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Η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ τίµησε την Μαρία Κώτση 
σε ειδική εκδήλωση για την Ηµέρα της Γυναίκας
Μ

ε µία σεµνή αλλά σηµαντική 
τελετή, ο οµογενειακός φο-
ρέας της ΑΧΕΠΑ Νέας Νό-
τιας Ουαλίας στο προάστιο 

Ρόκντεϊλ του νότιου Σύδνεϋ τίµησε 
την ∆ιεθνή Ηµέρα της Γυναίκας που 
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρ-
τίου. Η εκδήλωση της ΑΧΕΠΑ πραγ-
µατοποιήθηκε το περασµένο Σάββα-
το 5 Μαρτίου ενώ µετά ακολούθησε 
πλούσιο δείπνο προς τιµή όλων των 
γυναικών που παραβρέθηκαν. Την 
εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε 
ο γνωστός παράγοντας και δικηγόρος 
κος Ιωάννης Θεοδωρίδης µε άψο-
γο τρόπο αλλά και µε δόση χιούµορ 
κάπου κάπου για το γεγονός του ότι 
στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ το αντρικό 
στοιχείο ήταν σχεδόν...δυσεύρετο σε 
σύγκριση µε την παρουσία του γυναι-
κείου φύλου! Το καλωσόρισµα έδω-
σε και ο πολιτειακός προέδρος της 
ΑΧΕΠΑ κος Γιάννης Καλλιµάνης εκ 
µέρους του φορέα, ο οποίος εξύµνη-
σε τον ρόλο της γυναίκας στην σηµε-
ρινή εποχή αλλά και ανά τους αιώνες 
στην ιστορία. Επίσης τους παρα-
βρισκόµενους καλωσόρισε και η κα 
Ελένη Σαµώλη, προέδρος της στοάς 
Αντογόνη. Σύντοµη αλλά πολύ ενδια-
φέρουσα ήταν η οµιλία στην εκδήλω-
ση της κεντρικής οµιλήτριας αλλά και 
ενεργού στελέχους της ΑΧΕΠΑ και 
ραδιοπαρουσιάστριας στον ελληνικό 
ραδιοφωνικό σταθµό του 2ΜΜ, κας 
Λίτσας ∆ιακοβασίλη. Η κα ∆ιακοβα-
σίλη έκανε µια αναδροµή στο παρελ-
θόν για τον ρόλο της γυναίκας και 
ειδικά της Ελληνίδας γυναίκας ανά 
τους αιώνες ως τα σήµερα, παρουσιά-

ζοντας τους αγώνες της, τις ανησυχίες 
της αλλά και τα επιτεύγµατά της. Στην 
συνέχεια καλέστηκε στο µικρόφωνο 
ο ∆ηµήτρης Καµετόπουλος ο οποίος 
παρουσίασε και το τιµώµενο πρόσω-
πο της βραδιάς. Ο κος Καµετόπουλος 
αναφέρθηκε στα προσφυγικά και µε-
ταναστευτικά κύµατα από την Μέση 
Ανατολή που ταλανίζουν το ανατο-
λικό Αιγαίο αλλά και την Μακεδονία 
µας και στους πολλούς ντόπιους Έλ-
ληνες και ντόπιες Ελληνίδες που µε 
αυταπάρνηση και µε κυρίαρχο στοι-
χείο την αλληλοβοήθεια και την συ-
µπαράσταση στον ανθρώπινο πόνο, 
προβαίνουν σε ενέργειες αγοράς 
τροφίµων, ρούχων, παπουτσιών και 
ειδών υγιεινής για τους ταλαίπωρους 
και ξεριζωµένους ανθρώπους. Οι πό-
λεµοι σε Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν και 
αλλού που δεν προκλήθηκαν από την 
Ελλάδα φυσικά αλλά από τις µεγάλες 

δυνάµεις τις περασµένες δεκαετίες, 
όπως ανέφερε ο ίδιος, και το κλεί-
σιµο των συνόρων από την πρώην 
Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μα-
κεδονίας (πΓ∆Μ), έχει δηµιουργήσει 
µια ασφυκτική κατάσταση σε διάφο-
ρες περιοχές της πατρίδας Ελλάδας. 
Αρκετοί Έλληνες της ∆ιασποράς και 
οµογενείς όµως βοήθησαν τους πρό-
σφυγες µε διάφορες πράξεις αρωγής 
αφιλοκερδώς κατά την παραµονή 
τους στις ιδιαίτερες πατρίδες τους 
όπου υπήρχε και υπάρχει έντονο το 
προσφυγικό και µεταναστευτικό στοι-
χείο. Μια από τους οµογενείς ήταν 
και η κα Μαρία Κώτση, η καταγόµενη 
από την Λέσβο συµπάροικός µας και 
µητέρα της οµογενούς γερουσιαστή 
στην Νέα Νότια Ουαλία κας Σοφίας 
Κώτση. Η κα Μαρία Κώτση τιµήθη-
κε µε ειδική πλακέτα από την ΑΧΕ-
ΠΑ για την µεγάλη προσφορά της 

σε αγορά, µε δική της πρωτοβουλία 
φαγώσιµων, παιχνιδιών και άλλων 
πραγµάτων για τα βρέφη και τα µικρά 
προσφυγόπουλα από την Συρία, το 
Ιράκ και αλλού, δίνοντας µέρος της 
µητρικής της στοργής, αγάπης και 
ανθρωπισµού όταν βρέθηκε µε τον 
σύζυγό της κο Ευάγγελο Κώτση το 
περασµένο ελληνικό καλοκαίρι στην 
Λέσβο και στην πρωτεύουσα Μυτιλή-
νη, βοηθούµενη και από την συµπά-
ροικο κα Χρυσαφία Καµετοπούλου. 
Η κα Κώτση συγκινηµένη παρέλαβε 
την πλακέτα την οποία δεν περίµε-
νε, όπως είπε η ίδια, επισηµαίνοντας 
πως ό,τι έκανε το έπραξε γιατί ήθελε 
να συµπαρασταθεί στο να απαλύνει 
τον πόνο αυτών των ξεριζωµένων 
ανθρώπων και οικογενειών χωρίς 
αντίτιµο, χωρίς αντίκρυσµα, χωρίς 
να σκεφτεί τίποτα άλλο παρά την 
αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. 
Ήταν το συναίσθηµα της µητρικής 
στοργής που την κινητοποίησε όπως 
και εκατοντάδων άλλων γυναικών, 
γιαγιάδων στην Λέσβο, και βεβαίως 
στα υπόλοιπα ελληνικά νησιά του 
ανατολικού Αιγαίου που βοηθούν τα 
παιδάκια µόλις σωθούν από τα σα-
πιοκάραβα και τα πλωτά σκάφη στα 
οποία στοιβάζονται µε τις οικογένειές 
τους από τους διακινητές προερχόµε-
να από τις µικρασιατικές ακτές. Στην 
εν λόγω εκδήλωση παραβρέθηκε 
και η κόρη της κας Μαρίας Κώτση, 
η πολιτειακή γερουσιαστής της Νέας 
Νότιας Ουαλίας κα Σοφία Κώτση η 
οποία ευχαρίστησε την ΑΧΕΠΑ για 
την τιµή που έκανε ο οµογενειακός 
οργανισµός προς την µητέρα της. Η 

Από αριστερά: κα Μαρία Κώτση, κα Χρυσαφία Καµετοπούλου, κα Σοφία Κώτση και κα Λίτσα ∆ιακο-
βασίλη

Γυναικοκρατία...στο στιγµιότυπο της κοπής µεγάλης τούρτας για να τιµηθεί η ∆ιεθνής Ηµέρα της Γυναίκας στην ΑΧΕΠΑ. ∆ιακρίνονται η κα Μαρία Κώτση, η κα Λίτσα ∆ιακοβασίλη, η κα Ελένη Σαµώλη, η 
κα Σιµόν Κοντέλλη, η κα Μαρία Νάιγκλ, η κα Μέλπω Καϊµασίδου και πολλές άλλες γυναίκες-συµπάροικοι


