
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ο περιορισμός λόγο covid-19 δημιουργεί έφορο έδαφος για επιδείνωση της ενδοοικογενειακής βίας  

Από τις 09 Μαρτίου 2020 που επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού στην Κύπρο μέχρι και 

σήμερα 17/03 σύμφωνα με το σύστημα καταγραφής κλήσεων της Γραμμής Βοήθειας 1440 παρατηρείται 

αύξηση της τάξης του 30% με τις κλήσεις να φθάνουν στις 750 , έχουν γίνει 5 νέα αιτήματα για εισδοχή 

σε χώρους φιλοξενίας και 4 νέα αιτήματα για ατομική συμβουλευτική παρουσιάζοντας ανησυχητικά 

αυξητική τάση.  

Όπως διαπιστώνεται , ο  περιορισμός ως μέτρο πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης της εξάπλωσης του 

ιού covid-19  μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια των δραστών για αύξηση της 

συχνότητας , της έντασης και της επικινδυνότητας της βίας κατά γυναικών και παιδιών. 

Κάτω από συνθήκες  κοινωνικής κρίσης όπως και αυτή του αναγκαστικού περιορισμού ,  οι περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας αυξάνονται εφόσον  οι γυναίκες περιορίζονται στο σπίτι με τον κακοποιό τους 

για μεγάλο χρονικό διάστημα, απομονώνονται ακόμη περισσότερο από την κοινωνική ζωή, την 

εργασιακή ζώνη  αλλά και  από την κοινωνική στήριξη. Αυτά εντείνουν την εξουσία των δραστών με 

αποτέλεσμα την απόκτηση μεγαλύτερου ελέγχου στη ζωή των γυναικών και επιδείνωση της 

σφοδρότητας της βίας.  

Παράλληλα, εν μέσο της υποχρεωτικής καραντίνας σε σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων  που το 

αντικείμενο του κύκλου εργασιών τους προσελκύει στερεοτυπικά κυρίως γυναίκες, ενισχύεται το 

αίσθημα της οικονομικής ανασφάλειας μέσα από την μείωση των απολαβών αλλά και του φόβου 

απέλασης των θέσεων εργασίας , στοιχείο που αποτελεί συχνά  σημαντικό παράγοντα παραμονής ή και 

επιστροφής στο  κακοποιητικό σύντροφο/σύζυγο αλλά και επιδείνωσης της κακοποίησης που δέχονται 

οι γυναίκες.  

Από την άλλη πλευρά το κλείσιμο των σχολείων αναγκάζει μεγάλο αριθμό γυναικών να  παραμείνουν 

στο σπίτι για την φροντίδα των παιδιών τους που παραδοσιακά τους έχει χρεωθεί μέσα από την 

κοινωνική κατασκευή του φύλου τους, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την κοινωνική τους απομόνωση.  

Ωστόσο τα παιδιά, θυματοποιούνται ακόμη περισσότερο και είναι επικίνδυνα εκτεθειμένα σε επεισόδια 

ενδοοικογενειακής βίας εφόσον παραμένουν και εκείνα περιορισμένα στο σπίτι με τον κακοποιητικό 

γονέα ή σύντροφο της μητέρας τους, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία. 

Αντίστοιχα,  οι δράστες επωφελούνται από την μειωμένη στελέχωση ή και την διαμόρφωση της μορφής 

εργασιών ή και το κλείσιμο  των κοινωνικών και νομικών υπηρεσιών που παρέχονται   



 
Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην οικογένεια με βαθύ αίσθημα 

επαγγελματικής και ηθικής ευθύνης έχει αναπροσαρμόσει όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του έτσι 

ώστε να συνεχίσει την υποστήριξη του σε περιόδους κοινωνικής κρίσης.  

Η γραμμή βοήθειας 1440 συνεχίζει τη λειτουργία της , 24 ώρες την ημέρα καθημερινώς παρέχοντας 

στήριξη, ενημέρωση, πληροφόρηση, καθοδήγηση , ενδυνάμωση  και δικτύωση.  

Τα ατομικά ραντεβού συνεχίζονται διαμορφώνοντας τον τρόπο παροχής και αξιοποιώντας τις 

τηλεδιασκέψεις, την ηλεκτρονική επικοινωνία και τις τηλεφωνικές κλήσεις τηρώντας όλες τις 

κατευθυντήριες  οδηγίες των Διεθνών και Τοπικών ενώσεων. Η κάθε περίπτωση αξιολογείται δυναμικά 

λαμβάνοντας υπόψη την επικινδυνότητα και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Όπου κριθεί αναγκαίο 

πραγματοποιούνται και δια ζώσης συναντήσεις λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα.  

Ο Χώρος Φιλοξενίας επιζήσασων γυναικών με τα παιδιά τους στη Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο  είναι σε 

πλήρη λειτουργία ακολουθώντας  όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα αλλά και τις ειδικές διευθετήσεις που 

έχουν γίνει, για προστασία των φιλοξενούμενων γυναικών και των παιδιών τους καθώς και του 

επιστημονικού προσωπικού που στελεχώνει τις υπηρεσίες . 

Παράλληλα,  έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες πρόνοιες για τη διαφύλαξη των νέων εισδοχών που 

μπορεί να προκύψουν μέσα από τη συνεργασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και της 

Αστυνομίας. 

Το να είσαι περιορισμένη στο σπίτι  με ένα βίαιο άνθρωπο είναι επικίνδυνο . Μπορεί να μην 

συνήστατεται να βγείτε έξω αλλά δεν απαγορεύεται να φύγετε ή και να ζητήσετε βοήθεια. 

 

 

 


