπορούσα να 

αλλάξω κάτι στις υπηρεσίες ΕΒΚ, θα έκανα περισσότερη διαφήμιση για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες” C2 
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Αυτό υπογραμμίζει επίσης ένα από τα φυσικά εμπόδια για τους δράστες που προσπαθούν 

να λάβουν βοήθεια, το οποίο θα συζητηθεί στην επόμενη ενότητα. 

 

Εμπόδια στην πρόσβαση ή συμμετοχή με υπηρεσίες  

Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν ορισμένα από τα φυσικά και ψυχολογικά εμπόδια που 

αντιμετώπισαν όταν προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν βοήθεια. 

 

Φυσικά εμπόδια: 

Ο ένας δήλωσε ότι μέχρι να ανακαλύψει το πρόγραμμα δραστών, συνάντησε «τυχαία» 

έναν δάσκαλο διαλογισμού που τον βοήθησε (C2), αλλά ότι, 

«Στην αρχή πήγα σε ψυχίατρο, αλλά δεν με βοήθησε. Μετά πήγα σε έναν ιδιώτη ψυχολόγο 

αλλά ούτε και εκεί βρήκα τη βοήθεια που έψαχνα» C2 

 

Ψυχολογικά εμπόδια: 

Ένας άλλος δράστης περιέγραψε: 

«Στην αρχή ήμουν λίγο ανήσυχος να τηλεφωνήσω και να προγραμματίσω ένα ραντεβού, 

αλλά μετά σκέφτηκα ότι δεν είχα τίποτα να χάσω και έτσι συμφώνησα να παρακολουθήσω 

μια συνεδρία» C1 

 

Αυτή η αντίληψη υποδηλώνει δυνητικά συναισθήματα φόβου, ντροπής, ενοχής και 

αμηχανίας. Ωστόσο, ένας άλλος δράστης (C3) ανέφερε ότι το πρόγραμμα δραστών τον 

βοήθησε να συνειδητοποιήσει τα λάθη του και, να αναγνωρίσει τα προβλήματα θυμού του 

και εύχεται να μπορούσε να είχε μιλήσει για το πρόβλημα στην αρχή. 

 

Η αλλαγή συμπεριφοράς δεν είναι εύκολη: Ένας δράστης δήλωσε ότι, ενώ ήταν 

ευχαριστημένος με το πρόγραμμα, «Κατά καιρούς νιώθω ανυπόμονος (ευέξαπτος) να 

τακτοποιήω τα πράγματα» C3. 
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Αυτό τονίζει τις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις κατά την αλλαγή συμπεριφοράς. Τέτοια 

εμπόδια αντικατοπτρίζουν ομοιότητες που παρατηροπύνται μεταξύ των παραβατών. 

Άλλες ομοιότητες επισημαίνονται παρακάτω. 

 

Τυπική παρουσίαση δραστών 

Η κοινωνικά μαθημένη βία και η ανάγκη να ανακτηθεί ο έλεγχος: Ενώ δύο 

συνεντευξιαζόμενοι συζήτησαν τη ζωή στο σπίτι τους ως απαλλαγμένη από κακοποίηση, 

ο ένας περιέγραψε: 

«Ήμουν θύμα σωματικής και ψυχολογικής βίας από τον πατέρα μου αλλά και θύμα 

λεκτικής βίας από συγγενείς μου. Πάντα με υποτιμούσαν και με θεωρούσαν ανίκανο». C2 

 

Αν και υποθετικά, το να είναι μάρτυρας τέτοιας βίας και να επιθυμεί να επαναεπιβεβαιώσει 

εκ νέου τη δική του δύναμη, σημασία, ικανότητα και έλεγχο, φαίνεται να συνδέεται με τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη δική του κακοποιητική συμπεριφορά. 

 

Στρες: 

Ένα βασικό θέμα ήταν η αντίληψη του άγχους ως έναυσμα για βίαια περιστατικά: 

«Μαλώναμε για το μωρό καθώς έκλαιγε συνέχεια και μου φώναζε παρόλο που της είχα πει 

επανειλημμένα να ηρεμήσει» C1 

 

Σε αυτό το απόσπασμα όχι μόνο φαίνεται ότι εξωτερικεύει την πηγή της κακοποιητικής 

του συμπεριφοράς σε σχέση με τους στρεσογόνους παράγοντες της ανατροφής των 

παιδιών της πρώιμης γονεικής περιόδου, αλλά δείχνει επίσης ένα στοιχείο ενοχοποίησης 

του θύματος, της συντρόφου του, η οποία όπως σημειώνει ότι δεν «ηρέμησε» όταν της 

ζητήθηκε. 
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What works? – Τι δουλεύει; 

Η υποστήριξη και οι στρατηγικές που διδάχθήκαμε από άλλους είχαν θετικά 

αποτελέσματα: Η βοήθεια από το πρόγραμμα δραστών εκτιμήθηκε ιδιαίτερα. 

«Με βοήθησε να εμβαθύνω περισσότερο όσον αφορά τον χειρισμό της κατάστασης… πώς 

οι πράξεις μου επηρέασαν τα μέλη της οικογένειάς μου και στην εκμάθηση τεχνικών 

διαχείρισης θυμού» C3 

«Είμαι πολύ χαρούμενος με τις υπηρεσίες, αρχικά ήμουν λίγο δύσπιστος σχετικά με το να 

παρακολουθήσω το πρόγραμμα, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που το έκανα». C1 

«Να αποφεύγω την αντιπαράθεση όταν είμαι θυμωμένος. Επίσης, όταν μαλώνω με τη 

γυναίκα μου βγάζουμε το μωρό από το δωμάτιο για να μην είναι παρόν… Το να έχω ένα 

τρίτο άτομο να μιλήσω για τα πράγματα που με ενοχλούν». C1 

 

Τα θετικά αποτελέσματα περιελαμβάνουν: 

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν ένα εύρος θετικών επιπτώσεων από την συμμετοχή τους 

στην ειδική υποστήριξη δραστών, οι οποίες περιλαμβάνουν καλύτερες γονικές σχέσεις με 

τα παιδιά, καθώς και βελτιωμένες δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων. 

«Οι εντάσεις στο σπίτι μειώθηκαν. Τα παιδιά μου είναι πιο ήρεμα και λιγότερο 

αντιδραστικά. Η σύντροφός μου και τα παιδιά μου εκφράζονται χωρίς φόβο… η συχνότητα 

και η ένταση της βίας που ασκούσα μειώθηκε. Οι διαπροσωπικές μου σχέσεις βελτιώθηκαν. 

Ανέπτυξα ενσυναίσθηση για τους άλλους. Έμαθα να εκφράζω τα συναισθήματά μου. 

Ανέπτυξα δεξιότητες διαχείρισης θυμού» C2 

Αυτογνωσία και αλλαγή συμπεριφοράς: Όπως διαπιστώθηκε και σε άλλες χώρες, η σημασία 

της αυτογνωσίας αναγνωρίστηκε επίσης και αυτό οδήγησε σε εσωτερικευμένα κίνητρα 

για αλλαγή: 

«Βαθιά μέσα μου, ήξερα ότι η συμπεριφορά μου δεν ήταν αποδεκτή. Δεν είμαι 

υπομονετικός άνθρωπος. Μερικές φορές νιώθω ότι γίνομαι ένα άτομο που δεν θέλω να 



 

 
 

73 
 

είμαι. Μέχρι στιγμής, υπήρξαν 2 περιστατικά ΕΒΚ και για να μην συμβούν άλλα αποφάσισα 

να εγγραφώ στο πρόγραμμα δραστών» C1 

«Όταν αναγνώρισα ότι η συμπεριφορά μου είχε κακοοιητικά στοιχεία, ένιωσα πολύ περίεργα 

και ζήτησα αμέσως βοήθεια… Κατάλαβα ότι η συμπεριφορά μου ήταν κακοποιητική όταν ο 

γιος μου άρχισε να συμπεριφέρεται σαν εμένα» C2 

«Ένιωσα πολύ λυπημένος. Μπόρεσα να αναγνωρίσω τα λάθη μου» C3 

 

Αυτά τα σχόλια δείχνουν ξεκάθαρα ότι υπήρξε μια αίσθηση συνειδητοποίησης που 

προέκυψε από την συμμετοχή στο εξειδικευμένο πρόγραμμα στήριξης δραστών. 

Σημείωσαν δε ότι ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν πραγματικά την προηγούμενη 

συμπεριφορά τους όπως την είχαν αντιληφθεί οι άλλοι. 

 

Συμπέρασματα: Συνεντεύξεις δραστών 

Αναφέρθηκαν διαφορετικές εμπειρίες από την αστυνομία, με έναν συμμετέχοντα να 

σημειώνει ότι η προσέγγιση της αστυνομίας ήταν «macho», ενώ ένας άλλος συμμετέχων 

σκέφτηκε ότι ήταν η αστυνομία που τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν πρώτα τη 

σοβαρότητα των πράξεών τους. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν περισσότερη 

ευαισθητοποίηση και πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης των δραστών. Ακούσαμε 

αναφορές συμμετεχόντων που προσπάθησαν να ζητήσουν βοήθεια από ένα εύρος πηγών 

προτού καταλήξουν στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών και μπορέσουν να λάβουν 

υποστήριξη για να αλλάξουν. Η εύρεση και η πρόσβαση στην υποστήριξη ήταν 

εμποτισμένη με ένα αίσθημα φόβου, ντροπής, ενοχής και αμηχανίας. Ωστόσο, όταν οι 

συμμετέχοντες μίλησαν για τις εμπειρίες τους από την εμπλοκή του στις υπηρεσίες για 

δράστες, ανέφεραν θετικά σχόλια αναφορικά με την απόκτηση στρατηγικών για τον 

τερματισμό των κακοποιητικών συμπεριφορών. Όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι 

έχουν αναγνωρίσει τις προηγούμενες συμπεριφορές τους ως προβληματικές και 

επιβλαβείς ενόσο συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτό καταδεικνύει μια πραγματική 

αλλαγή προοπτικής και είναι μια επιβράβευση για την εξειδικευμένη υποστήριξη που 

έλαβαν. 
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Ευρήματα: Δημογραφικά στοιχεία από την Αστυνομία 

Ακολουθούν τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρει η Αστυνομία Κύπρου για το έτος 2019, 

όπως αυτά δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Αστυνομίας Κύπρου: 

 

Περιστατικά: Αναφερόμενα περιστατικά ΕΒΚ ανά τύπο βίας 

• Σεξουαλική: 26 

• Σωματική: 779 

• Ψυχολογική: 356 

• Σύνολο: 1161 

Θύματα: Παράπονα για ΕΒΚ ανά φύλο/ηλικία 

• Άνδρες: 208 

• Αγόρια <18: 144 

• Γυναίκες: 776 

• Κορίτσια <18: 128 

• Σύνολο: 1256 

Παραβάτες: Καταγγελίες για ΕΒΚ ανά φύλο/ηλικία 

• Άνδρες: 896 

• Αγόρια <18: 9 

• Γυναίκες: 291 

• Κορίτσια <18: 1 

• Σύνολο: 1197 

 

Αναφορικά με τα Στατιστικά στοιχεία που αναφέρει η Αστυνομία Κύπρου για το έτος 

2020, τα πλήρη στατιστικά δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί. Αυτό που έχει αναφερθεί είναι 

ότι η Αστυνομία χειρίστηκε 1400 υποθέσεις ΕΒΚ έως τον Νοέμβριο του 2020, σε σύγκριση 

με τις 1161 υποθέσεις που χειρίστηκαν το έτος 2019. Επιπλέον, μέχρι τον Νοέμβριο του 

2020, υπήρξαν 16 καταγγελίες για βιασμό στην Αστυνομία, σε σύγκριση με τις 11 

αναφορές για βιασμό και 1 απόπειρα βιασμού το έτος 2019. 

 



 

 
 

75 
 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, τόσο η ανασκόπηση των υφιστάμενων δεδομένων όσο και τα ευρήματα 

της επιτόπιας έρευνας δείχνουν ότι υπάρχουν κοινωνικοπολιτισμικές στάσεις και 

παρανοήσεις σχετικά με τους ρόλους των φύλων και τις πατριαρχικές απόψεις στην 

Κύπρο· τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν την υποστήριξη των θυμάτων βίας, 

ιδιαίτερα των γυναικών θυμάτων ΕΒΚ και ΒΣΣ, και την έλλειψη δημιουργίας και 

υποστήριξης προγραμμάτων θεραπείας των δραστών ΕΒΚ. Παρόλο που υπάρχει αύξηση 

των υποθέσεων ΕΒΚ που αναφέρθηκαν και έτυχαν χειρισμού από την Αστυνομία, κάτι που 

συνάδει με την αύξηση των περιπτώσεων ΕΒΚ που αναφέρθηκαν και έτυχαν χειρισμού 

από τον ΣΠΑΒΟ· αυτή η παρατηρούμενη αύξηση εξακολουθεί να μην αντικατοπτρίζει τον 

πραγματικό αριθμό των περιπτώσεων ΕΒΚ. Τα εθνικά στατιστικά στοιχεία για την ΒΚΓΚ 

στην Κύπρο είναι περιορισμένα, ενώ η ΒΚΓΚ εξακολουθεί να είναι ένα από τα λιγότερο 

αναφερόμενα εγκλήματα. Ωστόσο, η Κύπρος διαθέτει ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο 

για την αντιμετώπιση της ΕΒΚ, καθώς και πολιτικές για την υποστήριξη του έργου των 

επαγγελματιών στο πεδίο. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε θύματα αντικατοπτρίζουν την κατάσταση υποστήριξης 

και προστασίας των θυμάτων ΕΒΚ στην Κύπρο. Τα θύματα αναγνωρίζουν τη σημασία της 

παροχής βοήθειας και υποστήριξης από τους επαγγελματίες και τις αρμόδιες αρχές μέσω 

ενός επαγγελματικού τρόπου. Η δυσαρέσκεια των θυμάτων στον τρόπο ανταπόκρισης του 

ΣΠΔ, ήταν εμφανής και αντικατοπτρίζει τα κενά που παρατηρούνται γενικώς στην 

πρακτική και σχετίζονται με την έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης, την έλλειψη συντονισμού 

των υπηρεσιών, καθώς και την έλλειψη αξιολόγησης (Michael and Argyridou, 2019 ). 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του ΣΠΑΒΟ (Ανδρονίκου και Ζαχαρίου, 2019), οι προτάσεις για την 

κάλυψη των αναγκών γυναικών και παιδιών θυμάτων που φιλοξενούνται στους Χώρους 

Φιλοξενίας του ΣΠΑΒΟ, περιελαλμβάνουν την αξιολόγηση και ενίσχυση του μητρικού ρόλου, 

την εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης γονεϊκών δεξιοτήτων, την ατομική συμβουλευτική 

και καθοδήγηση, υποστηρικτικά μαθήματα κατάρτισης, διασύνδεση με οργανισμούς ανάλογα 

με τις ανάγκες τους (π.χ. γλώσσα, εργασία), ομάδες μουσικοθεραπείας και ζωγραφικής, 
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προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, 

υπηρεσίες φύλαξης παιδιών κ.λπ. Επίσης, η συχνή εποπτεία στους επαγγελματίες που 

εργάζονται στα καταφύγια με κακοποιημένες γυναίκες και τα παιδιά τους, είναι απαραίτητη. 

 

Όσον αφορά τις προτάσεις των θυμάτων (που προέκυψαν από την έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στα θύματα) για αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται 

οι δράστες, τα θύματα ανέφεραν τη βελτίωση της επικοινωνίας ως τρόπο αλλαγής της 

συμπεριφοράς και της στάσης των δραστών, την ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων 

διαχείρισης θυμού, την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα παιδιά και τα τραύματα που 

προκλήθηκαν, καθώς και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία, ιδίως σε 

μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. 

 

Ενδιαφέροντα είναι και τα ευρήματα που προέκυψαν από την έρευνα στους δράστες. Ένας 

από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, σε μια προσπάθεια να εξηγήσει τη δική του 

κακοποιητική συμπεριφορά ως γονιός, περιέγραψε πως, ως παιδί, έπεσε θύμα σωματικής, 

ψυχολογικής και λεκτικής κακοποίησης από το οικογενειακό του περιβάλλον. Αυτό 

υποδηλώνει μέσω ερευνών ότι τα κακοποιημένα παιδιά είναι πιο ευάλωτα σε παραβατικές 

συμπεριφορές και συχνά γίνονται τα ίδια θύματα. Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι μέρη 

της συμπεριφοράς των γονιών φαίνεται να μεταβιβάζονται στις επόμενες γενιές, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι όταν γίνονται γονείς συμπεριφέρονται με παρόμοιους τρόπους προς 

την οικογένειά τους. Ο ίδιος δράστης ανέφερε πώς ένιωθε ως κακοποιημένο παιδί ότι τον 

«υποτιμούσαν και θεωρούσαν ανίκανο». Αυτό κάνει τους δράστες να έχουν την επιθυμία 

ως ενήλικες να χρησιμοποιήσουν τη δική τους δύναμη, ικανότητα και έλεγχο, αλλά και την 

ανάγκη να αποδείξουν τη χρησιμότητά τους. Με βάση αυτό, θα μπορούσε επίσης να 

εξηγήσει εν μέρει τη δική του πορεία ως ενήλικας με τάση για βίαιες συμπεριφορές. 

Επιπλέον, οι συνεντεύξεις των δραστών παρουσιάζουν το άγχος ως έναυσμα για βίαια 

επεισόδια. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο σύγχρονος αγχωτικός τρόπος ζωής προκαλεί 

έντονο στρες το οποίο έχει αρνητική επίδραση στη συμπεριφορά του ατόμου 

(ευερέθιστος)· γεγονός που μπορεί να εξηγήσει την κακοποιητική συμπεριφορά ενός 

δράστη. Ιδιαίτερα όταν οι δράστες μπόρεσαν να κατανοήσουν και να αναγνωρίσουν τη 

βίαιη συμπεριφορά τους μέσω μιας διαδικασίας αυτογνωσίας, παρακινήθηκαν να 
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αλλάξουν σε μια προσπάθεια να βελτιώσουν τη σχέση τους με τους συντρόφους και τα 

παιδιά τους. Αυτά τα ευρήματα αποκαλύπτουν τη σημασία των προγραμμάτων θεραπείας 

δραστών στην υποβοήθηση οι δράστες να αναγνωρίσουν την κακοποιητική συμπεριφορά 

τους προς τις συντρόφους τους και, να τους παρακινήσουν να εργαστούν για αλλαγή 

προκειμένου να γίνουν καλύτερα πρότυπα προς τα παιδιά τους. Η ανάπτυξη του 

προγράμματος θεραπείας δραστών στην Κύπρο πηγάζει από την ανάγκη για μια 

ολοκληρωμένη/περιεκτική προσέγγιση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ΕΒΚ 

κατά των γυναικών. Το πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα τον Ιούλιο του 2020 και στόχος του 

είναι να ενισχύσει την ασφάλεια των θυμάτων της ΕΒΚ μειώνοντας την ένταση και τη 

συχνότητα της βίας. 

 

Το πρόγραμμα έχει πέντε βασικούς στόχους και συγκεκριμένα, (1) να βοηθήσει τους 

δράστες να συνειδητοποιήσουν και να αναλάβουν την ευθύνη των πράξεών τους, (2) να 

αναγνωρίσουν τις συνέπειες που επιφέρει η βίαιη συμπεριφορά στα θύματα, (3) να 

μειωθούν τα αρνητικά συναισθήματα και οι δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές του 

δράστη, (4) να βοηθήσουν στην απόκτηση δεξιοτήτων αυτοελέγχου και στη δημιουργία 

υγιών διαπροσωπικών σχέσεων και, (5) να αυξήσουν την ευημερία και την ποιότητα ζωής 

τους. 

Το πρόγραμμα δραστών «ΠΡΩΤΕΑΣ» ιδρύθηκε στην Κύπρο και συντονίζεται από τον 

ΣΠΑΒΟ. Λόγω της πολυπλοκότητας των αναγκών των δραστών, το πρόγραμμα δεν θα 

ήταν εφικτό να εφαρμοστεί χωρίς τη στενή συνεργασία άλλων δημόσιων και μη δομών, με 

βασικούς συνεργάτες τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και 

την Αστυνομία Κύπρου. 

 

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ένας δράστης για να εμπλακεί στο πρόγραμμα 

είναι είτε μέσω παραπομπής από άλλες υπηρεσίες και φορείς όπως η Αστυνομία Κύπρου 

ή οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, με δικαστική απόφαση ή μέσω αυτοπαραπομπής, 

δηλαδή ο δράστης να καλεί ο/η ίδιος/α στη Γραμμή Βοήθειας 1440 που λειτουργεί ο 

ΣΠΑΒΟ σε 24ωρη βάση. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα δραστών «ΠΡΩΤΕΑΣ» 

λειτουργεί μόνο δύο μήνες, η οπτική του ταυτότητα δεν έχει ακόμη εδραιωθεί, κάτι που 
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έχει διαφανεί στα ευρήματα της παρούσας έρευνας μέσω των απαντήσεων, που 

προέρχονται από τις συναντεύξεις με τους δράστες, την έρευνα στα θύματα και τις ομάδες 

εστίασης με βασικούς επαγγελματίες. 

 

Μετά την ανάλυση των πορισμάτων της επιτόπιας μελέτης, προσδιορίστηκαν οι 

ακόλουθες συστάσεις: 

• Περισσότερες προσπάθειες διάδοσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το 

πρόγραμμα δραστών, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, καθώς το κοινό, τα θύματα, 

οι δράστες και οι επαγγελματίες θα ενημερώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχει 

το πρόγραμμα. 

• Επικοινωνία με γιατρούς και άλλες ιατρικές υπηρεσίες και σχολεία, για την 

προώθηση της ευαισθητοποίησης και της δυνατότητας αναγνώρισης των μορφών 

ΕΒΚ, 

• Διάφοροι επαγγελματίες που εμπλέκονται σε θέματα που σχετίζονται με τη βία, θα 

πρέπει να ενημερώνονται μέσω συναντήσεων με επαγγελματίες του προγράμματος 

δραστών, προκειμένου να γνωρίζουν πώς να παραπέμπουν άτομα στο πρόγραμμα 

δραστών. 

• Οι επαγγελματίες του προγράμματος δραστών, καλούνται να βρουν τρόπους να 

ενθαρρύνουν τους δράστες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

• Θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση του προγράμματος σε εύθετο χρόνο. 

• Έρευνα για πιθανές συσχετίσεις μεταξύ θρησκευτικών και ιδεολογικών ομάδων και 

μειονοτιτων, και της ΕΒΚ. 

• Αναγνώριση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αναφορά της 

θυματοποίησης, ιδίως των εμποδίων που αφορούν τα παιδιά ως θύματα και του 

φόβου των γυναικών θυμάτων ότι τα παιδιά θα απομακρυνθούν από κοντά τους. 

 

Η μέχρι τώρα εμπειρία από το πρόγραμμα των δραστών δείχνει ότι υπάρχουν δράστες που 

αναγνωρίζουν την κακοποιητική συμπεριφορά τους και αποφασίζουν να αλλάξουν. Σε 

άλλες περιπτώσεις, υπάρχουν αρκετά άτομα που, όταν ξεκινούν ένα πρόγραμμα, δεν 

καταλαβαίνουν σε ποιο βαθμό η βίαιη συμπεριφορά τους βλάπτει τη σχέση τους, τον 



 

 
 

79 
 

σύντροφο και τα παιδιά τους. Χτίζοντας την αυτογνωσία, ο δράστης μπορεί να βρει 

τρόπους να μειώσει τον θυμό του ή τις βίαιες συμπεριφορές του. Οι ίδιοι μπορούν επίσης 

να αναγνωρίσουν ποια είναι τα εναυσματα για να χάσουν τον έλεγχο. Τα ευρήματα της 

παρούσας επιτόπιας μελέτης υποστηρίζουν τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών σχετικά 

με την ΕΒΚ και την υποστήριξη των θυμάτων στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, τα 

ευρήματα υποστηρίζουν την ανάγκη ύπαρξης του προγράμματος δραστών και δείχνουν 

ότι υπάρχουν πολλά θετικά αποτελέσματα που μπορούν να βοηθήσουν έναν δράστη να 

διαχειριστεί την κακοποιητική συμπεριφορά του. 
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Παραρτήματα 

 

Παράρτημα 1: Βινιέτες για Ομάδες Εστίασης 

 
Ιστορία 1: Μαρία και Αντρέας 

Η Μαρία και ο Αντρέας είναι περίπου 30 ετών και παντρεύτηκαν πριν από τέσσερα χρόνια.  

Ο Αντρέας έλαβε αναρρωτική άδεια από την εργασία του διότι όπως ισχυρίζεται, του 

προκάλεσε προβλήματα ψυχικής υγείας καθώς και επίμονους πόνους στην πλάτη. 

Λαμβάνει ωστόσο επίδομα ασθένειας ενώ κάνει και χρήση κάνναβης και παυσίπονων για 

να αντιμετωπίσει τους πόνους. Η Μαρία είναι απόφοιτη πανεπιστημίου με μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών, εργαζόμενη σε υψηλά αμειβόμενη θέση εργασίας και είναι στο σπίτι με 

άδεια μητρότητας αφού εγκυμονεί με το πρώτο της παιδί.     

Λόγο των διαφόρων ψυχικών προβλημάτων που ο Αντρέας αντιμετωπίζει, ο ίδιος έκλεισε 

ραντεβού με ψυχίατρο όπου συζήτησε τις ανησυχίες του σχετικά με το άγχος και τον θυμό 

του στο σπίτι. Ο ψυχίατρος του χορήγησε αντικαταθλιπτικά. Η Μαρία ζήτησε από τον 

Αντρέα και τους φίλους του να μην καπνίζουν κάνναβη ενώ αυτή είναι παρούσα. Ο Αντρέας 

αρνήθηκε. Την δεδομένη περίοδο, ο Αντρέας αρνείται επίσης να συνεισφέρει στα τρέχοντα 

έξοδα του σπιτιού όπως ενοίκιο και ρεύμα, και όταν του ζητείται θυμώνει, βρίζει, και ρίχνει 

πράγματα όπως η περίπτωση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Αυτή η αντίδρασή του 

φόβισε την Μαρία με αποτέλεσμα να μιλήσει στην γυναικολόγο της για την κατάσταση 

στο σπίτι, αναφέροντας ότι φοβάται μεν, αλλά ότι δεν αντιδρά για να μην πληγώσει την 

περηφάνεια του Αντρέα και να αποφύγει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική του υγεία. Η 

γυναικολόγος ενημέρωσε την Μαρία για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ΣΠΑΒΟ και η 

Μαρία επικοινώνησε με την λειτουργό του Συνδέσμου, Ελένη.   

Καθώς υπήρχαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα είχε η συμπεριφορά του Αντρέα στο 

αγέννητο μωρό, η λειτουργός επικοινώνησε και με τον ίδιο. Αρχικά, ο Αντρέας ήταν 

απρόθυμος να συζητήσει για την κατάσταση και προέτρεπε τη  Μαρία να σταματήσει να 

βλέπει την Ελένη. Μετά από κάποιες εβδομάδες που συνειδητοποίησε ότι η Μαρία δεν είχε 

τέτοια πρόθεση, συμφώνησε κι αυτός να ξαναμιλήσει με τη λειτουργό του ΣΠΑΒΟ και 
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υποσχέθηκε ότι θα διαχειριζόταν καλύτερα τον θυμό του. Μετά από κάποιες συναντήσεις, 

η Μαρία είπε στην Ελένη, ότι  ενώ αρχικά η συμπεριφορά του Αντρέα βελτιώθηκε, μετά 

την γέννηση του μωρού χειροτέρεψε. Ο Αντρέας άρχισε να γίνετε οξύθυμος λόγω του ότι 

το μωρό έκλαιγε και απείλησε ότι θα της το πάρει. 

Η Μαρία μίλησε με την Ελένη και μαζί κατάφεραν να πείσουν τον Αντρέα να 

παρακολουθήσει το πρόγραμμα δραστών που προσφέρει ο ΣΠΑΒΟ. Η Μαρία σε τακτά 

χρονικά διαστήματα δίνει ανατροφοδότηση για την πρόοδο του Αντρέα και έξη μήνες μετά 

η Μαρία ανάφερε στην Ελένη ότι η συμπεριφορά του προς την ίδια και το μωρό 

βελτιώθηκε σημαντικά.  

 

Ιστορία 2: Χριστόφορος και Μικαέλλα 

Ο Χριστόφορος είναι είκοσι δύο ετών και η Μικαέλλα δεκαεπτά. Είναι μαζί 6 μήνες. Η 

Μικαέλλα  ζει με τους γονείς της, ενώ ο Χριστόφορος ζει μόνος. 

Παρόλο που η Μικαέλλα ήταν επιμελής στο σχολείο, όταν άρχισε το κολλέγιο και γνώρισε 

τον Χριστόφορο έχασε το ενδιαφέρον της για τα μαθήματα. Μένει έξω μέχρι αργά το βράδυ 

και οι γονείς της ανησυχούν ότι άρχισε να πίνει αλκοόλ και ενδεχομένως να κάνει χρήση 

ναρκωτικών ουσιών. Οι γονείς της Μικαέλλα δεν γνωρίζουν ότι ζήτησε από τον 

γυναικολόγο της αντισυλληπτική αγωγή αφού η ίδια ξέρει πως δεν θα το εγκρίνουν. Οι 

γονείς της την έχουν απειλήσει ότι θα την διώξουν από το σπίτι αν συνεχίσει να συναντά 

τον Χριστόφορο. Η ίδια τους λέει ότι και να την διώξουν θα πάει να μείνει στον 

Χριστόφορο.  

Ο Χριστόφορος είναι ένας πολύ συμπαθητικός τύπος και δημοφιλής στον περίγυρο του. 

Καθώς έχει αυτοκίνητο και μένει μόνος, τον επισκέπτονται συχνά στο σπίτι του φίλοι οι 

οποίοι διανυκτερεύουν εκεί. Είναι γνωστό ότι έχει πρόσβαση σε ναρκωτικά και ότι είναι 

στα πρώιμα στάδια του εθισμού. Η αστυνομία κλήθηκε να εξετάσει ένα περιστατικό 

ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι του Χριστόφορου καθώς οι γείτονες άκουσαν την 

Μικαέλλα να τσιρίζει. Δεν του ασκήθηκαν κατηγορίες. Σε μια άλλη περίπτωση περαστικοί 

είδαν σε ένα στενό δρομάκι στο κέντρο της πόλης τον Χριστόφορο να έχει βάλει τα χέρια 

του γύρω από τον λαιμό της Μικαέλλα και να τη σφίγγει. Η Μικαέλλα από τότε είπε σε μια 

σύμβουλο υγείας του κολλεγίου της ότι την κακοποίησαν σεξουαλικά αλλά δεν ήθελε να 

πει ποιος το έκανε.  
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Η σύμβουλος της Μικαέλλα παρατήρησε ότι στο κολλέγιο είναι πολύ ανήσυχη. Ο 

Χριστόφορος της τηλεφωνά συνεχώς και παρακολουθεί κάθε της κίνηση ακόμα και στην 

αρχή και στο τέλος των μαθημάτων της. Η σύμβουλος παρατήρησε επίσης, κάποιους 

μώλωπες στους καρπούς και το πρόσωπο της Μικαέλλα αλλά όταν την ρώτησε πώς 

προκλήθηκαν, η Μικαέλλα αρνήθηκε να απαντήσει.   

Ο Χριστόφορος ζήτησε βοήθεια για την χρήση ναρκωτικών ουσιών από τον προσωπικό 

του ιατρό και αυτός τον παρέπεμψε σε μια υπηρεσία συμβούλων. Σε μια συνάντηση που 

είχε ο Χριστόφορος με τον σύμβουλό, του, ανέφερε ότι όταν είναι υπό την επήρεια 

ναρκωτικών  θυμώνει τόσο πολύ που βγαίνει εκτός ελέγχου. Τον παρέπεμψαν σε 

πρόγραμμα για δράστες ενδοοικογενειακής βίας αλλά όταν επικοινώνησε με λειτουργούς 

του προγράμματος του είπαν ότι δεν μπορούν να τον δεχτούν λόγο της εξάρτησής του από 

τα ναρκωτικά. Νιώθει ότι βρίσκεται σε αδιέξοδο. 

 

Ιστορία 3: Λουκία και Αμίλ 

Η Λουκία και ο Αμίλ είναι ζευγάρι εδώ και 13 χρόνια και έχουν τέσσερα παιδιά. Ο Αμίλ 

γεννήθηκε στο Ιράκ αλλά μετακόμισε στην Κύπρο πριν από 18 χρόνια και διευθύνει μια 

μικρή επιχείρηση. Ο Αμίλ είναι αφοσιωμένος στην πίστη του και τις πνευματικές του 

πεποιθήσεις, και απαιτεί από τα παιδιά να ακολουθούν αυστηρά και σε καθημερινό 

επίπεδο συγκεκριμένα τελετουργικά. Η Λουκία δουλεύει σε πλήρη απασχόληση τώρα που 

τα παιδία της πηγαίνουν σχολείο. Η Λουκία δεν θέλει άλλα παιδιά αλλά ο Αμίλ αντιτίθεται 

στην αντισύλληψη για θρησκευτικούς λόγους. Όταν η Λουκία του πρότεινε να προχωρήσει 

σε αγγειεκτομή αυτός αρνήθηκε να συζητήσουν τη συγκεκριμένη επιλογή καθώς είπε ότι 

θα τον έκανε να νιώσει λιγότερο άντρας.  

Παρόλα αυτά η Λουκία έλαβε αγωγή για αντισύλληψη από τον γυναικολόγο της, κάτι το 

οποίο ποτέ δεν αποκάλυψε στον Αμίλ επειδή ήξερε ότι θα αντιταχθεί. Τον τελευταίο καιρό 

η Λουκία νιώθει μεγάλη πίεση σχετικά με διάφορα θέματα για τα οποία ο Αμίλ είναι 

κάθετος και νιώθει ότι δεν μπορεί να συζητήσει μαζί του χωρίς αυτός να αρχίσει τις φωνές. 

Μια φίλη της εισηγήθηκε να επικοινωνήσει με το ΣΠΑΒΟ. Η Λουκία ακολούθησε την 

συμβουλή της και όταν βρέθηκε με την λειτουργό του ΣΠΑΒΟ της εξήγησε ότι ο Αμίλ ασκεί 

μεγάλο έλεγχο πάνω της και στα παιδιά τους.  
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Τα παιδιά προσεύχονται για ώρες πρωί και βράδυ, με αποτέλεσμα να αργούν για το 

σχολείο και την ολοκλήρωση της κατ’ οίκον εργασίας τους. Ο Αμίλ τους υπαγορεύει τον 

τρόπο που πρέπει να προσεύχονται και στη συνέχεια αλλάζει συχνά τους κανόνες χωρίς 

κάποια επεξήγηση. Εάν τα παιδιά δεν προσευχηθούν όπως ο ίδιος τους υπαγορεύει τα 

χτυπά στο πρόσωπο και το σώμα. Ο Αμίλ κατά διαστήματα χτυπούσε και την Λουκία, ενώ 

τα παιδία ορισμένες φορές ήταν παρόντα και άκουγαν τον Αμίλ να απειλεί την μητέρα τους 

ότι  θα της κάνει πολύ μεγαλύτερο κακό. Η Λουκία ανάφερε στην λειτουργό (Χριστίνα) 

συγκεκριμένα περιστατικά που ο Αμίλ την χτύπησε. 

Η Λουκία είπε στην Χριστίνα πως νιώθει σαν να περπατά πάνω σε μια λεπτή γραμμή. Δεν 

έχει φίλους, σπάνια βγαίνει από το σπίτι και δεν έχει δικό της τραπεζικό λογαριασμό. Η 

Λουκία λέει ότι αγαπά τον Αμίλ και ότι δεν θέλει να χωρίσει, αλλά ότι θα ήθελε τον Αμίλ να 

δείχνει περισσότερη κατανόηση για τις ανάγκες της. Η Χριστίνα εισηγήθηκε στην Λουκία 

να μιλήσει με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας καθώς τα παιδία έχουν δεχτεί 

σωματική κακοποίηση. Η Λουκία καταλαβαίνει την ανάγκη, αλλά αναφέρει ότι δεν είναι 

έτοιμη να τους μιλήσει η ίδια. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας επικοινώνησαν με την 

Λουκία η οποία αρνήθηκε οποιαδήποτε κακοποίηση λέγοντας ότι  η ίδια δημιούργησε τις 

ιστορίες περί κακοποίησης επειδή ήταν θυμωμένη με τον Αμίλ. Ο Αμίλ και τα παιδία 

αρνήθηκαν επίσης οποιοδήποτε πρόβλημα στην οικογένεια όταν ρωτήθηκαν. Το σχολείο 

των παιδιών και ο προσωπικός ιατρός της οικογένειας δεν εξέφρασαν κάποια ανησυχία 

σχετικά με τα παιδία. Δεν ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα.  
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Παράρτημα 2: Ερωτήσεις για Ομάδες Εστίασης Εργαζόμενων 
Επαγγελματιών  

 

Βασικές ερωτήσεις ομάδας εστίασης επαγγελματιών πρώτης γραμμής 

 

Διάρκεια ομάδας εστίασης: 45 λεπτά – 1 ώρα (μέγιστη διάρκεια) 

Εισαγωγή ομάδας εστίασης:  

• Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες ότι η συνεδρία καταγράφεται και μπορούν να 

συμμετέχουν μόνο μέσω ήχου εάν το επιθυμούν (απενεργοποίηση τις κάμερας 

τους). 

• Ξεκινήστε την ηχογράφηση. 

• Επιβεβαιωθείτε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν διαβάσει το φύλλο πληροφοριών 

και έχουν υπογράψει τη φόρμα συναίνεσης. 

• Ρωτήστε εάν έχουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις σε αυτό το στάδιο. 

Ζητήστε από κάθε συμμετέχοντα να κάνει σύντομη παρουσίαση του εαυτού του/της 

αναφέροντας το όνομα τους, τη διάρκεια εργασίας σε αυτόν τον τομέα, με ποια άτομα εκ 

των θυμάτων/δραστών εργάζονται, και τη θέση εργασίας τους. 

Πρώτο μισό της ομάδας εστίασης: Επιλέξτε 2 από τις βινιέτες που περιγράφουν ένα 

περιστατικό βίας. Θα πρέπει να δώσετε 15-20 λεπτά ανά περίπτωση για συζήτηση. Οι 

βινιέτες πρέπει να σταλούν εκ των προτέρων, μαζί με τις πιο κάτω ερωτήσεις: 

 Θέματα παρακίνησης συζήτησης βινιέτας: Ερωτήσεις: 

• Πώς συγκρίνεται αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό με τα είδη των περιστατικών 

που αντιμετωπίζετε ως επαγγελματίας; 

• Σε ποια σημεία θα μπορούσε να προσφερθεί παρέμβαση; (Σύστημα ποινικής 

δικαιοσύνης και εθελοντικές επιλογές δραστών) 

• Πώς θα μπορούσατε να φανταστείτε την ιδανική παρέμβασή σας σε αυτό το 

πλαίσιο, για να τερματιστεί η ενδοοικογενειακή βία και να προσφερθεί υποστήριξη 

τόσο στο θύμα όσο και στον δράστη, τι θα περιλάμβανε; 

Συμπληρωματικές ερωτήσεις (για τα τελευταία 20 λεπτά) 
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Διερευνητικές Ερωτήσεις – απόψεις σχετικά με την υπάρχουσα παροχή υποστήριξης σε 

θέματα ενδοοικογενειακής βίας   

Θέλω να ρωτήσω τις απόψεις σας σχετικά με τα τρέχουσα προγράμματα δραστών: 

• Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν κενά στην τρέχουσα παροχή 

προγραμμάτων/θεραπείας δραστών στην κοινότητά σας; Εάν ναι, ποια είναι;   

• Κατά τη γνώμη σας, υπάρχουν εμπόδια για την έγκαιρη και αποτελεσματική 

υποστήριξη των δραστών; Εάν ναι, ποια είναι; 

Εάν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα σχετικά με την κατάσταση παρέμβασης 

των δραστών στην κοινότητά σας, τι θα ήταν; 

Τέλος της ομάδας εστίασης 

• Ευχαριστείστε τους συμμετέχοντες που συμμετείχαν. 

• Ενημερώστε τους ότι θα στείλετε ένα email και θα ρωτήσετε εάν μετά από 

περεταίρω σκέψη, έχουν οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες που επιθυμούν να 

μοιραστούν. 

• Υπενθυμίστε τους τις τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης σε περίπτωση που αυτή η 

ομάδα εστίασης εγείρει ευαίσθητα ζητήματα γι’ αυτούς. 

• Σταματήστε την ηχογράφηση και αποθηκεύστε την σύμφωνα με τις οδηγίες στο 

φύλλο οδηγιών της ομάδας εστίασης. 
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Παράρτημα 3: Πλαίσιο κωδικοποίησης ομάδων εστίασης 

 

Θεματικοί Κώδικες Μέρος 1- Βασικά θέματα όπως καθορίζονται στην προσφορά 

χρηματοδότησης  

- TC1A- Τι συμβαίνει επί του παρόντος: Οργανωτική απόκριση και διόδοι παραπομπής 

- TC1B- Αρνητικά: Εμπόδια στην πρόσβαση των δραστών σε υπηρεσίες  

> Για ποιο λόγο δεν συμμετέχουν τα άτομα;  

- TC1C- Θετικά: Καλές Πρακτικές/ Τι λειτουργεί 

> Παράγοντες παρακίνησης για εμπλοκή 

- TC1D- Ανάγκες: Κενά στην πρόνοια 

- TC1E- Τυπολογίες Δραστών: Τυπική παρουσίαση/ θέματα 

- TC1F- Τυπολογίες Θυμάτων: Τυπική παρουσίαση/ θέματα 

- TC1G- Οπτικές Θυμάτων - Διάφορα 

 

Θεματικοί Κώδικες Μέρος 2- Σημαντικές θεματικοί τομείς προς διερεύνηση για περαιτέρω 

εξερεύνηση/μελλοντικές δημοσιεύσεις 

- TC2A- ΕΒΚ σε αγροτικές περιοχές: Τοπικά ζητήματα συγκεκριμένα για την 

περιφερειακή/αγροτική ΕΒΚ 

- TC2B- Αρρενωπότητες: Δηλ. οι αντιληπτοί τρόποι που αφορούν το φύλο με τους οποίους 

οι άνδρες αντιμετωπίζουν/διαπράττουν/σχετίζονται με την ΕΒΚ. 

- TC2C- Αντιπαραθέσεις: Προ-φεμινιστός λόγος εναντίον λόγου περί ουδέτερου φύλου 

- TC2D- COVID-19 

 

Θεματικοί Κώδικες Μέρος 3- Όλα τα μέλη της ομάδας είναι ευπρόσδεκτα να επισημάνουν 

βασικά σημεία που αγγίζουν τομείς του δικού τους ενδιαφέροντος, για ευρύτερη συζήτηση 

από την ομάδα. 

- TC3A- Αξιοσημείωτα ζητήματα: Διάφοροι τομείς που είναι σημαντικό να σημειωθούν 
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Παράρτημα 4: Ερωτηματολόγιο για Θύματα 

 

Έντυπο Παροχής Πληροφοριών για τους Συμμετέχοντες/ Έντυπο Ενημερωμένης 

Συγκατάθεσης –Ερωτηματολόγιο Έρευνας 

Είμαστε η ερευνητική ομάδα του Συνδέσμου Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην 

Οικογένεια. Ως μέρος ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος «OSSPC: Οι Δράστες σε Διαδικασία 

Αλλαγής» διεξάγουμε έρευνα για την Ενδοοικογενειακή Βία και Κακοποίηση, ούτως ώστε 

να υπάρξει μια καλύτερη κατανόηση σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης προγραμμάτων 

υποστήριξης για επιβιώσαντες του τραύματος και την υποστήριξη και δυνητική 

τροποποίηση των συμπεριφορών των δραστών.   

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν διαμέσου της έρευνας θα είναι 

απολύτως εμπιστευτικές και ανωνυμοποιημένες και κανένα άτομο δεν θα είναι 

αναγνωρίσιμο. Προτού αποφασίσετε εάν θα συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, 

παρακαλώ πάρτε το χρόνο σας ώστε να διαβάσετε τις ακόλουθες πληροφορίες και να τις 

συζητήσετε με άλλους, εάν και όπως επιθυμείτε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε 

απευθείας μαζί μου εάν έχετε τυχόν απορίες.  

Συμμετέχοντες: Για να συμμετάσχετε στην έρευνα, πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και 

να έχετε βιώσει πρόσφατα Ενδοοικογενειακή Βία και Κακοποίηση ή να έχετε βιώσει 

Ενδοοικογενειακή Βία και Κακοποίηση τα τελευταία 10 χρόνια.  

 

Σκοπός: Σκοπός του έργου είναι η πρόληψη περαιτέρω Ενδοοικογενειακής Βίας και 

Κακοποίησης, η τροποποίηση των κακοποιητικών συμπεριφορικών μοτίβων, η αύξηση 

των δεξιοτήτων των εργαζομένων στην «πρώτη γραμμή» και η περαιτέρω εκπαίδευση 

των δραστών Ενδοοικογενειακής Βίας και Κακοποίησης στην υιοθέτηση μη βίαιων 

συμπεριφορών στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.   

 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 15 λεπτά και διαθέτει ποικίλες 

ερωτήσεις με κουτιά απαντήσεων ανοιχτού τύπου, δίνοντάς σας την ευκαιρία να 

μοιραστείτε τις σκέψεις και τις απόψεις σας. Παρακαλώ να είστε όσο πιο ανοιχτοί και 
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λεπτομερείς γίνεται όταν απαντάτε στις ερωτήσεις. Όσο πιο ειλικρινείς είστε, τόσο πιο 

βοηθητικά και μεστά από νόημα θα είναι τα δεδομένα.  

Οφέλη: Παρότι δεν υπάρχουν άμεσα οφέλη για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, η 

συμμετοχή σας σε αυτή αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην κατανόηση της 

Ενδοοικογενειακής Βίας και Κακοποίησης από πλευράς μας και στην δυνητική μελλοντική 

υποστήριξη των επιβιωσάντων του τραύματος.   

Εμπιστευτικότητα: Μόνο η ερευνητική ομάδα θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα 

της μελέτης. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα που θα συλλεχθούν σε αυτή τη μελέτη μπορεί 

να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές εκθέσεις. Παρόλα αυτά, όλα τα στοιχεία είναι 

ανώνυμα και κανένα άτομο δεν θα είναι αναγνωρίσιμο από αντίστοιχη δημοσιοποίηση 

των δεδομένων. Για την προστασία τη δική σας αλλά και των ερευνητών που διεξάγουν 

την έρευνα, η εν λόγω έρευνα έχει εξεταστεί και εγκριθεί, όντας σε συμφωνία με τον 

ερευνητικό ηθικό κώδικα πρακτικής του Πανεπιστημίου του Bournemouth. Το Έντυπο  

του Πανεπιστημίου του Bournemouth (BU’s Research Participant Privacy Notice) παρέχει 

περισσότερες πληροφορίες για το πώς εκπληρώνουμε τις ευθύνες μας ως διαχειριστές 

δεδομένων και σχετικά με τα δικαιώματά σας ως άτομο βάσει της νομοθεσίας προστασίας 

προσωπικών δεδομένων.  

Απόσυρση: Μπορείτε να αποσυρθείτε από το ερωτηματολόγιο ανά πάσα στιγμή. 

Παρακαλώ κρατήστε κατά νου ότι προκειμένου να αποσυρθείτε πρέπει μόνο να κλείσετε 

τη σελίδα περιήγησης (εάν  η συμπλήρωση γίνεται διαδικτυακά) ή να μην επιστρέψετε το 

ερωτηματολόγιο στον ερευνητή (εάν συμπληρώνεται χειρόγραφα). Εντούτοις, εάν έχετε 

ήδη συμπληρώσει και καταθέσει το ερωτηματολόγιο, δεν μπορούμε να αποσύρουμε τις 

ανώνυμες απαντήσεις σας από τη μελέτη.  

 

Στοιχεία επικοινωνίας: Φιλιώ Κυριάκου (f.kyriacou@domviolence.org.cy), Ιωάννα 

Πετρίδου (i.petridou@domviolence.org.cy), Ηρώ Μιχαήλ (i.michael@domviolence.org.cy).  

Εάν ανησυχείτε για οποιαδήποτε πτυχή αυτής της έρευνας και θέλετε να υποβάλετε 

παράπονο, επικοινωνήστε με: κα. Φιλιώ Κυριάκου, Συντονίστρια Ευρωπαϊκού Έργου 

OSSPC, μέσω email: f.kyriacou@domviolence.org.cy 

https://intranetsp.bournemouth.ac.uk/documentsrep/Research%20Participant%20Privacy%20Notice.pdf
mailto:f.kyriacou@domviolence.org.cy
mailto:i.petridou@domviolence.org.cy
mailto:i.michael@domviolence.org.cy
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Εμπειρίες Ενδοοικογενειακής Βίας και Κακοποίησης: Ερωτηματολόγιο 

 

Με τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου θεωρείται ότι έχετε δώσει την ενήμερη 

συγκατάθεσή σας.   

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή σας. Ελπίζουμε να μάθουμε από εσάς για να 

μπορέσουμε να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους στο μέλλον. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις, η γνώμη σας είναι που 

μετράει.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις ακόλουθες προτάσεις; 

Παρακαλώ τσεκάρετε ένα κουτί.  

  

Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

Συμφωνώ 

 

Δεν 

συμφωνώ/Δεν 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

  

 

Υπάρχει μια καλή 

γενική ενημερότητα 

για την 

Ενδοοικογενειακή 

Βία και Κακοποίηση 

ως κοινωνικό 

πρόβλημα στην 

κοινότητά μου  

     

Ήξερα που να 

απευθυνθώ για να 

λάβω βοήθεια 
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Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

Συμφωνώ 

 

Δεν 

συμφωνώ/Δεν 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

  

 

Μπορούσα να έχω 

πρόσβαση σε 

υπηρεσίες 

υποστήριξης 

Ενδοοικογενειακή 

Βία και Κακοποίηση 

όταν το χρειάστηκα 

     

Η βοήθεια που μου 

παρασχέθηκε ήταν 

άμεση 

     

Όταν βίωσα 

Ενδοοικογενειακή 

Βία και Κακοποίηση 

ενεπλάκησαν οι 

υπηρεσίες ποινικής 

δικαιοσύνης 

(Αστυνομία, 

Δικαστήρια, νομική 

υποστήριξη) 

     

Οι αποκρίσεις της 

ποινικής δικαιοσύνης 

ήταν 

αποτελεσματικές  
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Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

Συμφωνώ 

 

Δεν 

συμφωνώ/Δεν 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

  

 

Οι αποκρίσεις της 

ποινικής δικαιοσύνης 

ήταν βοηθητικές  

     

Οι αποκρίσεις της 

ποινικής δικαιοσύνης 

ήταν ζωτικής 

σημασίας για την 

ασφάλειά μου  

     

Ο δράστης κατέστη 

υπόλογος/ 

υπεύθυνος για τις 

πράξεις του εξαιτίας 

των αποκρίσεων της 

ποινικής δικαιοσύνης 

     

Εάν ο δράστης δεν 

ήταν βίαιος, τότε τον 

περισσότερο καιρό η 

σχέση θα ήταν 

ικανοποιητική 

     

Εάν η κακοποίηση 

σταματούσε θα είχα 

παραμείνει στη σχέση  

     

Παρασχέθηκε 

υποστήριξη από 

υπηρεσίες στο 
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Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

Συμφωνώ 

 

Δεν 

συμφωνώ/Δεν 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

  

 

δράστη για να 

αλλάξει τη 

συμπεριφορά του  

Για να αποδεχτεί ο 

δράστης τη βοήθεια, 

πρέπει να 

συνειδητοποιήσει ότι 

υπάρχει πρόβλημα με 

τη συμπεριφορά του  

     

Εάν υπήρχε βοήθεια 

για τον κακοποιητικό 

σύντροφό μου, τα 

πράγματα θα ήταν 

διαφορετικά  

     

Θα προτιμούσα να 

υπήρχε πρόσβαση σε 

υποστήριξη για τον 

εαυτό μου, τον 

κακοποιητικό 

σύντροφό μου και 

(εάν υπάρχουν) τα 

παιδιά μου 

     

Ο δράστης θα 

μπορούσε να είχε 

βοηθηθεί εάν υπήρχε 
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Συμφωνώ 

απόλυτα 

 

Συμφωνώ 

 

Δεν 

συμφωνώ/Δεν 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

 

Διαφωνώ 

απόλυτα 

  

 

διαθέσιμη η 

κατάλληλη βοήθεια 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 

Βάσει της εμπειρίας σας: 

Άρχισα να σκέφτομαι τη λήψη βοήθειας,   στα _____ χρόνια της κακοποίησης  

Καλέσατε την αστυνομία; Ναι/  Όχι 

Εάν ναι, 

Πόσες φορές καλέσατε την αστυνομία;       ________ 

Παρακαλώ, εξηγείστε με δικά σας λόγια:  

i) Ποια ήταν, εάν υπήρξαν, τα καλύτερα τρία πράγματα σχετικά με τη βοήθεια που 

λάβατε για την Ενδοοικογενειακή Βία και Κακοποίηση; 

 

ii)  Ποια ήταν, εάν υπήρξαν, τα χειρότερα  τρία πράγματα σχετικά με τη βοήθεια 

που λάβατε για την Ενδοοικογενειακή Βία και Κακοποίηση; 

 

iii) Εάν θα μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα σχετικά με το πώς οι δράστες 

ανταποκρίνονται, τι θα αλλάζατε και γιατί; 

 

Παρακαλώ πείτε μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σας: 

Πόσο χρονών είστε (σε έτη); 

 

 

Ποια είναι η εθνικότητά σας; 
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Είστε άντρας, γυναίκα ή προτιμάτε να μην 

αυτοπροσδιορίζεστε; 

 

 

Εάν εργάζεστε, ποιο είναι το επάγγελμά σας;  

Ο κακοποιητικός σύντροφός μου ήταν/είναι 

άντρας/γυναίκα; 

 

Εάν είχατε πάνω από έναν κακοποιητικούς 

συντρόφους, παρακαλώ πείτε μας πόσοι ήταν 

στο παρακάτω κουτί, και ποιο ήταν/ είναι το 

φύλο/ τα φύλα τους; 

 

Έχετε παιδιά;  

 

Εάν έχετε επιπλέον σχόλια σχετικά με αυτή τη θεματική, παρακαλώ προσθέστε τα εδώ: 

 

 Θα θέλατε να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα αυτού 

του έργου; 

 

Εάν ναι, παρακαλώ γράψτε το email* σας εδώ: 

 

 

*Αυτό το email θα χρησιμοποιηθεί μόνο για να σας σταλεί αντίγραφο της περίληψης της 

έρευνας και δεν θα αποθηκευθεί ως μέρος των προσωπικών δεδομένων της έρευνας. Όλα 

τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτή την έρευνα θα διατηρηθούν για 30 μήνες 

από την ημερομηνία δημοσίευσης της έρευνας. Το Πανεπιστήμιο του Bournemouth θα 

φυλάξει τις πληροφορίες που θα συλλέξουμε σχετικά με εσάς σε ασφαλή τοποθεσία ενώ 

θα φυλαχθούν ηλεκτρονικά σε προστατευμένο, ασφαλές δίκτυο, με τη χρήση κωδικού 

ασφαλείας. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα περιορίζεται αυστηρά στα μέλη 

της ερευνητικής ομάδας και μόνο για τον σκοπό του ερευνητικού έργου, ακολουθώντας 
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τις οδηγίες προστασίας δεδομένων. Η Σημείωση Απορρήτου Συμμετεχόντων σε Έρευνα 

του Πανεπιστημίου του Bournemouth (BU’s Research Participant Privacy Notice) παρέχει 

περισσότερες πληροφορίες για το πώς εκπληρώνουμε τις ευθύνες μας ως διαχειριστές 

δεδομένων και σχετικά με τα δικαιώματά σας ως άτομο βάσει της νομοθεσίας προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. 

 

Τέλος, μπορείτε να μας πείτε από πού ακούσατε γι’ αυτό το ερωτηματολόγιο; 

 

Facebook 

 

 
 

Twitter Ιστοσε

λίδα 

OSSPC 

Ιστοσελίδ

α των 

ΥΚΕ/Αστυ

νομίας ή 

άλλης 

αρχής 

Από 

κάποιο 

φίλο/η 

Από 

πόστερ σε 

ΥΚΕ/Αστ

υνομία ή 

άλλη αρχή 

Από 

επαγγελματία 

ΥΚΕ/Αστυνομ

ίας ή άλλης 

αρχής 

Άλλη 

πηγή 

 

 

       

 

Αν άλλη πηγή, σας παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε από πού; 

 

Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε αυτό το ερωτηματολόγιο. Εάν υπάρχουν τυχόν 

απορίες, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: XXX 

 

Εάν επιθυμείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ενδοοικογενειακή Βία 

και Κακοποίηση, οι ακόλουθοι ιστότοποι παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, συμβουλές και 

υποστήριξη   

 

• Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια: 

www.domviolence.org.cy, Γραμμή Βοήθειας 1440 (24/07), 

info@domviolence.org.cy, Live Chat μέσω της ιστοσελίδας, Υπηρεσία SMS 99-

984042. 

https://intranetsp.bournemouth.ac.uk/documentsrep/Research%20Participant%20Privacy%20Notice.pdf
https://intranetsp.bournemouth.ac.uk/documentsrep/Research%20Participant%20Privacy%20Notice.pdf
http://www.domviolence.org.cy/
mailto:info@domviolence.org.cy
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• Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια της Αστυνομίας, 22-808442, 22-

808731. 

• Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην 

Οικογένεια, 22-775888, familyviolence.a.c@cytanet.com.cy 

 

Επιβεβαίωση Εμπιστευτικότητας: Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα είναι προσβάσιμα 

μόνο από την ερευνήτρια και την ομάδα εποπτείας της. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα 

που θα συλλεχθούν σε αυτή την έρευνα μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές 

εκθέσεις όπως ακαδημαϊκά άρθρα και παρουσιάσεις σε συνέδρια. Κανένα άτομο δεν θα 

είναι αναγνωρίσιμο σε αυτές τις δημοσιεύσεις δεδομένων.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γενικότερο έργο παρακαλώ επικοινωνήστε 

με: Φιλιώ Κυριάκου, Συντονίστρια OSSPC, μέσω email: f.kyriacou@domviolence.org.cy 

 

«Το περιεχόμενο αυτού του υλικού αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και 

είναι αποκλειστική ευθύνη του / της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία 

ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει. " 

  

 

 

 

 

 

 

Αποποίηση ευθύνης 

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρατίθενται σε αυτή την έκθεση αποτελούν αποκλειστική 

ευθύνη των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν με κανένα τρόπο επίσημη άποψη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε οποιοδήποτε 

πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό τους μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση των 

πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, 

Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020) 

 

mailto:familyviolence.a.c@cytanet.com.cy
mailto:f.kyriacou@domviolence.org.cy

