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Aνέλαβαν καθήκοντα οι νέοι πρόεδροι των  
τμημάτων Διογένης και Αντιγόνη της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 
Ε γκαθίδρυση των αξιωµατούχων του τµήµατος ∆ιογένης και του τµή-

µατος Αντιγόνη έγινε την περασµένη Κυριακή 31 Ιουλίου από την 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ. Πρόεδρος του τµήµατος ∆ιογένης ανέλαβε ο κ. Κώστας 
Ταραγούλιας, ενώ πρόεδρος του τµήµατος Αντιγόνη ανέλαβε η επί πε-

νταετία αντιπρόεδρος κα Χριστίνα Νεροµυλιώτη. Αρχηγός της φρουράς και 
τελετάρχης ήταν ο κ. Θεόδωρος Λιανός. Κατά την παρουσίαση των νέων προ-
έδρων, ο πρώην πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. Γιάννης Θεοδωρίδης ανέ-
φερε µεταξύ άλλων ότι «η ΑΧΕΠΑ δεν µπορεί να συνεχίσει ως δυο σπίτια, 
µια είναι η ΑΧΕΠΑ», και ευχαρίστησε του απελθόντες προέδρους ευχόµενος 
ότι «θα παραµείνεις στις επάλξεις». Στη συνέχεια µίλησαν οι πρόεδροι των 
τµηµάτων, µε τον ∆ρ Βασίλη Αδραχτά του τµήµατος Πλάτων να αναφέρει 
ότι «η ΑΧΕΠΑ πέρα από όλα είναι µια µεγάλη οικογένεια και αυτό το βλέπει 
όλος ο ελληνισµος του Σίδνεϊ και της Αυστραλίας». Ο κ. Ταραγούλιας ευχαρί-
στησε τους παρευρισκοµένους «για την εµπιστοσύνη που του έδειξαν τα τρια 
τελευταία χρόνια και υποσχέθηκε ότι θα τιµήσει τα καλά που έχουν κάνει οι 
παλιότεροι, µε σκληρή δουλειά. Η κα Νεροµιλιώτη ευχαρίστησε την κα Ελένη 
Σαµώλη, την κα Λίτσα ∆ιακοβασίλη και όλους όσους την εµπιστεύτηκαν τα τε-
λευταία πέντε χρόνια που ήταν αντιπρόεδρος στο τµήµα της, καθώς και το γιό 
της, τον γαµπρό της, την κόρη της και τα εγγόνια της που παραβρέθηκαν στην 
τελετή. Ιδιαίτερη αναφορά στην προσφορά του κ. Γιώργου Γιακουµίδη έκανε 
ο κ. Γιώργος Λιανός που χαρακτήρισε τον πρώην, πλέον, πρόεδρο του ∆ιογέ-
νη «ακούραστο εργάτη του τµήµατος και του οργανισµού και του παρέδωσε το 
περιλαίµιο και το παράσηµο της πολιτειακής διοίκησης. Η κα ∆ιακοβασίλη µε 
τη σειρά της συνεχάρη και τους δύο νέους προέδρους και υποσχέθηκε στην 
κα Νεροµιλιώτη ότι το τµήµα θα προσπαθήσει να µην την στενοχωρήσει κατά 
τη διάρκεια της θητείας της.

Eγκαθίδρυση προέδρων των Τµηµάτων «∆ιογένης» και «Αντιγόνη». 

Ο αρχηγός της φρουράς και τελετάρχης κ. Θεόδωρος Λιανός

Αξιωµατούχοι των Τµηµάτων της ΑΧΕΠΑ

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ο κ. Κώστας Ταγαρούλιας και η κυρία Χριστίνα Νεροµυλιώτη. Ο κύριος Λάµπρος Παπαδόπουλος του Τµήµατος «Αλέξανδρος». Ο κ. Γιώργος Λιανός συγχαίρει τον κ. Γιώργο 
Γιακουµίδη για την ευδόκιµη θητεία του στην θέση του προέδρου του Τµήµατος «∆ιογένης».

Από αριστερά προς τα δεξιά: Η κυρία Χριστίνα Νεροµυλιώτη νέα πρόεδρος του Τµήµατος «Αντιγόνη» µε τις κυρίες Λίτσα ∆ιακοβασίλη (γραµµατέας) και την κυρία Ελένη Σαµώλη (πρώην πρόεδρο). Η 
οικογένεια της κυρίας Νεροµυλιώτη. Άποψη των παρευρισκοµένων.




