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Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και 
το µήνυµα του Γιάννη Καλλιµάνη για τη νέα χρονιά

Γ
έµισε για µια ακόµη φορά η αίθουσα της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ το περασµένο Σάββατο το 
βράδυ από τα µέλη και τους φίλους της, που 
όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, γιόρτα-

σαν τον ερχοµό των Χριστουγέννων µε στολισµέ-
νο δέντρο, κάλαντα, Άγιο Βασίλη, φαγητό, ποτό 
και χορό. Το εορταστικό κλίµα και η αναταλλαγή 
ευχών ανάµεσα στις οικογένειες των παρευρισκο-
µένων έδωσαν τον τόνο της εκδήλωσης. Την εκ-
δήλωση οργάνωσε το τµήµα ψυχαγωγίας. Ο πρό-
εδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, Γιάννης Καλλιµάνης στο 
σύντοµο λόγο τους δεν λησµόνησε να αναφερθεί 
κυρίως σε όσους χρειάζονται βοήθεια από τους συ-
νανθρώπους τους. Έκανε µάλιστα εκτενή αναφορά 
στο φιλανθρωπικό έργο του πατέρα Νεχτάριου στο 
Νιουτάουν και κάλεσε τα µέλη της ΑΧΕΠΑ, που 
αναποκρίθηκαν θερµά συγκεντρώνοντας 4,000 
δολάρια , να ενισχύσουν το έργο του. «Υπάρχουν 
άνθρωποι στην Αυστραλία που αντιµετωπίζουν σο-
βαρά προβλήµατα και ακόµη και το φαγητό λείπει 
από το τραπέζι τους. Όσοι ήρθαµε από την Ελλάδα, 
οι περισσότεροι τουλάχιστον, γνωρίζουµε τι θα πει 
φτώχεια και πρέπει να είµαστε πιο ευαίσθητοι σε 
αυτές τις περιπτώσεις και να βοηθάµε όσο µπορού-
µε», είπε ο κ. Καλιµµάνης. Ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ 
ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλα τα µέλη και κλεί-
νοντας την οµιλία του, αναφέρθηκε στα σχέδια για 
το νέο έτος: «Το 2016, η ΑΧΕΠΑ θα βγει από τα 
στενότερα όρια της Παροικίας και θα προσπαθήσει 
να διευρύνει ακόµη περισσότερο τις δραστηριό-
τητες της, συµµετέχοντας δυναµικά στην ευρύτερη 
αυστραλιανή κοινωνία έτσι ώστε να συναντηθούµε 
µε τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας που αποτελούν 
µέλη της...» Ήταν ίσως ο τελευταίος εορτασµός των 
Χριστουγέννων από την ΑΧΕΠΑ στο κτίριο του Ρο-
κντέιλ καθώς του χρόνου πιθανότατα τα γραφεία 
της θα στεγάζονται σε άλλο χώρο.




