
Με πολύ μεγάλη   
επιτυχία τελέστη
κε και  φέτος     
η   εορταστική   

εκδήλωση για την κοπή της Βασιλό-    
πιτας του Συνδέσμου Πρόληψης και        
Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογέ-  
νεια. 
Η εκδήλωση έγινε την Παρασκευή 20  
Ιανουαρίου στην αίθουσα  δεξιώσεων  
του καφέ Mondo στην Λεωφόρο Μακα
ρίου. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσί
α τους πλήθος εθελοντών και εκλεκτώ
ν φίλων του Συνδέσμου αλλά και άλλες 
επιφανείς προσωπικότητες  από το χώ
ρο της πολιτικής. 
Την κοπή της Βασιλόπιτας έκανε ο       
Διευθυντής  της Αστυνομικής Ακαδη-  
μίας  Κύπρου και εκλεκτός φίλος του  
Συνδέσμου, κύριος Ζαχαρίας Χρυσο- 
στόμου.  
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης ξεκίνη-
σε με χαιρετισμό από την Πρόεδρο του          
Συνδέσμου, κα Αλίκη Χατζηγεωργίου,       
η οποία ευχαρίστησε άτομα και οργανι
σμούς που ευεργέτησαν το Σύνδεσμο 
τη χρονιά  που πέρασε. Στη  συνέχεια 

Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης 

της Βίας στην Οικογένεια 

Ενημερωτικό Δελτίο 
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Κοπή της Βασιλόπιττας 

 

Κοπή της Βασιλόπιτας για το 2012 

απονεμήθηκαν τα διπλώματα στους εθε
λοντές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και ακολούθησε 
κλήρωση λαχνών με διάφορα δώρα για 
τους  καλεσμένους. 
  
Επί ευκαιρία του πρώτου τεύχους για το     
νέο έτος, σας ευχόμαστε ο καινούριος        
χρόνος να σας χαρίσει στιγμές         
οικογενειακής ευτυχίας και γαλήνης. 
 
Στιγμιότυπο από την εκδήλωση: 

Η βασιλόπιτα ήταν μια ευγενική προσφορά του 
ζαχαροπλαστείου La Mirage το οποίο  και ευχα
ριστούμε θερμά. 
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Ο ΣΠΑΒΟ υπό την ιδιότητα 

του ως συντονιστής της υποεπιτρο-

πής για τη βία στην Οικογένεια, του 

ΕΜΔΓ, ετοίμασε υπόμνημα με τους 

στόχους και τις δραστηριότητες που 

υλοποίησε  στο  πλαίσιο  των 

16ήμερων Δραστηριοτήτων ενάντια 

στη Βία κατά των Γυναικών, το οποίο 

και παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βο-

υλής, αξιότιμο  κύριο Γιαννάκη   Ομή-

ρου. 

Κατά τη 

διάρκεια 

της επίσ-

κ ε ψ η ς 

παραδό-

θ η κ α ν 

Μωβ κονκάρδες, που συμ-

βολίζουν την υποστήριξη 

προς τις γυναίκες θύματα 

βίας, στους Βουλευ-

Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

Το ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 

διοργάνωσε ημερίδα με θέμα 

«Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην εκ-

παίδευση και την κατάρτιση Ηλεκτρο-

νική Μάθηση».  

Στα πλαίσια της ημερίδας απονεμή-

θηκε Τιμητική Διάκριση στον ΣΠΑΒΟ 

για την εξαίρετη ποιότητα του προγ-

ράμματος που έτρεξε με τίτλο ”Skillful 

hands are the     common language 

of different   cultures”, στα πλαίσια 

του προγράμματος Grundtvig – Εκ-

παιδευτικές Συμπράξεις.    

Βράβευση του ΣΠΑΒΟ 
Επίδοση υπομνήματος στον     

Πρόεδρο της Βουλής 

01 Δεκ 2011 

29 Νοε 2011 

29 Νοε 2011 

Ο ΟΝΓΕΕ είχε διοργανώσει στις 

15/12/2011 φιλανθρωπική εκδήλωση 

για τα μέλη του στο Chateux Status 

στην Λευκωσία, την οποία είχε αφιε-

ρώσει στον ΣΠΑΒΟ. Κατά την διάρ-

κεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ται-

νία με θέμα την ενδο-

οικογενειακή βία. Η 

Πρόεδρος του ΟΝΓΕ-

Ε παρέδωσε επιταγή 

ύψους €600 για στή-

ριξη του Καταφυγίου. 

Το Δικηγορικό γραφείο Γεώργιος Χ. 

Γεωργίου αποφάσισε να αφιερώσει 

το δώρο των Χριστουγέννων για το 

προσωπικό του ως δωρεά για τον 

ΣΠΑΒΟ. Τη επιταγή ύψους 600    

ευρώ παρέδωσε η δικηγόρος Νατά-

σα Απλικιώτου.  

Χορηγία από τον Όμιλο Νέων          
Γυναικών Επιχειρηματιών και    

Επαγγελματιών 
Χορηγία από το Δικηγορικό 

γραφείο Γεώργιος                 
Z. Γεωργίου  

29 Νοε 2011 



Δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 

ΣΕΛΙΔΑ 3 

Η εθελόντρια του ΣΠΑΒΟ 

Jacki Barr μαζί με την Kattya Glavina 

διοργάνωσαν έκθεση ζωγραφικής 

στην Αίθουσα Peace Hall στην οδό 

Λήδρας.  

Η έκθεση  διήρκησε 3 μέρες και τα 

εγκαίνια τελέστηκαν από την Πρώτη 

Κυρία του Κράτους κυρία Έλση Χρισ-

τόφια. 

Μέρος των εσόδων, ύψους 1000  

ευρώ παραχωρήθηκαν στον ΣΠΑΒΟ. 

Έκθεση ζωγραφικής 

5 - 7 Δεκ 2011 
Οι όμιλοι RotarAct Λευκω-

σίας και RotarAct ASPELIA διοργά-

νωσαν φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 

και πρόσφεραν τα έσοδα για οικονο-

μική υποστήριξη του ΣΠΑΒΟ.          

Ο Όμιλος RotarAct Aspelia πρόσφε-

ρε το ποσό των €1700.Ο Όμιλος  Ro-

tarAct Nicosia αγόρασε αγαθά για το 

Καταφύγιο μας (τηλεόραση, είδη κου-

ζίνας, είδη δωματίου, παιχνίδια, κλπ). 

Επιπρόσθετα πρόσφεραν και ποσό 

€600. Τους ευχαριστούμε θερμά γιατί  

η γενναιόδωρη στήριξη τους, έκανε 

το έργο μας λιγότερο δύσκολο. 

 

Εισφορά των Ομίλων RotarAct  

Δεκ 11—Ιαν  12 

     

Το σχολείο GC school διοργά-

νωσε φιλανθρωπική συναυλία με 

την  χορωδία του σχολείου και τα 

έσοδα δόθηκαν ως εισφορά προς 

τον ΣΠΑΒΟ. Τους ευχαριστούμε 

θερμά για τη γενναιόδωρη εισφορά. 

Οικονομική εισφορά  
από  GC School  

5 - 7 Δεκ 2011 

Ο εκλεκτός φίλος του ΣΠΑΒΟ  Σωτήρης 

Γιαννακού διοργάνωσε έκθεση ψηφιακής 

τέχνης, στην Αίθουσα Peace Hall στην 

οδό Λήδρας, στις 8/12 και ώρα 6:30μμ. 

Το άνοιγμα της έκθεσης έγινε από τον Β. 

Γραμματέα του ΣΠΑΒΟ     κ. Σάββα Κόκ-

κινο και ακλούθησε απαγγελία ποιημά-

των από την ηθοποιό Λουκία Μιχαήλ.  

Έκθεση ψηφιακής    
φωτογραφίας 8 Δεκ 2011 



Προηγούμενες / επερχόμενες Δραστηριότητες 

ΣΕΛΙΔΑ 4 

Το θέατρο των Κατα-

πιεσμένων δημιουργήθηκε από τον 

Augusto Boal και είχε πρωταρχικό 

στόχο να εκφράσει μια έμπρακτη 

«εξέγερση» ενάντια σε κάθε είδους 

καταπίεση. 

Στις 4 Δεκεμβρίου, ένα τέτοιο θέατρο  

στήθηκε στην οδό Λήδρας. Οι δρασ-

τηριότητες αποτελούνταν από μια 

αλυσίδα σκηνών που εξελίσσονταν 

αστραπιαία στο δημόσιο χώρο από 

μια μεγάλη ομάδα συμμετεχόντων. 

Κατά τη διάρκεια του θεάτρου, θεατές 

από το κοινό λάμβαναν ενεργό ρόλο 

στη θετική εξέλιξη/διαμόρφωση της 

εκάστοτε κατάστασης.  

Σύντομα θα ξεκινήσει νέα σειρά    

σεμιναρίων εκπαίδευσης εθελοντών 

που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν 

την Γραμμή 1440. 

Στόχος των σεμιναρίων: Πρόληψη 

της βίας στην οικογένεια μέσω της 

ενημέρωσης του κοινού για το      φα-

ινόμενο της άσκησης βίας στην οικο-

γένεια Εκπαίδευση νέων         εθε-

λοντών για τη Γραμμή 1440 και τα 

άλλα προγράμματα και υπηρεσίες 

του Συνδέσμου. 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα       

αρχίσουν στις 7 Φεβρουαρίου 2012 

και αναμένεται να ολοκληρωθούν 

στις 10 Απριλίου 2012. Θα πραγμα-

τοποιούνται κάθε Τρίτη (10 συνεχό-

μενες Τρίτες) από τις 17:30 μέχρι τις 

19:30 στην αίθουσα διαλέξεων στο 

Σκαλί Αγλαντζιάς. 

Για τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια 

θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολο-

ύθησης. Το δικαίωμα συμμετοχής 

είναι 50 ευρώ. Λόγω του ότι υπάρχο-

υν περιορισμοί στον αριθμό των θέ-

σεων, για κάθε κύκλο σεμιναρίων 

τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-

κοινωνήσουν στο 22 339001 για πε-

ρισσότερες πληροφορίες και δήλωση 

συμμετοχής μέχρι τις 31/01. 

Έναρξη εκπαιδευτικών            
σεμιναρίων ΣΠΑΒΟ 

07/02 -  10/04/12 

Θέατρο των Καταπιεσμένων.    
Οδός Λήδρας:  

Β (δ) ΙΑΔΡΟΜΟΣ αφύπνισης  

04/12/11 
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Στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου 

Όσο αφορά το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΚΑΒ) για ολόκληρο το 

έτος 2011,  καταγράφηκαν 1320 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εκ των 

οποίων τα 989 (75%) αφορούσαν βία κατά γυναικών, 113 (8.5%) κατά αντρών. 

Από τα περιστατικά αυτά, τα 221 (16.5%) αφορούσαν βία κατά παιδιών. 

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

λουθεί να βρίσκεται πρώτη με σημαντική διαφορά, στα 501 περιστατικά, ακο-

λουθουμένη από τη Λεμεσό στα 301 και τη Λάρνακα στα 172. Οι επαρχίες Πά-

φος και Αμμόχωστος ακολουθούν με 67 και 34 περιστατικά αντίστοιχα. Παρα-

καλώ σημειώστε ότι για ένα μεγάλο ποσοστό περιστατικών δεν ήταν δυνατό να 

καταγραφεί η επαρχία 244 (18,5%) 

Όσο αφορά τη πιο διαδεδομένη μορφή ενδοοικογενειακής βίας, παρατηρείται 

ότι αυτή είναι η Ψυχολογική με αριθμό 984 περιστατικών, ποσοστό που φτάνει 

το 92.4% των συνολικών υποθέσεων. Ακολούθως βλέπουμε τη Σωματική βία 

στα 610 (57,3%)περιστατικά, τη Σεξουαλική βία στα 55 (5.2%) και την Παραμέ-

ληση στα 40 (3,8%)Σημειώστε ότι οι μορφές βίας που αναφέρονται τις περισ-

σότερες φορές συντρέχουν.  

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

ώθηκε εισδοχή 43 ατόμων εκ των οποίων οι 19 ήταν γυναίκες και τα 24 ανήλι-

κα παιδιά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2011 

Άντρας 
8% 

Γυναίκα 
75% 

Παιδιά 
17% 
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Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η προσωπικότητα ενός ατόμου που ασκεί βία πρέπει να λαμ-
βάνεται σοβαρά υπόψη κατά την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Όσον αφορά την θεραπεί-
α ανδρών που ασκούν βία στους συντρόφους τους, το Millon Clinical Multiaxial Inventory 
(MCMI) χρησιμοποιείτε όλο και περισσότερο για να προσδιορίζει και να διαβαθμίζει τις προσω-
πικότητες των θυτών. 

Το Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) αποτελείτε από 28 υποκλίμακες και στο σύνολο 175 
ερωτήσεις μορφής σωστού/λάθους που χρειάζεται περίπου 20 με 30 λεπτά για να ολοκληρωθε-
ί. Η MCMI αξιολογεί χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ερωτηθέντων, από υπερβολικό ή 
άκαμπτο στυλ σε σοβαρή παθολογία προσωπικότητας και κλινικά σύνδρομα όπως κατάχρηση 
ουσιών, διαταραχές της διάθεσης και σκέψης. Τα σκορ  MCMI είναι καλύτερα κατανοητά όταν 
και οι 28 υποκλίμακες είναι συμπληρωμένες και ερμηνεύονται ως σύνολο. 

Η μελέτη αυτή διερευνά τη σκοπιμότητα ύπαρξης διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων 
για θύτες βασιζόμενη στα ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και του ψυχοπαθολογικού 
προφίλ. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν μια «διαδικασία ομαδοποίησης προφίλ" που ακολουθεί 
στενά την ερμηνεία των σκορ από το MCMI για να διερευνήσει συστάσεις για τη θεραπεία. Οι 
συγγραφείς περιγράφουν πώς μια γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία μπορεί να προσαρμοστεί 
ώστε να εξυπηρετεί προσωπικότητες θυτών και μας προτείνουν θεωρητικές συστάσεις για την 
θεραπεία. Ο πιο κάτω πίνακας συνοψίζει τις τάσεις όσο και τις προτεινόμενες θεραπείες για τις 
διάφορες ομάδες θυτών. 

Οι ερευνητές χορήγησαν το MCMI σε μια ομάδα 840 ανδρών που εμφανίστηκαν για πρόσληψη 
στο προγράμματα θεραπείας θυτών σε τέσσερις αμερικανικές πόλεις, Πίτσμπουργκ, Χιούστον, 
Ντάλας και το Ντένβερ. Από αυτό το μεγάλο δείγμα, επιλέχθηκαν 100 περιπτώσεις (25 περιπ-
τώσεις από κάθε πόλη) και χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του προφίλ προσωπικότητας. Η 
δημογραφία και οι απαντήσεις του MCMI από τις 100 περιπτώσεις προσεγγίζουν εκείνες του 
συνόλου (840 άνδρες) του δείγματος. 

Οι απαντήσεις MCMI αρχικά ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με τη σοβαρότητα των διαταραχών 
(π.χ., χαμηλή, μέτρια ή βαριά). Οι ερευνητές χώρισαν τότε κάθε μια από αυτές τις τρεις ομάδες 
σε δύο υποομάδες, η προσχώρηση των οποίων καθορίστηκε από το πιο έντονο χαρακτηριστι-
κό της προσωπικότητας, όπως φάνηκε από την βαθμολογία στις κλίμακες προσωπικότητα του 
MCMI. Από την προσχώρηση προέκυψαν οι 6 ομάδες για τις οποίες συζητήθηκαν συστάσεις 
θεραπείας. 

Από την ομαδοποίηση και ανάλυση των δεδομένων βρέθηκαν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

• Ο Ναρκισσισμός και η αποφυγή παίζουν σημαντικό ρόλο στην προσωπικότητα των θυτών. 
64% των συμμετεχόντων έδειξαν τάσεις ναρκισσιστικής και αποφευκτικής προσωπικότητες. 

• Ομαδική γνωστικό-συμπεριφοριστική θεραπεία, η πιο συνηθισμένη θεραπευτική προσέγγιση 
που χρησιμοποιείται σε θύτες, κρίθηκε να είναι θεωρητικά η πιο κατάλληλη θεραπεία για αυτόν 
τον πληθυσμό. 

• Ιδιαίτερα ευεργετικές πτυχές της ομαδικής γνωστικό-συμπεριφοριστικής θεραπείας περιλαμ-
βάνουν την κατάρτισης δεξιοτήτων στις σχέσεις, της διορθωτικής ανατροφοδότησης των μελών 
της ομάδας όσον αφορά την αυτο-εικόνα και συμπεριφορά, τη διερεύνηση του φύλου και την 
επαναξιολόγηση του από τα μέλη της ομάδας και οι δραστηριότητες που αυξάνουν την ευαισ-
θησία τους για τις γυναίκες. 

• Οι ερευνητές προτείνουν ότι μια συνετή προσέγγιση για θεραπεία θα ήταν ένα θεραπευτικό 
ύφος που να είναι σταθερό, σαφή και ενθαρρυντικό. Μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάστη-
καν από τους συγγραφείς προτείνουν ότι τα στυλ υπερβολικής αντιμετώπισης (confrontative 
style) και υπερβολικής υποστήριξης έχουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα, με το τελευταίο να φαί-
νεται να προωθεί την καταχρηστική συμπεριφορά. 

 

Του Γιώργου Φιλίππου, MSc  

Πηγή: Robert J. White & Edward W. Gondolf, 2000. Mid-Atlantic Addiction Training Institute, Indiana 

University of Pennsylvania. Journal of Interpersonal Violence, V. 15 (5), p. 467-488 

Επιπλοκές του προφίλ προσωπικότητας για τη       

θεραπεία των θυτών ενδοοικογενειακής βίας. 
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«…πέρασαν πολλά χρόνια για να μιλήσω για το τι μου έκανε αυτός που  

υποτίθεται με φύλαγε όταν έλειπαν οι γονείς μου. Κανένας δε κατάλαβε     

τίποτα, ούτε και ενδιαφέρθηκε για να μάθει τι μου συμβαίνει. Σκεφτόμουν αν υπήρχε 

έστω κ ένα άτομο που να ήξερε τι γινόταν. Ίσως μόνο ο Θεός έβλεπε»  

Μαρία, 36 ετών. Θύμα αλλεπάλληλων βιασμών σε παιδική ηλικία από τον αδελφό της. 

 

«Στην αρχή ζήτησε να σταματήσω από τη δουλειά μου. Μετά από αυτό δεν μου έδινε 

λεφτά και ούτε με άφηνε να πάω οπουδήποτε μόνη μου. Δεν άργησε να σηκώσει χέ-

ρι…». 

Κατερίνα, 28 ετών. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πρώην αρραβωνιαστικό 

της. 

 

«Από μικρή θυμάμαι να μεγαλώνω σε ένα βίαιο οικογενειακό περιβάλλον. Πήρα την 

απόφαση να παντρευτώ νωρίς για να ξεφύγω από αυτή την κατάσταση. Τελικά κατέλη-

ξα με έναν σύζυγο που με κακοποιούσε και με οδήγησε στην κατάθλιψη». 

Ελένη, 25 ετών. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας που δεν έσπασε τον κύκλο της βίας. 

 

«Οι καβγάδες ήταν συχνοί, οι αφορμές ήταν ασήμαντες και πάντα με χτυπούσε μέχρι 

να μείνω ακίνητη στο πάτωμα. Πολλές φορές αυτό συνέβαινε μπροστά στα παιδιά. Η 

χειρότερη στιγμή απ όλες όμως, ήταν όταν ανάγκασε τον γιο μας να με πατήσει καθώς 

ήμουν πεσμένη στο έδαφος. Ήθελα να δώσω ένα τέλος στην ζωή μου εκείνη τη      

στιγμή»  

Γεωργία, 40 ετών. Θύμα ενδοοικογενειακής βίας και μετά το διαζύγιο. 

 

 

Το 2012 ο Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια  

συμπληρώνει 22 χρόνια κοινωνικής προσφοράς.  

Όραμα μας μια κοινωνία απαλλαγμένη από την βία και υπόσχεση μας πως   

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΟΣΟ Η ΒΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Συγκλονιστικές μαρτυρίες θυμάτων βίας 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι αληθινές ιστορίες έχουν στόχο να ενδυναμώσουν και να             
εμψυχώσουν άλλα άτομα που πιθανόν να βιώνουν ή βίωσαν παρόμοι-
ες καταστάσεις. Αν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας την ιστορία σας, με 
απώτερο σκοπό να βοηθήσετε άλλα άτομα διαμηνύοντας τους την ελπί-
δα, μπορείτε να το κάνετε εντελώς ανώνυμα επικοινωνώντας μαζί μας 
στο 1440 ή μέσω ηλ.ταχ. στο domviolence@cablenet.com.cy 

Αληθι
νές 

Ιστορ
ίες 
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Πηγή: Ιστοσελίδα Φιλόξενος  

http://filoksenos.blogspot.com/2011/12/blog-post_6065.html 

Τριπλό φονικό: Ο δολοφόνος σκότωσε την έγκυο 
μητέρα και έπνιξε την  κόρη της. 

Ενημερωτικό 
 Υλικό 



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

νεια λειτουργεί σε ώρες γραφείου καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 

17:00 ενώ η γραμμή βοήθειας (1440) είναι ανοιχτή καθημερινά και τα 

Σαββατοκύριακα    μέχρι τις 22:00.  

Tα γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία, στη Λεωφόρο Αγλαντζιάς 53, 

Τ.Κ. 2108, Λευκωσία. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε ή να επικοινωνήσε-

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

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

θείτε πώς μπορείτε να   βοηθήσετε. 

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ  

1440 

Επικοινωνήστε μαζί μας 

Ενώπιον της δικαιοσύνης προσήχθη εκ νέου σήμερα ο 29χρονος κομμω-

τής, από την Πάφο, ο οποίος  θεωρείται ύποπτος για τη δολοφονία της 

εγκύου Μολδαβής Γιούλα Οπόροκ και της τρίχρονης κόρης της, που    

διεπράχθη στην παραλία της Αχέλειας. 

Με συνοπτικές διαδικασίες, που κράτησαν σχεδόν δέκα λεπτά, ολοκληρώ-

θηκε η πρώτη μέρα της δίκης. 

Ο ύποπτος για το φόνο, με τον οποίο η 24χρονη διατηρούσε δεσμό τον τελευταίο   

χρόνο, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ενώπιον του Δικαστηρίου Πάφου και δήλωσε  

αθώος. Στόχος της υπεράσπισης του υπόπτου είναι να κερδηθεί χρόνος προκειμένου 

να μελετηθούν καλύτερα όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για την υπόθεση του 

φόνου. 

Ο φερόμενος ως δράστης αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο 

Πάφου στις 23 Ιανουαρίου για να συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία. 

Μετά τη σύντομη αυτή διαδικασία, ο ύποπτος μεταφέρθηκε και πάλι στις κεντρικές  

φυλακές. Συγγενείς των θυμάτων του τριπλού φονικού βρίσκονταν και σήμερα έξω 

από το Δικαστήριο Πάφο. Δεν έλειψαν τα μικροεπεισόδια και οι εντάσεις μεταξύ των 

συγγενών και του υπόπτου κατά την έξοδο του από τη δικαστική αίθουσα αλλά τα μέτ-

ρα που πήρε η Αστυνομία για αποφυγή σοβαρότερων επεισοδίων ήταν ιδιαίτερα αυσ-

τηρά. 

 

Πηγή: Πολίτης Online 

Ενώπιον της δικαιοσύνης ο  
κατηγορούμενος για το τριπλό φονικό 

13/01/12 

Ενημερωτικό 
 Υλικό 



 

Φωτογραφικό Υλικό από την κοπή της                
Βασιλόπιττας 


