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Ολοκληρώθηκε το 62ο Πολιτειακό Συνέδριο ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ-ΝΖ
Μ ε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το 

62ο Πολιτειακό Συνέδριο της 
ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας και 
Νέας Ζηλανδίας που έγινε την Κυ-

ριακή 9 Οκτωβρίου. Παρουσία 110 µελών, 
κατά τη διάρκεια του ολοήµερου συνεδρίου, 
η συζήτηση επικεντρώθηκε στο µέλλον του 
Τάγµατος, το άµεσο και το µακροπρόθεσµο. 
Η µεγάλη ανακοίνωση ήταν η επικύρω-
ση της αποφάσεως της ∆ηµαρχίας του 
Rockdale µε την οποία παραχωρεί το χώρο 
του Bexley Bowling Club στο κοµβικό ση-
µείο του Bexley North, στην ΑΧΕΠΑ NNO. 
Παρουσιάστηκαν κάποια σχέδια αναβάθ-
µισης των εκεί εγκαταστάσεων τα οποία η 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ έχει προτείνει στο νέο ∆ήµο 
Bayside προς έγκριση. Όταν εγκριθούν, η 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ θα προβεί σε επίσηµες ανα-
κοινώσεις για τον χώρο.
Η δεύτερη µεγάλη ανακοίνωση αφορά τη 
παρουσίαση δωρεάς $10,000 στο Ίδρυµα 
του Νοσοκοµείου Παίδων Σύδνεϋ (Sydney 
Childrens’ Hospital Foundation) στην αντι-
πρόσωπο του Ιδρύµατος, κα. Connlaith Ni 
Raifeartaigh.
Στο σύντοµο χαιρετισµό της, η κα Nι Ρά-
φερτυ ευχαρίστησε την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ για 
τη “δωρεά έκπληξη που τόσο χρειάζεται το 
νοσοκοµείο µας. Ειλικρινά, χωρίς τέτοιου 
είδους δωρεές, η δουλειά µας δεν είναι δυ-
νατόν. Σύντοµα, θα προσκαλέσω µέλη της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ να µας επισκεφτούν στο νο-
σοκοµείο για να δούνε που πάνε τα λεφτά 
της δωρεάς.”
Στην προσφώνησή του, ο Πολιτειακός Πρό-
εδρος κ. Γιάννης Καλλιµάνης τόνισε πως η 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ στηρίζει το έργο του Νοσοκο-
µείου Παίδων εδώ και δεκαετίες. Ένας από 
τους πίνακες που κοσµούν την αίθουσα της 
συνέλευσης περιέχει δηµοσίευµα της εφη-
µερίδας Sydney Morning Herald, του 1956. 
Θέµα του άρθρου, η Χριστουγεννιάτικη εκ-
δήλωση της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ για τα παιδιά µε 
ειδικές ανάγκες.
Με οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας 
του Πολιτειακού Συνεδρίου, ο Οργανισµός 
προχωράει στην προσωρινή διαγραφή 
όσων µελών ενήργησαν ή ενεργούν επιζή-
µια προς τα συµφέροντα της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ.

Μεταξύ των άλλων αποφασίστηκε η επέκτα-
ση της λειτουργίας του Καφενείου σε δύο 
ηµέρες την εβδοµάδα. Όπως είναι γνω-
στό, κάθε Τρίτη, από τις 10 πµ, λειτουργεί 
Κέντρο Ψυχαγωγίας για τα µέλη και τους 
φίλους της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ. Σύντοµα, θα 
ανακοινωθεί και η δεύτερη ηµέρα που θα 
λειτουργεί το «Καφενείο».

Μελλοντικές εκδηλώσεις

Στις 23 Οκτωβρίου, οι Macarthur Greeks, 
µαζί µε το Τµήµα Αλέξανδρος θα συνεορ-
τάσουν την εθνική επέτειο του «ΟΧΙ» του 
1940. Ύστερα από πρόσκληση του τοπικού 
παραρτήµατος του RSL, Αυστραλοί κι Έλ-
ληνες θα συνεορτάσουν τη συµµαχία των 
λαών και τους αγώνες τους υπέρ της δηµο-
κρατίας κι εναντίον του Ναζισµού.
Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου, θα γίνει η 
καθιερωµένη εκδήλωση της Εθνικής Εορ-
τής στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ (394-396 
Princes Highway, Rockdale). Η εκδήλω-
ση θα ξεκινήσει  στις 7:30µµ. και θα είναι 
ανοικτή σε όλη την οµογένεια και όλους 
τους φιλέλληνες. Την Παρασκευή 18 Νο-
εµβρίου, το Τµήµα Χείρων διοργανώνει 
εορταστική εκδήλωση µε ζωντανή µουσική, 
θεατρική παράσταση και πολλές εκπλήξεις 
στο St. George Sailing Club (2 Riverside 
Drive, Sans Souci). Τα έσοδα θα δοθούν 
για έρευνα γύρω από την άνοια (dementia). 
H Επιµορφωτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 
τον Απρίλιο θα διοργανώσει µεγάλη εκδή-
λωση για συγκεκριµένο εκπαιδευτικό σκο-
πό.
Κλείνοντας το 62ο Πολιτειακό Συνέδριο του 
Τάγµατος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, ο πρόεδρος κ. 
Καλλιµάνης τόνισε πως ο οργανισµός βρί-
σκετε σε «κοµβικό σηµείο», καλώντας όλα 
τα µέλη «να γίνουν οι υπερασπιστές και 
οι φρουροί του οργανισµού». «Ελπίζω να 
κλείσουν οι διαδικασίες σύντοµα να µπει 
καινούργιος αέρας σε µία ΑΧΕΠΑ η οποία 
επιστρέφει στις ρίζες της», είπε ο πρόεδρος 
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ.




