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Έγιναν τα εγκαίνια των ανακαινισµένων 
εγκαταστάσεων της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ
Σ

ίδνεϊ, Τρίτη 12 ∆εκεµβρί-
ου 2017: Τα εγκαίνια των 
ανακαινισµένων εγκατα-
στάσεων της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ 

έγιναν το µεσηµέρι της περασµέ-
νης Τρίτης. Τον αγιασµό  τέλεσε 
ο αιδ. π. Νεκτάριος (ιερατικώς 
προϊστάµενος του Ιερού Ναού 
Αγίων Κωνσταντίνου κι Ελένης 
Newtown). 

Το παρών έδωσαν οι πολιτειακοί 
βουλευτές κ. Mark Coure (Υφυ-
πουργός Μεταφορών και βου-
λευτής του Oatley), η κα Σοφία 
Κώτση (σκιώδη Υπουργός Πο-
λυπολιτισµού και βουλευτής του 
Canterbury) και ο κ. Στήβ Κάµπερ 
(βουλευτής του Rockdale), καθώς 
και στελέχη της Πολιτειακής ∆ιοί-
κησης της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ που ξε-
νάγησαν τους προσκεκληµένους 
τους στο Γραφείο του Προέδρου 
της Οργάνωσης καθώς και στην 
κυρίως αίθουσα «Αθανάσιος Γε-
νίµπης».

Το γραφείο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ πλέ-
ον λειτουργεί καθηµερινώς από 
τις 3 µέχρι τις 8µµ µε προσωπικό 
προς εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Συνδέσµου, στη διεύθυν-

ση 394-396 Princes Highway, 
Rockdale.

«Με τα σηµερινά εγκαίνια, η ΑΧΕ-
ΠΑ ΝΝΟ κάνει ένα σηµαντικό 
βήµα εκσυγχρονισµού και ενίσχυ-
σης του επαγγελµατισµού των στε-
λεχών της», δήλωσε ο Πολιτειακός 
Πρόεδρος κ. Ιωάννης Καλλιµάνης 
και πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους 
κινήσεις «εξασφαλίζουν το µέλλον 
του Συνδέσµου και την υψηλή ποι-
ότητα των υπηρεσιών του προς την 
ευρύτερη κοινωνία. Mας τίµησαν 
σήµερα τόσο η Ιερά Αρχιεπισκο-
πή, όσο και το Πολιτειακό Κοινο-
βούλιο µε την παρουσία τους και 
τα όµορφα λόγια τους για το τερά-
στιο έργο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ.»

Το παρών έδωσε και ο «Κόσµος», 
καθώς στα εγκαίνια παραβρέθη-
καν ο Αρχισυντάκτης της εφηµε-
ρίδας, κ. Γιώργος Χατζηβασίλης, 
ο δηµοσιογράφος κ. Γιώργος 
Τσερδάνης και ο κ. Γιάννης ∆ρα-
µιτινός που συνεχάρησαν την 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ για την πορεία προς 
την πρόοδο και ευχήθηκαν κάθε 
επιτυχία στον Σύνδεσµο και το 
άξιο προεδρείο του για το πολυ-
σχιδές τους έργο.




