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AΧEΠA: 61ο Πολιτειακό Συνέδριο NNO 

Γιάννης Καλλιµάνης: «Ευελπιστώ όπως 
πρυτανεύσει η λογική από όλους µας»

Μ
ε τα ανωτέρω λόγια διά-
λεξε να κλείσει την γρα-
πτή του αναφορά ο Πο-
λιτειακός Πρόεδρος της 

AΧEΠA στην ΝΝΟ, κ. Γιάννης Καλ-
λιµάνης, στο 61ο Πολιτειακό Συ-
νέδριο, που έγινε την Κυριακή 11 
Οκτωβρίου 2015 στην αίθουσα της 
AΧEΠA στο Rockdale.
Ο κ. Καλλιµάνης τόνισε επίσης ότι 
«όταν ορκίστηκα στη θέση του Προέ-
δρου είπα ότι θα υπηρετήσω τον ορ-
γανισµό µας δίκαια και δηµοκρατικά 
και θα υποστηρίξω τις αποφάσεις της 
πλειοψηφίας των µελών και θα υπε-
ρασπίσω τα δικαιώµατά τους».
Στην συνέχεια ο Πολιτειακός Πρόε-
δρος αναφέρθηκε περιληπτικά στα 
όσα έγιναν τους τελευταίους 12 µή-
νες µε αποκορύφωµα τον εορτασµό 
των 80 χρόνων και την ιστορική 
αλλά και ηρωική απόφαση του τµή-
µατος «Αντιγόνη» να ζητήσει να εντα-
χθεί στην Πολιτειακή ∆ιοίκηση.  
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου 
κατατέθηκε το Νέο Καταστατικό, δι-
ορίστηκαν άτοµα επικεφαλής επι-
τροπών, όπως για το Θέατρο, για τις 
πρώτες βοήθειες, για τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, για να βρεθεί καινούργιο 

κτίριο, για το καφενείο, για την ιστο-
σελίδα κ.α
Στο Πολιτειακό Συνέδριο παρευρέθη-
κε και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλά-
δας στο Σύδνεϋ, ∆ρ Σταύρος Κυρίµης 
ο οποίος στον σύντοµο χαιρετισµό 
του ευχαρίστησε την AΧEΠA για την 
βοήθειά της και συµπαράστασή της 
στο Γενικό Προξενείο.
Στην συνέχεια ο κ. Καλλιµάνης µαζί 
µε τα µέλη της Επιτροπής Εκπαίδευ-
σης της AΧEΠA, παρέδωσε επιταγή 
35.600 δολαρίων στον ∆ιευθυντή 
του San Souci Public School, κ. Rob 
Jennings για την περαιτέρω διδασκα-
λία της Ελληνικής Γλώσσας µε τη 
χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Το συνέδριο διεξήχθη σε ήπιους τό-
νους, επεκράτησε οµοψυχία και εξέ-
πεµψε θετική ενέργεια, ενώ πολλά 
µέλη ευχαρίστησαν τον Πρόεδρο για 
την άψογη διεξαγωγή του συνεδρίου 
και στο τέλος του έδωσαν οµόφωνα 
ψήφο εµπιστοσύνης.
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