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Tα 81 χρόνια της  
γιόρτασε η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
Τ 

ο C-Side µε την εξαιρετική περιποίη-
ση του Ευάγγελου Καραβελατζή επέ-
λεξε για να γιορτάσει η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
τα φετινά της γενέθλια. Πλήθος µελών 

και φίλων του οργανισµού γέµισε την αίθου-
σα για την εκδήλωση που ξεκίνησε µε οµιλία 
του πρώη προέδρου κ. Γιάννη Θεοδωρίδη κα-
θώς ο νυν πρόεδρος κ. Γιάννης Καλλιµάνης 
βρίσκεται αυτή την περίοδο στη Ελλάδα. Ο κ. 
Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στο φιλανθρωπικό 
και εκπαιδευτικό έργο του οργανισµού ενώ 
δεν παρέληψε να αναφέρει και τις προσπά-
θεις εκσυγχρονισµού του οργανισµού ώστε 
να µπορέσει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις 
του µέλλοντος. Τόνισε επίσης την ανάγκη να 
ενισχυθεί ο οργανισµός µε νέο αίµα. «Ας µην 
διστάσουµε να δώσουµε σε νέους ανθρώπους 
την ευκαιρία να προσφέρουν κι ας γίνουν και 
λάθη. Με σεβασµό στους παλιότερους, έχει έρ-
θει η ώρα να προχωρήσουµε µπροστά», είπε 
ο κ. Θεοδωρίδης. Σύντοµο χαιρετισµό έδωσε 
και η κα Ειρήνη Ανέστη που ευχαρίστησε την 
ΑΧΕΠΑ για το έργο της. Η κα Ανέστη πρόσφα-

τα τιµήθηκε από την αυστραλιανή πολιτεία για 
το πολύχρονο κοινωνικό και φιλανθρωπικό 
της έργο. Ανάµεσα στους οµιλητές και η πο-
λιτειακή βουλευτής κα Σοφία Κώτση η οποία 
αναφέρθηκε στην σχέση της µε τον οργανι-
σµό από τότε που ήταν ακόµη φοιτήτρια και 
τόνισε τη συµβολή του στην εκπαίδευση και 
τη διατήρηση του ελληνικού πολιτισµού και 
της γλώσσας. Επίσης αναφέρθηκε στον ση-
µαντικό ρόλο του παροικιακού τύπου επαι-
νώντας το ελληνικό πρόγραµµα της SBS και 
την εφηµερίδα «ο Κόσµος» για την προσφορά 
τους. Ο ∆ρ Βασίλης Αδραχτάς µίλησε µε θέµα 
την τραγωδία του Σοφοκλή «Αντιγόνη» προ-
σεγγίζοντας  φιλοσοφικά και γλωσσολογικά 
την παρουσία της στον παγκόσµιο πολιτισµό. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που τελείωσε 
µε την κοπή της γενέθλιας τούρτας τιµήθηκαν 
µέλη της ΑΧΕΠΑ για την προσφορά τους στον 
οργανισµό και την ευρύτερη κοινότητα. (Πε-
ρισσότερες φωτογραφίες από τους τιµηθέντες 
στην αυριανή µας έκδοση)


