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λιανού, µε το οποίο εξέφρασε τα συγχα-
ρητήριά του στους διοργανωτές της εκ-
δήλωσης κι απέστειλε τις ευχές του. 

Στην οµιλία της η πρόεδρος της ΟΕΕΓΑ 
ΝΝΟ, Βίκυ Μαρ-Σύριου, τόνισε πως «δεν 
υπάρχει τίποτα χειρότερο για έναν γο-
νιό από το να µαθαίνει πως το παιδί του 
έχει καρκίνο». Αναφέρθηκε στο έργο του 
Children’s Cancer Institute Australia και 
τους νέους τρόπους θεραπείας. Ευχαρί-
στησε για την βοήθειά τους τον Τζορτζ Τό-
µας και τον Μάθιου Λεπούρη που είναι 
οι βασικοί χορηγοί, την αντιπρόεδρο της 
ΟΕΕΓΑ ΝΝΟ, Ειρήνη Ανέστη, κι όλο το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, τον Βασίλη Μού-
γιο για την άψογη φιλοξενία στο Grand 
Roxy Function Centre, καθώς κι όσους 
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση.

Στον σύντοµο χαιρετισµό του, ο Γενι-
κός Πρόξενος της Ελλάδας, Βασίλειος 
Τόλιος, τόνισε πως «ο πόνος φέρνει 
έµπνευση κι η έµπνευση φέρνει δηµι-
ουργία» για να εκθειάσει το έργο του 
Children’s Cancer Institute Australia. 
Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης της 
ΝΝΟ, John Flowers, επισήµανε πως 
η γενναιοδωρία οργανώσεων όπως η 
ΟΕΕΓΑ έχουν κάνει τη ΝΝΟ τον τόσο 
θετικό και φιλάνθρωπο τόπο που εί-
ναι και µετέφερε τις ευχές του πρέµιερ 
Μπάρι Ο’ Φάρελ.

Η εκπρόσωπος της πολιτειακής αντι-
πολίτευσης, Σοφία Κώτση, µίλησε µε 
θαυµασµό για την ΟΕΕΓΑ, της οποίας 
είναι µέλος. Εκθείασε το έργο της και τις 
ακούραστες προσπάθειες των εθελοντρι-
ών και διάβασε µήνυµα του αρχηγού της 
αντιπολίτευσης στη ΝΝΟ, Τζον Ρόµπερ-
τσον. Τόνισε πως πρότεινε για το βρα-
βείο Local Woman of the Year την Βίκυ 
Μαρ-Σύριου και της επέδωσε µε χαρά το 
βραβείο για την αφοσίωσή της στο κοι-
νωνικό και φιλανθρωπικό έργο και την 
αρωγή γυναικών και µητέρων.

Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυναν κι ο 
Α’ Γραµµατέας της Ύπατης Αρµοστείας 
της Κύπρου στην Αυστραλία, Ανδρέας 
Χατζηθεµιστός κι ο ∆ήµαρχος Ροκντέιλ 
Shane O’ Brien, οι οποίοι συνεχάρηκαν 
την ΟΕΕΓΑ κι υπογράµµισαν την συ-

µπαράστασή τους στην προσπάθεια για 
καταπολέµηση του παιδικού καρκίνου.

Τελευταία µίλησε η τιµώµενη προ-
σκεκληµένη, καθηγήτρια Μαρία Κα-
βαλλάρη. Χαρακτήρισε µεγάλη τιµή την 
πρόσκληση να µιλήσει στην εκδήλωση. 
Τόνισε πως κάθε χρόνο διαγνώσκεται 
καρκίνος σε 600 παιδιά στην Αυστρα-
λία. Σηµείωσε πως το θετικό είναι ότι το 
75% αυτών επιζεί, αλλά το τραγικό είναι 
πως 3 παιδιά πεθαίνουν κάθε εβδοµά-
δα από καρκίνο. ∆ήλωσε πως αυτό δεν 
είναι αποδεκτό και πως το Children’s 
Cancer Institute Australia προσφέρει 
ελπίδα ότι κανένα παιδί δεν θα πεθαίνει 
στο µέλλον από αυτήν την φριχτή νόσο. 
Μίλησε για το έργο που συντελείται στο 
Ινστιτούτο και τις προσπάθειες για την 
καταπολέµηση της νόσου, καθώς και 
για διάφορα είδη θεραπείας που εφαρ-
µόζονται, την έρευνα στον τοµέα της να-
νοτεχνολογίας και πολλά άλλα ενδιαφέ-
ροντα. Υπογράµµισε ότι στον σηµερινό 
πληθυσµό ένας στους 900 ενήλικους 
έχει επιβιώσει από παιδικό καρκίνο και 
το χαρακτήρισε «φανταστικό επίτευγµα». 
Ευχαρίστησε όλους τους υποστηρικτές 
της προσπάθειας κι έκλεισε την οµιλία 
της λέγοντας πως «όλοι µαζί µπορούµε 
να κάνουµε τη διαφορά».

∆ΩΡΕΕΣ
Ο Μάθιου Λεπούρης δώρισε 

10.000 δολάρια, όπως και το Yennidis 
Organisation. Η Τράπεζα Κύπρου έκανε 
δώρο 2.000 δολάρια, η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
1.000, η Ιερά Αρχιεπισκοπή 500 δολά-
ρια, ο Μπιλ και η Μαρία Κατσιαρού 700 
κι η Έλλη Κάµπου 100 δολάρια. Υπήρ-
ξε, επίσης, πλειστηριασµός δώρων, 
κατά τον οποίο ο Τζοτζ Τόµας πήρε ότι 
υπήρχε και δεν υπήρχε. Στο τέλος, αντί 
να καταβάλλει το ποσό των 7.000 δολα-
ρίων έδωσε µε γενναιοδωρία 10.000 
και χάρισε τα δώρα στους διοργανωτές. 
Έγινε επίσης και κλήρωση δώρων µέσω 
λαχειοφόρου αγοράς, όπως ένα gift 
voucher  5.000 δολαρίων από την Βίκυ 
Μαρ, µία τηλεόραση 55’’ και 1.000 δο-
λάρια για ταξίδι στο Γκολντ Κοστ.

Η καθηγήτρια 
Μαρία Καβαλλάρη


