
 

 

   

Στα πλαίσια του προγράμματος  Norway Grant, δύο μέλη του ΔΣ, η πρόεδρος 

του Συνδέσμου μας κα. Κική Πογιατζή και η Πατρίτσια Φαίδωνος, αλλά και οι 

δύο  λειτουργοί,   Έλενα Κατεΐφη και Γιώτα Γρηγορίου είχαν την ευκαιρία να 

μεταβούν στην Νορβηγία για εκπαιδευτική επίσκεψη στις 14-21 Ιουνίου.  Εκεί 

επισκεφθηκαν τέσσερις Χώρους Φιλοξενίας σε διαφορετικές πόλεις όπου  

είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν και να ενημερωθούν για τον τρόπο 

λειτουργίας τους. 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθούμε στο γεγονός ότι στη Νορβηγία υπάρχει 

σχετική νομοθεσία για τα καταφύγια αλλά ο κάθε χώρος δεν παύει απο το να 

έχει τα δικά του προτόκολλα και κανονισμούς. Είχαν πραγματοποιηθεί 

επισκέψεις σε καταφύγια απο μικρής μέχρι και μεγάλης έκτασης όπου και 

έγινε σχετική ενημέρωση για προγράμματα που παρέχονται στους 

φιλοξενουμένους. 

 

 

 

 

 

 

Η συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στο να ληφθούν γνώσεις οι οποίες  

ευελπιστούμε πως θα μπορέσουν να εφαρμοστούν και να υλοποιηθούν και 

στους δικούς μας Χώρους Φιλοξενίας. 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ  

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Ενημερωτικό Δελτίο 

Εκπαιδευτική Επίσκεψη  στη Νορβηγία 



 

 

 

Δύο απο τα πόστερς που οι μαθητές ζωγράφισαν τα οποία απεικονίζουν τις μορφές                            

της ενδοοικογενειακής βίας: 

 
Δραστηριότητες του Συνδέσμου  

 

Βιωματικό Εργαστήρι  στο Λύκειο Κολοσσίου Διαμεσολάβηση στο Δημοτικό Γερίου 

Στις 9 Απριλίου λειτουργοί του ΣΠΑΒΟ 

ενημέρωσαν το διδακτικό προσωπικό του 

Δημοτικού σχολείου Γερίου για τις τεχνικές 

διαμεσολάβησης και επίλυσης συγκρούσεων 

μεταξύ των μαθητών. 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

Την Τρίτη 8/4 πραγματοποιήθηκε βιωματικό 

εργαστήρι στο Περιφερειακό Λύκειο Αποστόλου 

Λουκά Κολοσσίου. Το θέμα αφορούσε την 

ενδοοικογενειακή βία και απευθυνόταν σε μαθητές 

της Β’Λυκείου όπου  λειτουργοί του Συνδέσμου 

ανέλαβαν το συντονισμό των δυό τμημάτων.   

 

Στα πλαίσια του βιωματικού οι μαθητές 

ζωγράφησαν και δημιούργησαν πόστερ το οποίο 

περιελάμβανε τα θέματα που είχαν συζητηθεί. 



    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛΙΔΑ 3 

 

        

 

Η υπηρεσία 116000 πραγματοποίησε στις 

10 και 11 Απριλίου 2014, δύο συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης και ένα εργαστήρι. Τα 

θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν η εμπορία 

προσώπων και εξαφανίσεις ασυνόδευτων 

ανήλικων, πρόληψη των εξαφανισμένων 

ασυνόδευτων ανήλικων και το εργαστήρι 

ήταν «καλές πρακτικές και σωστοί τρόποι 

χειρισμού για περιπτώσεις εξαφανισμένων 

αδυνόδευτων ανήλικων», από όλες τις 

εμπλακόμες υπηρεσίες και φορείς. Υπήρχαν 

συμμετέχοντες από τις Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας, το Γραφείο 

Χειρισμού Θεμάτων Βίας της Αστυνομίας, 

την Αστυνομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση 

Α σ φ α λ ε ί α ς  Α ε ρ ο δ ρ ο μ ί ω ν  κ α ι 

Οδοφραγμάτων, τις Υπηρεσίες Ψυχικής 

Υγείας κλπ. 

 

Μέσω των συζητήσεων φάνηκε η 

αναγκαιότητα για χαρτογράφηση η οποία θα 

βοηθήσει στο να αποκτήσουμε ακριβή 

εικόνα του προβλήματος και συγκρίσιμα 

στοιχεία για το θέμα των ασυνόδευτων 

ανήλικων. Επίσης, υπήρξε η εισήγηση 

δημιουργίας ενός χώρου όπου οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι να λαμβάνουν όλες 

τις συμβουλευτικές υπηρεσίες από όλους 

τους τομείς αφού έχουν επιπλέον ανάγκες 

λόγω των βιωμάτων και εμπειριών τους.    

 
 

Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης 

Στις 24 - 25 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε 

στις Βρυξέλλες η ετήσια Γενική Συνέλευση του 

Ευρωπαικού Οργανισμού για τα Εξαφανισμένα 

παιδιά (Missing Children Europe - MCE), όπου η 

Υπηρεσία 116000 της Κύπρου είναι μέλος. Όπως 

κάθε χρόνο έτσι και φέτος η υπηρεσία μας 

αντιπροσωπεύθηκε από 2 λειτουργούς. Στη 

Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκαν 4 υποψήφιες 

νέες χώρες για μέλη του MCE (Σερβία, Ιταλία, 

Κροατία και Τσεχία). Επίσης έγινε αναθεώρηση 

των εσωτερικών κανονισμών και τέλος κάθε 

οργανισμός παρουσίασε τις δράσεις του για τη 

Διεθνή Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά.  

Γενική Συνέλευση του Ευρωπαικού 

Οργανισμού  



ΣΕΛΙΔΑ 4 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

               

Η Πρόεδρος κα. Κική Πογιατζή έλαβε μέρος στο 18ο ετήσιο συνέδριο με τίτλο «Women’s Partner-

ship in Achieving Peace and Harmony in the Middle East and the World» το οποίο διοργανώθηκε 

από το Women’s Federation World Peace International (WFWPI) στο Αμμάν από τις 9-12 Ιουνίου.  

To WFWPI  είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που ιδρύθηκε το 1992 και οι στόχοι του 

είναι: 1) H ενδυνάμωση των γυναικών 2) η ενίσχυση των οικογενειακών αρχών και 4) η 

δημιουργία συνεταιρισμών για την προώθηση της ειρήνης μέσω της συνεργασίας  των γυναικών. 

 

Στη συνέχεια από τις 12-16 Ιουνίου παρευρέθηκε σε 

Συνέδριο στην Ιερουσαλήμ με θέμα «Dialogue &     

Cooperation for Peace & Development» με 

διοργανωτές το    Universal Peace Federation (UPF) και 

τη Middle East Peace Initiative (MEPI) για τον 

εορτασμό του 3ου        International Assembly of the 

Global Women’s Peace      Network. 

Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών  25 Μαίου 
 

 

 

Η Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων Παιδιών (International Missing Children’s Day) διοργανώνεται 

κάθε χρόνο στις 25 Μαίου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά το παγκόσμιο πρόβλημα της 

εξαφάνισης παιδιών και παράλληλα να επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για 

την προστασία των παιδιών τους 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του International Centre for Missing & Exploited Children (2012), κάθε 

χρόνο εξαφανίζονται: 800.000 παιδιά στις ΗΠΑ, 100.000 στη Γερμανία, 45.000 στη Βραζιλία, 

20.000 στην Αυστραλία και 13.455 παιδιά στη Ρωσία μόνο για το 2012. 

O Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) μαζί με το Hope 

for Children (HFC) πραγματοποίησαν δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού στα αεροδρόμια 

Λάρνακας και Πάφου όπως και στα οδοφράγματα Λευκωσίας την 25η Μαϊου 2014. Δόθηκε υλικό 

για ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις διασυνοριακές γονικές αρπαγές και τα δικαιώματα 

επιμέλειας τέκνου.  

  

 

Συνέδριο Αμμάν - Ιερουσαλήμ 

http://www.sansimera.gr/almanac/2505


    Επίσκεψη Εσθονών 

Η 1η Ιουνίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια 

Ημέρα Παιδιού για να θυμίζει στην 

ανθρωπότητα την ανάγκη προστασίας του 

παιδιού. Με την ευκαιρία αυτή ο ΣΠΑΒΟ με τη 

στήριξη των  Norway Grants, πραγματοποίησε 

εκδήλωση στο Εθνικό Πάρκο Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας στην Αγλαντζιά. Η εκδήλωση 

περιελάμβανε face painting, ζωγραφική, 

μουσική, παιχνίδι με μπαλόνια, παιδικές 

δημιουργίες, δημιουργία πανό και διανομή 

ενημερωτικού υλικού. Με αυτό τον τρόπο 

υπενθυμίζουμε πόσο σημαντική είναι η 

ευημερία του παιδιού καθώς και η υπεράσπιση 

των δικαιωμάτων τους. 

Την Πέμπτη 5 Ιουνίου διοργανώθηκε το καθιερωμένο Πάρτυ προς τιμή των Εθελοντών μας στην οικία της 

Προέδρου του Συνδέσμου μας κας Κικής Πογιατζή. Στα πλαίσια της διοργάνωσης απονεμήθηκαν  

τιμητικές διακρίσεις σε εθελόντριες για τη μακροχρόνια προσφορά τους στη γραμμή 1440. Επίσης, 

δόθηκαν τα πιστοποιητικά παρακαλούθησης των σεμιναρίων σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο 

εκπαίδευσης τους τον Απρίλιο του 2014.  Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να πούμε ενα μεγάλο 

ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές μας για την ανιδιοτελή προσφορά , τη στήριξη και το χρόνο που 

αφιερώνουν στον ΣΠΑΒΟ. 

Πάρτυ Εθελοντών του ΣΠΑΒΟ 

 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού 

1η Ιουνίου 
Στις 3 Ιουνίου επισκέφθηκε τα γραφεία μας 3μελής 

αντιπροσωπεία από τη Μη Κυβερνητική 

Οργάνωση Estonian Advice Centre η οποία 

λειτουργεί στην Εσθονία τις Ευρωπαϊκές Γραμμές 

116 111 και 116 000. 

Σκοπός της επίσκεψης τους ήταν να ενημερωθούν 

για τον τρόπο λειτουργίας των γραμμών στην 

Κύπρο, τις διαδικασίες που ακολουθούνται για 

χειρισμό περιστατικών καθώς και τους τρόπους 

αξιοποίησης εθελοντών.  

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε την επόμενη μέρα 

και τα γραφεία του Hope for Children με τον οποίο 

ο ΣΠΑΒΟ συνεργάζεται για τις Ευρωπαϊκές 

Γραμμές. 

ΣΕΛΙΔΑ 5 



Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο Λύσης για την 

προσφορά οικονομικής ενίχυσης του 

Συνδέσμου μας, ύψους 100 ευρώ.  

Oικονομική Ενίσχυση απο τις εκδόσεις  

Armida Publications LTD 

Ευχαριστούμε θερμά τις εκδόσεις Armida Publica-

tions  και τον συγγραφέα Σωκράτη Σωκράτους για την 

προσφορά οικονομικής ενίσχυσης ύψους   116 ευρώ, 

ποσοστό χρημάτων το οποίο έχει δοθεί στις 3 

Απριλίου, απο την πώληση των βιβλίων  

«Απο το ως το Ω», του κ.Σωκράτη Σωκράτους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομική Ενίσχυση απο το Rotary Club of 

Ο ΣΠΑΒΟ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά την 

οργάνωση Rotary Club Λευκωσίας οι οποίοι διέθεσαν 

το ποσό των 1000 ευρώ για οικονομική ενίσχυση του 

Συνδέσμου μας.  

Οικονομική Ενίσχυση απο την Γκαλερί 

Ευχαριστούμε θερμά την κα Μαίρη Πύργου για την οικονομική 

προσφορά προς το Σύνδεσμο μας ύψους 200 ευρώ, ποσοστό των 

χρημάτων το οποίο έχει δοθεί απο τα έσοδα έργων της Γκαλερί 

Φημονόη.      

Οικονομική Ενίσχυση απο την  

κα Kerstin Jung 

Ευχαριστούμε θερμά την κα Kerstin όπου στα 

πλαίσια της συνάντησης που διοργάνωσε στη 

Λεμεσό με θέμα  την ενδοοικογενειακή βία με 

ομιλήτρια την Πρόεδρο μας κα Κική Πογιατζή, 

συγκέντρωσε το ποσό των  €120 και το 

πρόσφερε  στο Σύνδεσμό μας. 

Οικονομική Ενίσχυση απο το Δήμο Λύσης 

Eυχαριστούμε πάρα πολύ την 

εταιρεία Αphrostrom για τον πλήρη 

εξοπλισμό των υπνοδωματίων του 

Χώρου Φιλοξενίας στην Πάφο. 

Πέραν από τα ντιβάνια και τα 

στρώματα, μας έχει παραχωρήσει 

σεντόνια, παπλώματα, πετσέτες 

προσώπου, πετσέτες σώματος και 

υπέροχες κουρτίνες. 

 

Σας ευχαριστούμε θερμά για την 

υποστήριξη που δείξατε στο 

ΣΠΑΒΟ σε μια τόσο δύσκολη 

οικονομική κατάσταση.  

 

Παροχή εξοπλισμού  
απο την Αphrostrom   



Εδώ και δύο βδομάδες  προσπαθώ να βρω τις λέξεις που θα με βοηθήσουν να αρχίσω να γράφω. Είναι πολύ 

δύσκολο να περιγράψω μόνο με λόγια την εμπειρία της συνάντησης μας με το Matthew McVarish. Να είναι 

καλά  η Κατερίνα Νικολάου από τη Βρετανική Υπάτη Αρμοστεία, για την ευκαιρία που μας έδωσε να 

γνωρίσουμε το Matthew από κοντά και που μας θύμισε ότι οι μη κυβερνητικοί-εθελοντικοί οργανισμοί 

μπορούν να κάνουν πολλά! 

 

Ο Matthew McVarish, κακοποιήθηκε σεξουαλικά από το θείο του ο οποίος εργαζόταν σε σχολεία ως 

δάσκαλος ειδικής εκπαίδευσης και είχε επαφή με ευάλωτα παιδιά. Αυτός ήταν και ο λόγος που έκανε το Mat-

thew να αποφασίσει να καταγγείλει το θείο του, ο οποίος τελικά παραδέχθηκε την ενοχή του και 

καταδικάστηκε σε φυλάκιση.  

 

Ο Matthew αποφάσισε ότι αυτό που συνέβηκε δε θα τον καθορίσει ως άτομο και έκανε το πρώτο βήμα όταν 

πήρε στήριξη από τον οργανισμό Stop the Silence (http://stopthesilence.org/) στην Αμερική. Στη συνέχεια, 

έγραψε ένα έργο “To Kill a Kelpie” (http://www.tokillakelpie.com/) στο οποίο αφηγείται την ιστορία του.  

 

Ο οργανισμός Stop the Silence τον όρισε πρεσβευτή για την Ευρώπη. Στόχος τους είναι να 

ευαισθητοποιήσουν όσο περισσότερα άτομα είναι δυνατόν  για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης 

παιδιών. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενθαρρυνθούν τα άτομα που βιώσαν σεξουαλική κακοποίηση να  πάρουν 

στήριξη. Επίσης, σκοπός τους είναι και η αλλαγή της νομοθεσίας, αφού υπάρχουν ακόμα χώρες στις οποίες 

παραγράφεται η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αν δεν γίνει καταγγελία σε καθορισμένο χρονικό διάστημα.   

 

Το να επισκεφτεί κάποιος τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μιλήσει  με κάποια άτομα που 

επηρεάζουν δεν του φάνηκε αρκετό. Είχε μια άλλη ‘τρελή’ ιδέα! Αποφάσισε να περπατήσει 16000 χιλιόμετρα 

(28 χώρες, 32 πόλεις) γιατί έτσι θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει περισσότερα. Αυτός είναι ο δρόμος προς την 

αλλαγή (http://roadtochange.eu/). Είναι το προσωπικό του ταξίδι αλλά, παράλληλα, είναι ένα ταξίδι για όλα 

τα άτομα που βίωσαν παρόμοιες εμπειρίες και μένουν ακόμα στη σιωπή.  

 

Το περπάτημα δεν του αρέσει ιδιαίτερα. Έχασε δεκαπέντε κιλά. Έλιωσε ένα ζευγάρι ειδικά μποτάκια για 

περπάτημα, ενώ έτυχε πολλές φορές να περπατά με βρεγμένα μποτάκια, γιατί δεν πρόλαβαν να στεγνώσουν. 

Κοιμάται σε ένα τροχόσπιτο. Περπάτησε μέσα σε ένα τυφώνα. Παραλίγο να τον πατήσουν αυτοκίνητα, 

παρόλο που δε χρησιμοποιεί αυτοκινητόδρομους.  Έρχεται αντιμέτωπος με κινδύνους. Κάποιες φορές 

τελειώνουν τα χρήματα και εξαρτάται από τις εισφορές που κάνουν οι άνθρωποι που ταξιδεύουν μαζί του 

νοερά το δρόμο για την  αλλαγή. Έχει να αντιμετωπίσει κατεστημένα και νοοτροπίες. Κι όμως συνεχίζει.  

 

Τίποτα από όλα αυτά που διαβάσαμε και ακούσαμε για το Matthew δε μπορούσε να μας προετοιμάσει για τον 

άνθρωπο που συναντήσαμε. Ο Matthew εμφανίστηκε στο ΣΠΑΒΟ, χαμογελαστός  και μοιράστηκε μαζί μας 

την ιστορία του με ένα τρόπο που  εντυπωσιάζει, συγκινεί και εμπνέει. Απάντησε ακούραστα σε όλες μας τις 

ερωτήσεις χωρίς να διστάζει και εκπέμποντας μια απίστευτη δύναμη. Αν σε κάποια φάση τον νιώσαμε 

κουρασμένο, έφτανε μόνο μια ερώτηση για να απαντήσει πίσω με θετική ενέργεια. Μας έκανε εντύπωση η 

αφοσίωση του στους στόχους της αποστολής του και η ηρεμία με την οποία αντιμετώπιζε τις απορίες μας. 

 

Αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι και ο ίδιος θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό, σε καμία περίπτωση, δε 

σε κάνει να νιώσεις άσχημα ή να τον λυπάσαι. Μιλά γι αυτήν την εμπειρία λες και κάνει κάτι απλό, γι’ αυτό 

κι εμείς, παρόλα όσα ακούμε, νιώθουμε ότι υπάρχει θετική συνέχεια σε μια τραυματική ιστορία. Μιλώντας 

για τα θέματα αυτά βοηθάμε  να σταματήσει η σιωπή, να ενδυναμωθούν τα θύματα και να ζητήσουν βοήθεια. 

Πολλές φορές, τα άτομα που εμπλέκονται στη στήριξη των θυμάτων ματαιώνονται, αφού γνωρίζουν πόσο 

δύσκολο είναι για κάποιο άτομο να αναγνωρίσει αυτό που του συμβαίνει και να ζητήσει βοήθεια. Ο Matthew 

μας θύμισε ότι η δουλειά μας δεν είναι μάταιη και ότι μπορεί να είμαστε η μόνη πηγή στήριξης για κάποια 

άτομα. 

 

Τον ενημερώσαμε για τα πρόσφατα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων που βρήκαν το φως της 

δημοσιότητας και μοιραστήκαμε μαζί του τους προβληματισμούς μας για  το πώς το θέμα επηρεάζει με 

διαφορετικό τρόπο τον καθένα μας. «Στους θύτες πρέπει να προσφέρεται βοήθεια, μόνο με αυτόν τον τρόπο 

θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την κακοποίηση» λέει και μας σοκάρει. Μας σοκάρει, όχι γιατί δε 

συμφωνούμε (είναι και  φιλοσοφία του ΣΠΑΒΟ), αλλά γιατί δεν είμαστε συνηθισμένοι να το ακούμε. 
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Ακούγοντας τον μπορείς μόνο να τον θαυμάσεις γιατί με τίποτε δε σου θυμίζει ένα θύμα, αλλά ένα 

δυνατό άτομο που κατάφερε να επιβιώσει μετά από μια πολύ τραυματική εμπειρία.  

 

Το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης είναι ένα θέμα που κάνει τους άλλους να νιώθουν πολύ άβολα. 

Συχνά ο κόσμος δε θέλει να ακούσει. Δεν παύει όμως, δυστυχώς, να είναι μια πραγματικότητα. Διεθνής 

έρευνες δείχνουν ότι ένα στα πέντε παιδιά θα είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Η σιωπή δε σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα… 

 

Ο Matthew μας έδειξε ότι στόχος μας πρέπει να είναι η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των 

επιζώντων. Μας έδειξε ότι ο καθένας από εμάς, όσο τραυματικές και να είναι η εμπειρίες που έχει βιώσει, 

μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να ξεπεράσει τα όρια για αυτά που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει. 

Οι άνθρωποι μπορούμε να είμαστε πολύ περισσότερο από την εμπειρία μας. 

 

Ο Matthew συνοδεύεται από ένα τροχόσπιτο στο οποίο μπορεί να ξεκουράζεται, να τρώει και να 

κοιμάται. Η βοηθός του Amanda Tompson προηγείται των επισκέψεων του στις πόλεις για να 

προγραμματίζει τις συναντήσεις. Δεν έχουν εξασφαλίσει επιχορήγηση και βασίζονται στη γενναιοδωρία 

του κόσμου για εισφορές (www.roadtochange.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφτηκε από:  

 

Πατρίτσια Φαίδωνος 

 

 

 

 

 

http://www.roadtochange.eu


Ακολουθείται Αγγλικό κείμενο: 

 

I've always liked road movies and for the last few days I feel like I've been caught up in one. Or, 

rather, caught up in someone else's [road movie]. That person was Matthew McVarish who trav-

els around Europe to speak about the topic nobody wants to talk about: child sexual abuse. I was 

lucky enough to be part of the Cyprus episode of his journey. Ookey... so what could I do to help 

ensure he'd meet the right people? After all people here are so busy (what with Cyprus being the 

centre of the world)... So, to start people from the Cyprus Family Planning Association helped 

me draw up a list of the key people dealing with this issue and on a Sunday night, when I was 

struggling to make contact KISA helped me to find the right mobile phone number. Then there 

were all the meetings for our guest: Hope for Children, the super special Stella Kyriakides 

(problem - solving politician who helped us secure other meetings too), Leda Koursoumba, the 

Children Commissioner plus we organised a reception, a press conference and a fantastic photo 

session with Christalla Kyriacou. The Association for the Prevention of Domestic Violence took 

it from there and arranged more meetings including a meeting with Accept - Cyprus LGBT. So 

what did I learn? I learned that NGOs in Cyprus are not only doing an amazing job trying to 

push policies and help our fellow citizens but all together they form a network of volunteers that 

can find solutions in no time. What I take away from the amazing Matthew McVarish is this: "I 

don't mind falling apart". Because this is exactly what the NGOs in Cyprus are doing. They don't 

mind falling apart. With very little funding - some even struggle to afford an office this year - 

they hang on, always ready to help place human rights on top and remind us what a human being 

should be. A big hug to all and a big hug and thank you to Matthew McVarish who came and 

like Mary Poppins left some of his magic to help us all keep in touch. Matty Raphael McVarish 

may your journey, your "road movie" have as much impact as it had here!  

 

Katerina Nicolaou 

British High Commission 
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Δημοσιεύματα ΜΜΕ  



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ΣΕΛΙΔΑ 11 


