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Mέσα σε µια ατµόσφαιρα γεµάτη εν-
θουσιασµό, έλαβε χώρα η πρώτη 
Συνεδρίαση του νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Ενορίας/Κοινότητας των 
Αγίων Αποστόλων της πόλεως Newcastle, 
στην οποία συµµετείχε, υπό τον κ. Θεόδω-
ρο Σουρή, Εφορευτική Επιτροπή, παρου-
σία του Ιερατικώς προϊσταµένου π. Νικό-
λαου Σκορδίλη. 

Για δεύτερη φορά, µετά την εκλογή στην 
∆ιοίκηση της Κοινότητας από νέους και 
νέες της νέας γενιάς το 2010, και αυτό το 
νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, απαρτίζεται 
στην συντριπτική πλειοψηφία του επίσης 
από νέους και νέες της παροικίας µας, 
δίδοντας έτσι και πάλι ελπίδες σε όλους 
τους συµπάροικους, ότι το πολύτιµο και 
πολύπλευρο έργο και η έντονη παρουσία 
της Ενορίας/Κοινότητας θα συνεχίζονται, 
προσφέροντας συγχρόνως σε όλους την 
θαλπωρή και στοργή που για τόσα χρόνια 
απρόσκοπτα προσφέρει. Η ικανοποίηση 
µε την οποία δέχονται οι οµογενείς και 
αυτή την φορά την ανάθεση αυτού του τόσο 
υπεύθυνου και δύσκολου έργου στους νέ-
ους µας, δείχνει συγχρόνως και την εµπι-
στοσύνη µε την  οποίαν όλοι θα περιβάλ-
λουν και αυτό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το 
οποίο θα διοικήσει την Ενορία/Κοινότητα 
για τα επόµενα δύο χρόνια.

ΕΚΠΛΗΞΗ
Η έκπληξη της βραδυάς ήταν η απόφαση 

του κ. Φώτη Μαρκεζίνη, προέδρου της Ενο-
ρίας/Κοινότητας, ο οποίος αφού δήλωσε 
για µια ακόµη φορά την πλήρη αφοσίωση 

του στην Εκκλησία και στο έργο της, και την  
παραµονή του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και για την επόµενη διετία, πρότεινε άλ-
λον στη θέση του προέδρου, λέγοντας ότι 
υπάρχουν κι άλλοι ικανοί νέοι να ηγηθούν 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και να αναλά-
βουν την τόσο υπεύθυνη και άκρως τιµη-
τική θέση του προέδρου. Ο π. Νικόλαος, 
αφού εξέφρασε στον κ. Μαρκεζίνη τα θερµά 
του συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες του 
για την πολύτιµη πράγµατι παρουσία του 
στην προεδρία τα περασµένα δύο χρόνια, 
δεν έκρυψε την έκπληξη του και συνάµα  
δήλωσε ότι ο κ. Μαρκεζίνης, οπωσδήπο-
τε δικαιούται  µια θέση στο «Βιβλίο  των 
Επιτευγµάτων» το γνωστό Guinness World 
Book of Records.  Μέχρι σήµερα είπε, οι 

Κοινοτάρχες µας, και όχι µόνον,  δεν µας 
έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους χειρονο-
µίες. Είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο 
συνέχισε, να παραδίδει κανείς την καρέκλα 
της εξουσίας, και µάλιστα σε καιρό που δεν 
του το ζητά κανείς. 

Αµέσως κατόπιν και µε ψήφους κανονι-
κούς εξελέγησαν οι αξιωµατούχοι, και η νέα 
µορφή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 
ερχόµενοι διετία, 2012-2014, έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Απόστολος Μυλωνάς
Αντιπρόεδρος: Σπύρος Στυβακτάς
Ταµίας: Σάββας Τσολάκης
Βοηθός Ταµίας: Αγγελική Αλούπη
Γραµµατέας: Λουϊζα Πετρίδη
Βοηθός Γραµµατέας: Σκορδίλη-Betham
Συντονιστής Υπηρεσιών & Προγραµµάτων: 
Χριστόφορος  Κέντρος     
Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(κατ΄ αλφαβητική σειρά): 
Ελένη Gold-Νικητίδη, Ελένη Hoskins-
Αλούπη, Νικόλαος Λαµπρόπουλος, 

Φώτης Μαρκεζίνης, Σάββας Μαρούλης, 
Κωνσταντινος Ξενάκης, ∆ηµήτρης 
Σπυρόπουλος και Ευαγγελία Τσολάκη.

Μετά την εκλογή των αξιωµατούχων, ο 
π. Νικόλαος ευχήθηκε σε όλους καλή συ-
νεργασία, τους υπενθύµισε ότι η Εκκλησία 
αλλά και η παροικία περιµένουν πολλά 
από όλους τους, και τους υποσχέθηκε και 
την δική του ολόψυχη συµπαράσταση και 
βοήθεια. Τόσο ο απερχόµενος πρόεδρος 
κ. Μαρκεζίνης όσον και ο νεοεκλεγείς κ. 
Μυλωνάς, δήλωσαν ότι θα προσφέρουν 
τον καλύτερο εαυτό τους για την πρόοδο 
της Ενορίας και Κοινότητας και γενικότερα 
την πρόοδο της οµογένειας στην περιοχή. 
Μετά το τέλος της συνεδρίασης, άπαντες 
παρέµειναν στην αίθουσα τελετών, γνωστή 
και ως Κοινοτικό Μέγαρο, στην µικρή δε-
ξίωση που ακολούθησε και κατά την οποία 
αντηλλάγησαν ευχές και διαβεβαιώσεις συ-
νεργασίας.

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο
στην Κοινότητα/Ενορία Αγίων Αποστόλων

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ NEWCASTLE

Η δασκάλα χορού του ελληνικού σχολείου, 
Αγγελική Μπίνου, µε τους µικρούς µαθητές 
της Κατερίνα και Γιώργο κατά την σχολική 
εορτή της 28ης Οκτωβρίου.

Ο απερχόµενος πρόεδρος κ. Φώτης Μαρκεζίνης (δεξιά) και ο νεοεκλεγείς 
κ. Απόστολος Μυλωνάς πλαισιώνουν τον π. Νικόλαο σε ένα ακόµη αναµνηστικό στιγµιότυπο.


