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9ο Παναυστραλιανό συνέδριο  
των Ελληνικών Κέντρων Προνοίας  
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας
Σ

τα πλαίσια των 40 χρονών λειτουργιάς των Ελληνικών Κέ-
ντρων Προνοίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας πραγ-
µατοποιήθηκε το ένατο Παναυστραλιανό συνέδριο, για να 
αναπτυχθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και κοινά για θέµατα 

πρόνοιας τόσο της Παροικίας όσο και της ευρύτερης κοινωνίας. ∆ι-
εξήχθη στον όµορφο συνεδριακό χώρο Prince Henry χάρις της ευ-
γενικής χορηγίας του ∆ήµου Randwick. Στο συνέδριο συµµετείχαν 
περίπου 110 άτοµα  µε εκπροσώπους από το προσωπικό, τα συµ-
βούλια και εθελοντές από διάφορες τις πολιτείες της Αύστραλιας.
Ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απολλωνιαδος Σεραφείµ τέλεσε τον 
Αγιασµό για την έναρξη του συνεδρίου και στη συνέχεια ο Θεοφι-
λέστατος  µίλησε για την σπουδαιοτητα που διαπράτουν όλα αυτα τα 
χρόνια τα Κέντρα  Πρόνοιας στην παροικία της Αυστραλίας. Ακο-
λούθησαν οµιλίες από τον Προέδρο του διοικητικού συµβουλίου 
του Ελληνικού Κέντρου Πρόνοιας, κύριο Ευάγγελος Χατσατούρης,  
όποιος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στον Σεβασµιότατο Αρχιεπίσκοπο 
κ.κ. Στυλιανό οποίος µε από την αρχή υπήρξε στυλοβάτης και εν-
θέρµως υποστηρικτής στο έργο του Κέντρου και µε τις ευλογίες του 
πάντα. Στη συνέχεια ο κύριος Χατσατούρης µίλησε για την προσφο-
ρά των 40 χρόνων που παρέχει το κέντρο στην Παροικία και έδωσε 
ιδιαίτερη µνηµεία για το παρελθόντα και το παρόντα προσωπικό. 
Τέλος αναγνώρισε την προσπάθεια και το ζήλο, των πρωτεργατών 
του Κέντρου και ιδιαιτέρως του Γέροντα Στέφανου Παντανασσιώτη 
ιδρυτή του Κέντρου. Μετά, πήραν τον λόγο τα ΕΚΠ διαφόρων πολι-
τειών όπου µιλήσαν για τα παρόµοια προγράµµατα και ανάγκες της 
παροικίας.
Στην συνέχεια, δόθηκε ιδιαίτερή  βαρύτητα στο συνέδριο  για το 
κύµα των νεοφερµένων Ελλήνων οι οποίοι έρχονται για µια κα-
λύτερη ζωή στην Αυστραλία και έτσι οι ανάγκες της παροικίας που 
πρέπει να αντιµετωπίσει το ΕΚΠ είναι διαφορετικές και γίνονται  
περισσότερες. Στο τέλος της πρώτης µέρας η ∆ρ. Αννα ∆ήµητριου 
µίλησε για τα αποτελέσµατα της µελέτης που αφορούσε τη σχέση του 
Εµφύλιού Πολέµου µε το κίνητρο για µετανάστευση
Η δεύτερη µέρα του συνεδρίου άνοιξε µε την οµιλία του Αντιδη-
µάρχου του ∆ήµου Randwick, Anthony Andrews οπού συνεχάρη 
το Κέντρο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο και ενεργό έργο που δι-
απράττει στην παροικία όλα αυτά τα χρόνια. Έπειτα στο συνέδριο 
πραγµατοποιήθηκαν διάφορα εργαστήρια όπου αφορούσαν θέµατα 
γήρατος και για την κοινή ταυτότητα ως ΕΚΠ. Ακολούθησαν οµιλίες 
από εκπρόσωπους των άλλων τµηµάτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αυστραλίας όπως της Βασιλειάδας, της Εστίας και της Θεολογικής 
Σχολής “Αγίου Ανδρέα”.
Όλοι οι συµµετέχοντες του συνεδρίου εκδηλώσανε τον ενθουσια-
σµό τους οχί µόνο για ενδιαφέρουσες οµιλίες που ακούστηκαν και 
την ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών και εµπειριών αλλά και για ζέστη 
και εµπνευσµένη ψυχαγωγία που επιµελήθηκε από την χορωδία του 
ΕΚΠ µε την δασκάλα τους κα ∆έσποινα Λουκά και για την ξεχωριστή 
παρουσία των µαθητών του Κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνας.


