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κατεξοχήν οργανισμός που ασχολείται με Ημέρες Εκστρατείας από το 1991.
το πρόβλημα της Βίας στην χώρα μας, συ
μμετέχει στις παγκόσμιες 16ήμερες δρα
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Το ετήσιο θέμα 2012:

στηριότητες εναντίον της βίας κατά των « Από την Ειρήνη στο Σπίτι στην Ειρήνη

στο Κόσμο: Ας αμφισβητήσουμε την
στρατοκρατία και ας δώσουμε τέλος
χρόνο από τις 25/11 ( Διεθνής ημέρα κατά στη βία κατά των γυναικών»

γυναικών που πραγματοποιούνται κάθε

Στατιστικά
στοιχεία ΣΠΑΒΟ
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Άρθρα και
δημοσιεύματα σε
ΜΜΕ
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Συνεργασία με
LILALO

μετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ως ο 172 χώρες έχουν συμμετάσχει στις 16

της Βίας ενάντια των Γυναικών ) , μέχρι
τις 10/12 ( Διεθνής ημέρα Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων ) .
Η περίοδος των 16ήμερων τονίζει επίσης

11

και άλλες σημαντικές ημερομηνίες συμπεριλαμβανομένου της 29 Νοεμβρίου ( Δ ιε
Θνής Ημέρα Γυναικών ως Υπερασπιστές
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ) , 1η Δεκ
εμβρίου

( Παγκόσμια Ημέρα κατά του

AIDS ) και 6 Δεκεμβρίου, η οποία σηματοδοτεί την επέτειο σφαγής του Μόντρεαλ.
Οι 16 ήμερες εκστρατείας έχουν χρησιμοποιηθεί ως στρατηγική οργάνωσης από
άτομα και ομάδες σε όλον τον κόσμο για
να ζητήσουν την εξάλειψη όλων των
μορφών βίας κατά των γυναικών με:


Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βία

λόγω

φύλου,

ως

θέμα

ανθρωπίνων

δικαιωμάτων σε τοπικό, εθνικό, περιφερει

«Αν θέλουμε να δρέψουμε τη σοδειά
της ειρήνης και της δικαιοσύνης στο
 Ενίσχυση της εθνικής πρωτοβουλίας μέλλον, θα πρέπει να σπείρουν το σπόρο της μη βίας εδώ και τώρα, στο παγύρω από τη βία κατά των γυναικών
ρόν»
 Θέσπιση ισχυρών δεσμών μεταξύ
-ακό και διεθνές επίπεδο.

τοπικών και διεθνών εργασιών για τον τερ
ματισμό της βίας κατά των γυναικών

Mairead Maguire, Τιμημένη με Νόμπελ Ειρήνης

26 Νοεμ 2012

24 Νοε 2012

Δημοσιογραφική Διάσκεψη

Εκστρατεία σε συνεργασία με την Αστυνομία
Ο
Mε επιτυχία στέφθηκε η

εκστρατεία ενημέρωσης ΣΠΑΒΟ πραγματοποίησε διάσκεψη τύπου, στο

κατά της βίας σε συνεργασία με την Αστυνομία στο Αμφιθέατρο της CYTA στη Λευκωσία, στις 26
Μy Mall Λεμεσού. Ο Mohammed Awwad, μίμος, ανα Νοεμβρίου 2012 για να ανακοινώσει τις προγρα
παρέστησε με τη βοήθεια εθελοντών τη θεατρική τεχ μματισμένες δράσεις του στα πλαίσια των παγκ
νική «Mirror» που δημιούργησε ο Βραζιλιάνος σκηνο όσμιων 16ήμερων κατά της έμφυλης βίας.
θέτης, Augusto Boal. Ο Μοhammed Awwad, λειτούρ Για τη σημασία των δράσεων μίλησε ο Υπουργησε ως ένας τυχαίος μίμος και ενώ ο κόσμος γός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κος Λουπίστευε ότι θα δει ένα «one man show», ξαφνικά κάς Λουκά. Τον χαιρετισμό του Προέδρου της
πολλοί συμμετέχοντες εντάχθηκαν στη σκηνή και CYTA διάβασε εκπρόσωπος του οργανισμού.
αντικατόπτριζαν την κίνηση του ηθοποιού.Το θέατρο Ακολούθως η Δρ. Μάρθα Αποστολίδου, Πρόεδιεξήχθη σε πλήρη σιωπή μπροστά στο κοινό που δρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής ανακοίνωβρισκόταν στο My Mall Λεμεσού. Σκοπός αυτής της σε την παρουσίαση των ευρημάτων της πρώτης
άσκησης ήταν για να δοθεί το μήνυμα πως «η βία παγκύπριας έρευνας της Συμβουλευτικής Επιαντικατοπτρίζει βία», όπως επίσης και η ενημέρωση τροπής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της
για τις υπηρεσίες του Συνδέσμου. Ευχαριστούμε το Βίας στην Οικογένεια και παρέδωσε επιταγή
αξίας €2216 στην Πρόεδρο του ΣΠΑΒΟ, κα

My Mall και την ομάδα στήριξης μας στη Λεμεσό.

Αλεξία Κολώτα Αναστασιάδη, εκ μέρους της ομά
δας γυναικών «Μεταμόρφωση». Τέλος, η Πρό
εδρος του ΣΠΑΒΟ παρουσίασε το πρόγραμμα
των δραστηριοτήτων και ευχαρίστησε τους
παρευρισκομένους.

25 Νοε 2012

Θεατράκι στην Οδο Λήδρας

Τη θεατρική τεχνική «Mirror» παρακολούθησαν άτομα
και στη Λευκωσία, μετά τη διοργάνωση της στη
Λεμεσό.

Το

θέατρο

πραγματοποιήθηκε

σε

τρία

πολυσύχναστα σημεία της οδού Λήδρας, όπου ο κό
σμος είχε την ευκαιρία να δει το θέατρο και να ενημερω
θεί σχετικά με τη βία όπως επίσης και για τη βοήθεια
που παρέχει ο Σύνδεσμος.

Προγραμματισμένες δραστηριότητες
του Συνδέσμου για τις Παγκόσμιες 16ήμερες
25-30 Νοε 2012

Συμβολική Δημιουργία στο Mall of Cyprus

Ο ΣΠΑΒΟ προχώρησε στην εγκατάσταση μιας πρωτότυπης
συμβολικής δημιουργίας στην είσοδο 2 του Mall of Cyprus.
Σκοπός είναι να αναδειχθεί η ανάγκη για δημιουργία χώρων
φιλοξενίας θυμάτων βίας στην οικογένεια. Με την ευκαιρία αυτή
εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στους Άννα Γιωργαλλίδου και
Christian Stoian που βοήθησαν στο στήσιμο της δημιουργίας και
στη διεύθυνση του Mall of Cyprus για την φιλοξενία και βοήθεια
που μας παρείχε.
4 Δεκ 2012

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Έρευνας
21 Νοε 2012

Στις 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση

των αποτελεσμάτων της1ης Παγκύπριας έρευνας για Στο Πανεπιστήμιο

Διάλεξη «Δε σωπαίνω»
Κύπρου πραγματοποιήθηκε

τη Βία στην Οικογένεια στην Κύπρο, από τη Συμβου διάλεξη με τίτλο «Δε σωπαίνω», με ομιλητή τον
λευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και καταπολέμη λειτουργό του Συνδέσμου, Μάριο Νικολάου.
ση της Βίας στην Οικογένεια. Για περεταίρω ενημέρω Επίσης πραγματοποιήθηκε και η προβολή ταινίας
ση στο www.familyviolence.gov.cy

20 Νοε-10 Δεκ

μικρού μήκους «Don ’ t make a sound».

Διαλέξεις και Συμμετοχή σε εκπομπές

Σε αυτό το διάστημα πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις
σε Σχολεία, Πανεπιστήμια και οργανωμένα σύνολα
από τους Λειτουργούς του Συνδέσμου, ενώ μέλη του
Δ.Σ. και του προσωπικού συμμετείχαν σε εκπομπές
Ραδιοτηλεόρασης.
7-9 Δεκ 2012

Φιλανθρωπική Εκδήλωση Τέχνης

Πραγματοποιήθηκε το 3ήμερο 7-9 Δεκεμβρίου 2012 στο Σκαλί Αγλαντζιάς
φιλανθρωπική έκθεση καλλιτεχνών. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια των Παγκόσμιων 16ήμερων δράσεων ενάντια στη Βία του
Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια.
Τα εγκαίνια τέλεσε ο έντιμος Δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας.
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20 Νοε 2012

Διαλέξεις σε σχολεία

Στις 20 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκαν δύο διαλέξεις από λειτουργούς του Συνδέσμου,
η μία στο δημοτικό σχολείο Δασούπολης και η άλλη στο Grammar School. Οι λειτουργοί ενημέρωσαν τους μαθητές για όλα τα σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία θέματα
και απάντησαν σε όλα τα ερωτήματα των μαθητών. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
θερμά το Grammar School και τους μαθητές του για τη δωρεά €500 στο ΣΠΑΒΟ.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσου
με την εταιρεία Voici La
Mode Group of Companies καθώς και την κα

Κέντρο Πρόληψης «Περσέας»
Ευχαριστούμε θερμά το Κέντρο Πρόλη
ψης «Περσέας», για τη δωρεά κοσμημά

Άρτεμις Αντωνιάδου, για την πρωτοβουλία του των και γλυκών για το παζαράκι που
ς να δωρίσουν στο Σύνδεσμο ηλεκτρικές και
άλλες συσκευές αξίας €1500 για τις ανάγκες

πραγματοποιήθηκε στην Στασικράτους
στις 16/12/12.

του Χώρου Φιλοξενίας

Φιλανθρωπικό Παζαράκι στη Στασικράτους

16 Δεκ 2012

Ο ΣΠΑΒΟ συμμετείχε για πρώτη φορά στο φιλανθρωπικό παζαράκι που διοργανώθηκε
για 6η χρονιά στην Οδό Στασικράτους. Με κατασκευές γλυκών και κοσμημάτων που
ετοίμασαν οι εθελοντές του Συνδέσμου Σπυρούλα Γεωργίου και Μαρίνος Ιωαννίδης, τα
μέλη του Δ.Σ και το Κέντρο Πρόληψης ΠΕΡΣΕΑΣ στήθηκε το δικό μας περίπτερο από
το πρωί μέχρι το βράδυ.
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Φιλανθρωπικό τσάι

24 Νοε 2012

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία φιλανθρωπικό τσάι και παζαράκι στο σπίτι της φίλης του
Συνδέσμου μας Άντζελας Τσολάκη. Οι πολλοί παρευρισκόμενοι απόλαυσαν το όμορφο
σκηνικό που περιλάμβανε καλή παρέα, καφέ, γλυκά και χριστουγεννιάτικο παζαράκι.
Τα έσοδα της εκδήλωσης διατέθηκαν στον ΣΠΑΒΟ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους
εργάστηκαν για την εκδήλωση και στην Οικογένεια Τσολάκη για την φιλοξενία.

Μουσική Βραδιά με τους Συν Πλην και το Σώμα Ακριτών

22 Δεκ 2012

Η οργάνωση νέων Σώμα Ακριτών διοργάνωσε μουσική φιλανθρωπική βραδιά την
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου στο καφεστιατόριο Έρωδος. Το συγκρότημα Συν Πλην με τους
Αλίκη, Χρυσταλλένη και Χρίστο διασκέδασε τους 200 περίπου φίλους και υποστηρικτές
των δύο Οργανώσεων, που μας τίμησαν με την παρουσία τους. Όλα τα έσοδα από τα
εισιτήρια εισόδου δόθηκαν στον Σύνδεσμο μας όπως επίσης και τα έσοδα από τις
πωλήσεις που έκανε το Σώμα Ακριτών στο παζαράκι της Οδ. Λήδρας στις 21/12. Ευχα
ριστούμε το Σώμα Ακριτών που μας αφιέρωσε τις δύο αυτές δράσεις, προσφέροντας
παράλληλα και ένα πολύ σημαντικό χρηματικό ποσό

Στατιστικά Στοιχεία ΣΠΑΒΟ
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Το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ( ΚΑΒ) έχει χειριστεί συνολικά 14,215 περιστατικά στη
χρονική περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου 1997 και του Ιουνίου 2012. Κάθε μήνα το
ΚΑΒ χειρίζεται κατά μέσο όρο 77 περιστατικά, με τα 41 να αφορούν καινούργιες
αναφορές και τα υπόλοιπα 36 αναφορές που έχουν γίνει ξανά στο παρελθόν. Όλοι οι
μήνες υπολογίζεται ότι έχουν περίπου τον ίδιο αριθμό περαστικών. Από το 2007 και
μετά παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των περιστατικών ενδοοικογενειακ
ής βίας που καταγράφονται από το Σύνδεσμο, με τα περισσότερα περιστατικά να
σημειώθηκαν την τριετία 2010-2012.
Ο Σύνδεσμος για τη Βία στην Οικογένεια, προσφέρει τη δυνατότητα ατομικής στήριξης από ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς. Συνολικά έχουν
γίνει 1,660 συναντήσεις στη διάρκεια της δεκαπενταετίας, που υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν σε 9 συναντήσεις το μήνα. Τα τελευταία 3 χρόνια παρατηρείται μια σημαντική αύξηση των ατομικών συναντήσεων που πραγματοποιούνται.
Σημαντική τα 3 τελευταία έτη, είναι και η αύξηση του αριθμού των ατόμων που
ζήτησαν να φιλοξενηθούν στο καταφύγιο. Συνολικά, τα 15 χρόνια λειτουργίας του
Συνδέσμου έχουν ζητήσει φιλοξενία στο Καταφύγιο 963 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι περί
που ένα στα δέκα άτομα που επικοινωνεί με το Σύνδεσμο ζητά να φιλοξενηθεί στο
Καταφύγιο.
Οι αναφορές των περαστικών βίας στο Σύνδεσμο γίνονται κυρίως από το ίδιο το θύμα
και είναι συνολικά 9231 ( αριθμός που αντιστοιχεί στο 65% του συνόλου των
περιστατικών ) , αναφορές από τους συγγενείς ( 1886 – 13% ) , από κάποιον άλλον
που δεν διευκρινίζεται ( 1053 - 7% ) , από φίλους ( 439 -3%) , από άγνωστο ( 199 1,5% ) και από το Γραφείο Ευημερίας ( 154 - 1,1% ) να ακολουθούν. Τέλος,
αναφορές που αφορούν λιγότερο από το 1% του συνολικού αριθμού των αναφορών,
έγιναν από την αστυνομία ( 72 ) και από κάποιον ύποπτο ( 30 ) .

Στην Κύπρο σήμερα.....


Περίπου 1 άτομο στα 10 το οποίο επικοινωνεί με τον Σύνδεσμο ζητά καταφύγιο.



Καταγγέλλονται 9 περιπτώσεις κάθε μήνα με θύματα παιδιά.



Το 2011, 133 γυναίκες ζήτησαν καταφύγιο, 61 από αυτές δεν μπορούσε να
φιλοξενηθεί λόγω έλλειψης χώρου.



82% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας έχουν παιδιά.
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Η κρίση ωθεί ανήλικους στη Βία

11/10/2012

Αυξητική τάση παρουσιάζει τα τελευταία
χρόνια το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας στην Κύπρο, δηλώνει στη «Σ» η
Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων
του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά. Επισημαίνει ότι η αύξηση οφείλεται κατά κύριο
λόγο στην οικονομική κρίση, στην οποία
βυθίζεται όλο και περισσότερο η χώρα μας. «Έχουν αυξηθεί και οι περιπτώσεις
παραβατικότητας που φθάνουν στο γραφείο μου», συμπληρώνει η Επίτροπος.
«Είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε και είναι υποχρέωση του κράτους το οποί
ο πρέπει να αναλογιστεί τι θέλει. Θέλει να λάβει μέτρα πρόληψης; Θέλει να το προ
λάβει και να σώσει τα παιδιά, μας ή θέλει να περιμένει να γίνουν αυτές οι πράξεις
παραβατικότητας και ύστερα να τρέχουμε και να μη ξέρουμε πώς να το χειριστούμε;», διερωτάται η Επίτροπος.
Βία, ναρκωτικά και κλοπές
Το φαινόμενο της νεανικής παραβατικότητας περιλαμβάνει κρούσματα βίας,
διαρρήξεις, κλοπές και χρήση ναρκωτικών. Εκδηλώνεται συνήθως μέσα στην
οικογένεια, στο σχολείο, σε αθλητικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. Η Λήδα
Κουρσουμπά εντοπίζει ως κυριότερο λόγο που οδηγεί τα παιδιά στην παραβατικό
τητα την κακή άσκηση του γονικού ρόλου ή την παραμέληση των παιδιών.
Τεράστιο κενό στη νομοθεσία
Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει, συνέχισε, είναι να ληφθούν μέτρα παρέμβασης ώστε τα παιδιά που ακόμα και αν βρίσκονται αντιμέτωπα με τον νόμο, να βρίσκουν
παρεμβατικά μέτρα που θα τα βοηθήσει να αναμορφωθούν, να επανενταχθούν
στο κοινωνικό σύστημα. Ερωτηθείσα για τη νομοθεσία στην Κύπρο, η κ. Κουρσου
μπά είπε ότι στην Κύπρο έχουμε ένα τεράστιο κενό. «Δεν έχουμε καθόλου νομοθετ
ική ρύθμιση. Εδώ και δύο χρόνια συζητείται στα πλαίσια της Επιτροπής Νομικών
της Βoυλής, βάσει και δικών μου προτάσεων, η εισαγωγή νέας νομοθεσίας», αναφέρει η Επίτροπος. Επισημαίνει ότι η ίδια έχει αναλάβει να συνταχθεί νέα νομοθεσία, για την οποία λαμβάνονται υπόψη τα διεθνή πρότυπα και οι κατευθυντήριες
γραμμές και να είναι στη βάση της πρόληψης.
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ, «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ»
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Άγριος καβγάς κατέληξε σε φόνο
02/12/2012 Λίγο τα ψυχολογικά προβλήματα από τη μια μεριά, λίγο η συστηματική
κατανάλωση αλκοόλ από την άλλη, συνδυασμός που οδηγούσε συχνά στις προστριβ
ές και τους καβγάδες, κατέληξαν, δυστυχώς, στο έσχατο των εγκλημάτων, με το μαχαίρ
ωμα 33χρονου Ρουμάνου από την 38χρονη Ελληνοκύπρια σύζυγό του. Το τραγικό
γεγονός συνέβη λίγο μετά τις 9:30 το βράδυ της Παρασκευής στη Λεμεσό και συγκεκρι
μένα στο σπίτι όπου διέμενε το ζευγάρι στην περιοχή του Καψάλου. Για το φονικό η
Αστυνομία ενημερώθηκε από γείτονες οι οποίοι από νωρίτερα είχαν αντιληφθεί ότι για
ακόμα μία φορά το ζευγάρι καβγάδιζε, χωρίς όμως να περάσει από το νου, ποια θα
ήταν η κατάληξη. Μετά τη διάπραξη όμως του εγκλήματος, κι αφού ακούστηκαν οι
κραυγές της 38χρονης, κάποιοι έτρεξαν στο σπίτι της να δουν τι είχε συμβεί, οπότε
βρέθηκαν αντιμέτωποι με το χειρότερο.
Όταν κλιμάκιο του ΤΑΕ πήγε στη σκηνή, βρήκε τον 33χρονο πεσμένο στο πάτωμα της
κουζίνας και γύρω του λίμνη από αίμα. Κοντά στο πτώμα βρέθηκε και ένα αιματοβαμμένο μαχαίρι το οποίο θεωρείται βέβαιο ότι αποτελεί και το όργανο το οποίο χρησιμοπ
οίησε η 38χρονη πετυχαίνοντας το θανατηφόρο κτύπημα στον σύζυγό της. Το μαχαίρι
μαζί με άλλα τεκμήρια παραλήφθηκαν για τις περαιτέρω ενδεδειγμένες επιστημονικές
εξετάσεις. Από την αυτοψία που έκανε στην σκηνή και στη σορό του θύματος η ιατροδι
καστής, προέκυψε ότι ο 33χρονος είχε δεχτεί κτύπημα με αιχμηρό όργανο, προφανώς
με το μαχαίρι στην αριστερή πλευρά του θώρακα στο ύψος της καρδιάς.
Η 38χρονη, όπως αναφέρθηκε στην Αστυνομία, ανακρινόμενη λίγη ώρα μετά το
φονικό, ανέφερε ότι πριν η ίδια κτυπήσει τον σύζυγό της, είχε δεχτεί τη δική του βίαιη
συμπεριφορά. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο 33χρονος γιόρταζε την ονομαστική του γιορ
τή και είχε αρχίσει να πίνει από τις 5 το απόγευμα. Προσπάθησε, όπως είπε, να τον πεί
σει να σταματήσει το ποτό, οπότε εκείνος σε κάποια στιγμή της λεκτικής αντιπαράθεσ
ής τους, την άρπαξε από τον λαιμό και την κτύπησε. «Για να ξεφύγω από τα χέρια του,
άρπαξα κι εγώ ότι βρήκα μπροστά μου και τον κτύπησα...», φέρεται να είπε στους ανα
κριτές της αστυνομίας η 38χρονης, αποδίδοντας τη δική της εγκληματική αντίδραση
στην ανάγκη της να αμυνθεί.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ»

TΕΤΑΡΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ - ΣΕΚ

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση τ
ης Βίας

στην Οικογένεια λειτουργεί σε ώρες γρα

φείου καθημερινά από τις 08:00 μέχρι τις 17:00,
ενώ η γραμμή βοήθειας( 1 440 ) είναι ανοιχτή καθη
μερινά και τα Σαββατοκύριακα μέχρι τις 22:00. Τα
γραφεία μας βρίσκονται στη Λευκωσία, στη Λεωφό
ρο Αγλαντζιας 53, Τ.Κ 2108, Αγλαντζιά. Μπορείτε
να μας επισκεφτείτε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας
στα τηλέφωνα 22-339001 ή μέσω ηλεκτρονικού τα
χυδρομείου στο info@domviolence.org.cy για να ε
νημερωθείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

LI-LA-LO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Αυτό το κόσμημα είναι σχεδιασμένο από τη σχεδιαστική
ομάδα της LILALO αποκλειστικά για το Σύνδεσμο Πρόληψης και
Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια.
Είναι κατασκευασμένο από ασήμι 925° με επικάλυψη λευκόχρυσου ή
κίτρινου χρυσού. Όλα τα χρωματιστά μέρη είναι από μωβ χρώμα που
είναι χαρακτηριστικό του σκοπού του Συνδέσμου

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Όνομα:
Επίθετο:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Χρώμα: Ασημί / Χρυσό
Ποσότητα:

Ασημί
€15

Χρυσό
€15

Προκαταβολή:
Θα παραλάβετε το βραχιολάκι από:

Λεώφ. Αγλαντζιάς 53
Τηλ. 1440

ΣΠΑΒΟ

LI-LA-LO

Μνασιάδου 19Α
Τηλ. 22-671670

