
26 ΠΑΡΟΙΚΙΑ FRIDAY 20 MARCH 2015 Ο ΚΟΣΜΟΣ

H ΑΧΕΠΑ παρέδωσε επιταγή 4000 δολ. στον Άγιο Κωνσταντίνο

Τιµήθηκε η Ηµέρα της Γυναίκας 
στην Κυπριακή Κοινότητα

Γ
ια µια ακόµη χρονιά 
η ΑΧΕΠΑ επισκέ-
φτηκε τον Ναό του 
Αγίου Κωνσταντίνου 

και Ελένης και ενίσχυσε το 
προνοιακό του έργο µε το 
ποσό των 4,000 δολαρίων.
Την επιταγή παρέδωσαν ο 
κ. Γιώργος Γιακουµίδης, η 
κα Kάτια Αριστοδήµου και 
η κα Μέλπω Καϊµασίδου 
στον πατέρα Νεχτάριο µε 
τον οποίο είχαν σύντοµη 
συζήτηση γύρω από το έργο 
του Κέντρου Προνοίας της 
Αρχιεπισκοπής.

Τ
ρεις γυναίκες µε σπουδαία προσφορά, η 
κα Στέλλα Πιτσιατάρη (Πρόεδρος Γυναι-
κείας Επιτροπής), η κα Έλλη Στάση (Αντι-
πρόεδρος Κυπριακής Κοινότητας) και η 

κα Ρούλα Χριστοδουλίδη (Γραµµατέας Κυπριακής 
Κοινότητας) τιµήθηκαν  µε αφορµή τη γιορτή της 
Γυναίκας, την περασµένη Τρίτη από την Κυπριακή 
Κοινότητα. Τους επαίνους έδωσαν, η γερουσιαστής 
Μαρί Φικάρα, η γερουσιαστής Σοφία Κώτση και η 
Γερουσιαστής Αµάντα Φάζιο, ενώ παρούσα ήταν και 
η Άντζελα Μάνσον (Director Multicultural Health 
Services, Sydeny local health district). Στην εκδή-
λωση µίλησε ο κ. Μιχάλης Χριστοδούλου που επαί-
νεσε την συµβολή των γυναικών στην κοινωνία, 
τον πολιτισµό, την πολιτική και την οικογένεια. Ο 

κ. Χριστοδούλου αναφέρθηε εκτενώς και στο ζήτη-
µα της ενδοοικογενειακής βίας τονίζοντας ότι όλοι 
έχουµε ατοµική ευθύνη και πρέπει να κάνουµε ότι 
περνάει απο το χέρι µας για να σταµατήσουµε κάθε 
µορφή βίας που ασκέιται πάνω στις γυναίκες. Επί-
σης αναφέρθηκε µε την διακριτικότητα που απαιτεί 
το θέµα, στα περιστατικά βίας που έχουν καταγρα-
φεί εντός της κυπριακής, αλλά και της ευρύτερης 
ελληνοαυστραλιανής κοινότητας. Όπως ανέφερε, ο 
ίδιος απέριψε κατά το παρελθόν αίτηση ατόµου που 
ήθελε να ενταχθεί στην κυπριακή κοινότητα λόγω 
της βίαιης συµπεριφοράς του. Ο κ. Χριστοδούλου  
και ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας, κ. Σωρ-
τήρης Τσουρής καλοσώρισαν τις γερουσιαστίνες 
που τίµησαν µε την παρουσία τους την εκδήλωση 

και µίλησαν εκτενώς για την προσφορά τους στην 
ελληνοαυστραλιανή κοινότητα. Ακολούθως το λίγο 
πήραν οι γερουσιαστίνες που µίλησαν για τη σηµα-
σία της ηµέρας της γυναίκας αλλά και για την στενή 
και πολύχρονη σχέση τους µε τον κυπριακό ελλη-
νισµό της Αυστραλίας. Ανάµεσα στις προσκεκληµέ-
νες ήταν και η κα Άντζελα Μάνσον που δέχτηκε τα 
χειροκροτήµατα  και τα συγχαρητήρια των παρευρι-
σκοµένων για το έργο της. Όπως είπε ο κ. Χριστο-
δούλου, χάρη στα Multicultural Health Services οι 
δείχτες της γενικής υγείας βρίσκονται σε πολύ υψη-
λό επίπεδο ενώ παράλληλα χάρη στην πρόληψη το 
αυστραλιανό κράτος εξοικονοµεί εκατοµµύρια δο-
λάρια. Μετά το τέλος των οµιλιών ακολούθησε γεύ-
µα, µουσική και χορός.


