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ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ
ΑΥΞΗΣΕΙΣ
...στους μισθούς των περισσοτέρων εργαζομένων τα τελευταία τέσσερα χρόνια 
αλλά η Αποθεματική Τράπεζα δηλώνει αισιόδοξη γιατί θεωρεί ότι αυτό συμβάλ-
λει στην αύξηση των επενδύσεων και τη μείωση της ανεργίας. Την ίδια στιγμή 
αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μείωσης των επιτοκίων. 
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ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ  «ΚΟΣΜΟ»

Ο
ι Σαμιώτες από αρχαιοτάτων
χρόνων είχαν το μεράκι και τη
δύναμη της δημιουργίας και της

ανάπτυξης πράγμα που τους ακολουθεί
για αιώνες τώρα . Έτσι το μεταναστευ-
τικό κύμα της δεκαετίας του 60,  για την
Αυστραλία δεν τους εμπόδισε να πρω-
τοστατήσουν και να πρωτοτυπήσουν, κά-
νοντας το όνειρο της συσπείρωσης
πραγματικότητα δημιουργώντας την
Σαμιακή Αδελφότητα Σύδνεϋ και Ν.Ν.Ο
«Ο Λυκούργος».  
Με την πάροδο λίγων χρόνων και με
πολύ μεράκι και προ παντός αγάπη, απέ-
κτησαν τη πρώτη βάση,  το σπίτι στο
Κάντεμπερυ Ροουντ όπου έμελλε να
γίνει η αφετηρία για την ανάπτυξη της
Σαμιακής και αργότερα να πουληθεί και
να αγορασθεί στο Five Docks το υπάρ-
χον μέχρι τώρα ακίνητο. 

OI ΕΠΟΧΕΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ
Οι εποχές  αλλάζουν, οι ανάγκες για
πρόοδο για το μέλλον σε αναγκάζουν να
κοιτάξεις πιο μπροστά,   η ανάγκη να φέ-
ρεις κοντά όσο το δυνατό τη δεύτερη και
τρίτη γενιά Σαμιωτών,  η ανάγκη να δια-
τηρήσεις αυτή την κληρονομιά και να τι-
μήσει ταυτόχρονα  όλους όσους
δούλεψαν  για αυτό.

ΨΗΦΟΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Στις 3 Απριλίου Κυριακή 2016 στο
Magpie Sports Club σύσσωμη η Σα-
μιακή Αδελφότητα ψήφισε το μέλλον,
ψήφισε στην πώληση του Σαμιακού Σπι-
τιού απαντώντας ΝΑΙ στην πρόκληση
των καιρών. 
Δίνοντας ταυτόχρονα ψήφο εμπιστοσύ-
νης στο υπάρχον συμβούλιο.  Όλα έγι-
ναν σύμφωνα με το καταστατικό και τις
νόμιμες διαδικασίες. Όλοι σχεδόν
πήραν το λόγο δημοκρατικά και πολιτι-
σμένα κατέθεσαν την γνώμη τους για
αυτή την κίνηση της Αδελφότητας.  Τα

πάντα ελέγχθηκαν από την εξελεγκτική
επιτροπή στο ακέραιο.
Τέλος επιλέχτηκε μία επταμελής ομάδα
εργασίας  της  οποίας το μέλημα  είναι
να φροντίσει για την πώληση και αγορά
άλλου ακινήτου με την συνεργασία του
συμβουλίου. 

Οι Σαμιώτες ψήφισαν ΝΑΙ διότι  έχουν
πολύ ανεπτυγμένο αίσθημα της προόδου
και της  πρωτοπορίας. Η Σαμιακή Αδελ-
φότητα θα γίνει παράδειγμα προς μί-
μηση προς στις άλλες αδελφότητες που
τυχόν έχουν προβλήματα στο ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 
ΤΗΣ ΣΑΜΙΑΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ

Το συμβούλιο εδώ και επτά  χρόνια
αποτελεί μια ομάδα εργασίας προς μί-
μηση  ακολουθώντας τον δρόμο της ευ-
θείας και όχι της τεθλασμένης σε θέματα
διαφάνειας και προγραμματισμού. Οι δε
εκδηλώσεις στέφονται με επιτυχία με
την συμμετοχή των μελών και φίλων και
ταυτόχρονα δίνουν  και μία κοινωνική
και οικονομική ενίσχυση στους χώρους
που διεξάγονται οι εκδηλώσεις. Οι φι-
λανθρωπικές δωρεές είναι πολλές και
δυναμικές είτε στην Αυστραλία είτε στην
Ελλάδα. Κατά κύριο λόγο στα Γηροκο-
μεία που εδρεύουν στο Σύδνεϋ, σε
άτομα που έχουν προβλήματα υγείας η
Σαμιακή πάντα είναι δίπλα τους.

Στο Νοσοκομείο της Σάμου με υγειονο-
μικό υλικό, σε οικογένειες που έχουν
πραγματική ανάγκη βοήθειας, μάλιστα
τώρα υλοποιείται η ενίσχυση του Κέν-
τρου υγείας του Καρλοβάσου.  
Όλα αυτά είναι ένα μέρος της δραστη-

ριότητας της αδελφότητας. Οι Χοροί , οι
εκδρομές , οι κρουαζιέρες σκοπό έχουν
την σύσφιξη και ενδυνάμωση των σχέ-
σεων μεταξύ των μελών και των φίλων. 

ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Βεβαίως υπάρχει και ένα αναπτυξιακό
σχέδιο που θα φέρει πιο κοντά τους
νέους και να πλαισιώσουν την Αδελφό-
τητα.  Το πλάνο τώρα με την κίνηση
αυτή όλων των μελών μπορεί να υλο-
ποιηθεί. Οι δραστηριότητες έχουν να
κάνουν με την ήθη και έθιμα της Σαμια-
κής πατριάς.
Η δημιουργία τμημάτων εκμάθησης της
Ελληνικής Γλώσσας σε παιδιά και μεγά-
λους που έχουν γεννηθεί στην Αυστρα-
λία και όχι  μόνο, δημιουργία
χορευτικών ομάδων εκμάθησης παρα-
δοσιακών χορών, δημιουργία τμημάτων
ζωγραφικής,  αθλητικές εκδηλώσεις, δη-
μιουργία τμημάτων θεάτρου και τραγου-
διού. Τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικού
υπολογιστή (Κομπιούτερ). 

Επίσης με την αλληλογραφία των Πεν
Παλ τα παιδιά μας έχουν από πρώτο
χέρι την εμπειρία της  εκμάθησης  της
γλώσσας και ταυτόχρονα δημιουργούν-
ται δίαυλοι επικοινωνίας και φιλίας. Στο
πρόγραμμα επίσης υπάρχει στην υλο-
ποίηση μιά Πανσιαμιακή Συνάντηση
από όλες τις αδελφότητες από διάφορα

μέρη της Γης όπου οι Σαμιώτες έχουν
μεταναστεύσει.  

Και πιστεύουμε εκείνο που θα αγαπή-
σουν όλα τα μέλη είναι η δημιουργία
ενός Σαμιώτικου καφενείου  όπου όλοι
θα συγκεντρώνονται και θα είναι σημείο
αναφοράς.
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση  θα δο-
θούν περισσότερες πληροφορίες για τον
τρόπο  υλοποίησης όλου αυτού του σχε-
δίου που θα αναμορφώσει την Αδελφό-
τητα του μέλλοντος και της  ανάπτυξης.

Όλοι μαζί  ανοίξαμε την πόρτα του μέλ-
λοντος  για τα παιδιά μας, για την ιστο-
ρία μας, για όλους που μόχθησαν και
μοχθούν να διατηρηθεί και να μεγα-
λουργήσει η Σαμιακή Αδελφότητα 
“Ο Λυκούργος”.
Σας θέλουμε όλους κοντά μας.

Μετά Τιμής
για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η πρόεδρος 
Σούλα Γερασίμου ,
ο Γραμματέας
Τάκης Τριανταφύλλου

Σαμιακή Αδελφότητα Σύδνεϋ & Ν.Ν.Ο  “Ο Λυκούργος”

Οι Σαμιώτες ψήφισαν ΝΑΙ στην ανανέωση

Το Συμβούλιο της Σαμιακής Αδελφότητας σε μία από τις επιτυχημένες κρουαζέριες από αριστερά: Γιώργος Χειμωνίτης (μέλος), Αντώνης Χρήστου
(μέλος), Τίνα Κλάδη ( Ταμίας Β), Βάϊος Ωραιόπουλος (Οικονομικός Διευθυντής Γενικού Προξενείου Σύδνεϋ), Σούλα Γερασίμου (Πρόεδρος), Τούλα
Δαλακάκη  ( Γραμματέας Β), Κατερίνα Κρομμύδα (μέλος), Άλκης Κωστάκης (μέλος). Κάτω σειρά από αριστερά : Τάκης Τριανταφύλλου (Γραμματέας)
,Τόνυ Σίδης (Αντιπρόεδρος)

Από αριστερά: O Nικ Πλατανιώτης (Ταμίας) 
με τον Ιορδάνη Βαλαγεωργίου ( Μέλος) 

75η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στιγμιότυπα από τον  
ετήσιο χορό των Κρητών 
και τις εκδηλώσεις που 
έγιναν στην Κάμπερα
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