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ΔΕΥΤΕΡΑ 



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 
ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 

ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ  ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2020 

ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 16η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2020 ΘΑ 
ΕΚΕΛΕΣΘΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΤΟ 

ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ “ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ” ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ  ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
ΕΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

ΗAmani Haydar ήταν πέντε μηνών 
έγκυος, όταν η μητέρα της Salwa 
δολοφονήθηκε από τον πατέρα 
της. Μαχαιρώθηκε 30 φορές σε μια 

φρενήρη επίθεση και πέθανε επιτόπου, σε 
ηλικία 45 ετών. Μετά τη δολοφονία της 
μητέρας της, η Amani στράφηκε στην τέ-
χνη. Η δικηγόρος που έγινε καλλιτέχνης 
έχει γίνει υπέρμαχος της αλλαγής της νο-
μικής διαδικασίας για τους επιζήσαντες 
από ενδοοικογενειακή βία.

«Ζωγράφιζα πού και πού, ενώ εργαζόμουν 
ως δικηγόρος»  είπε η Amani στην SBS 
News. «Άρχισα να επιστρέφω στην τέχνη 
μου κι αυτό άνοιξε πολλές ευκαιρίες για 
μένα, γιατί δεν ένιωθα πάντα ασφαλής να 
εκφράζω με λόγια τι περνούσα ή τι ένιω-
θα. Μου επέτρεψε να μοιραστώ αυτά τα 
περίπλοκα κι ευάλωτα συναισθήματα με 
τους δικούς μου όρους και κατέληξε να 
είναι ίσως η πιο θεραπευτική δραστηριό-
τητα που έκανα, για να προχωρήσω με τη 
θλίψη και το τραύμα μου».

Η Amani δήλωσε ενώπιον του δικαστηρί-
ου ότι είναι πραγματικά υπερήφανη που 
έχει μια κόρη, γιατί κατάγεται από οικογέ-
νεια ισχυρών γυναικών. Η κατάθεσή της 
της επέτρεψε να έχει λόγο, αλλά βρήκε δύ-
σκολη τη δικαστική διαδικασία. «Το να δί-
νεις στοιχεία ως μάρτυρας είναι δύσκολο. 

Εργαζόμουν στη δικονομία κατά τη στιγμή 
της δολοφονίας, έτσι [η αίθουσα του δικα-
στηρίου] δεν μου ήταν εντελώς άγνωστο 
περιβάλλον. Αλλά ήταν πολύ απογοητευτι-
κό και σιωπηρό, η αφήγηση για τη μητέρα 
μου να περνάει μέσα από το φίλτρο του τι 
είναι χρήσιμο σε ένα δικαστήριο».

Χρειάστηκαν δύο χρόνια για να εκδικαστεί 
η υπόθεση. Ο πατέρας της Amani δεν πα-
ραδέχτηκε την ενοχή του, αλλά καταδικά-
στηκε για δολοφονία το 2017, καθώς και 
για τον τραυματισμό της νεότερης κόρης 
του, που προσπάθησε να επέμβει στην 
επίθεση. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 
χρόνων τουλάχιστον.

Η Amani λέει ότι οι γυναίκες που προέρ-
χονται από μειονότητες πρέπει να έχουν 
πρόσθετη υποστήριξη.

«Οι υπηρεσίες υποστήριξης πρέπει να 
είναι διαθέσιμες σε διάφορες γλώσσες. 
Πρέπει να είναι πολιτιστικά ευαίσθητες. 
Δεν θέλουν όλοι να πάνε κατευθείαν στην 
αστυνομία και δεν θέλουν όλοι να διωχθεί 
δικαστικά ο σύντροφός τους» λέει.

«Πολλές γυναίκες έχουν ανάμεικτα συναι-
σθήματα σχετικά με αυτή τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και η ιδέα είναι να 
τους δώσουμε τη δυνατότητα να λάβουν 
τις αποφάσεις που θα τους φέρουν σε έναν 
ασφαλή χώρο».

Ενδοοικογενειακή βία: «Χρειάζεται 
πρόσθετη βοήθεια για τις μειονότητες»

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας Γραφείο: 02 9772 1441

0404 676 366

Σκεπές
Χτισίματα

Remove Asbestos

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Granny Flat, στην περιοχή Belmore, 

ευρύχωρο, ανακαινισμένο, 
κοντά στο σταθμό, φθηνό ενοίκιο. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες  

τηλεφωνείτε   
τηλ. 0424 456 323


