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Νέος πρόεδρος στην ΑΧΕΠΑ 
ο Βασίλης Σκανδαλάκης

M ε το βλέµµα καθαρά στραµµένο προς το 
µέλλον ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 2 
∆εκεµβρίου, το 64ο Πολιτειακό Συνέδριο 
της ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας. Η πο-

ρεία ανανέωσης και εκσυγχρονισµού που ξεκίνησε 
µε πρόεδρο τον κ. Γιάννη Καλλιµάνη, θα συνεχι-
στεί µε τον τέως αντιπρόεδρο κ. Βασίλη Σκανδαλά-
κη στη θέση του Προέδρου. Ο νέος πρόεδρος ηγεί-
ται ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από 
εννέα άνδρες και πέντε γυναίκες, ιστορικό φαινό-
µενο στα 84 χρόνια ιστορίας τους οργανισµού.
 
Η νέο-εκλεγείσα Πολιτειακή ∆ιοίκηση φέρει µέλη 
από οκτώ από τα Τµήµατα του Συνδέσµου κι απαρ-
τίζεται από τους:
 
Πρόεδρος: κ. Βασίλης Σκανδαλάκης
Αντιπρόεδρος: κ. ∆ηµήτρης Παπαναγιώτου
Γραµµατέας: ∆ρ Παναγιώτης ∆ιαµάντης
Ταµίας: κ. Θεόφιλος Πρεµέτης
Σκευοφύλακας: κ. Έφη Καλλιµάνη
Αρχηγός της Φρουράς: κ. Παύλος Θεοδωρακόπουλος
Πρόεδρος 
του Κυβερνείου: κ. Γιάννης Καλλιµάνης
Κυβερνήτες:  κ. Ειρήνη Ανέστη, κ. Ελένη 

Σαµώλη, κ. Μέλπω Καϊµασί-
δου, κ. ∆ηµήτρης Τζαβάρας

Αναγνώστης κ. Χάρρης Πολυµέρης
Εσωτερικός 
Θυροφύλακας: κ. Γιώργος Γιακουµίδης
Εξωτερική 
Θυροφύλακας: κ. Μυριάνθη Σιόρη
 
Αφού ευχαρίστησε τους Συνέδρους για την εµπι-
στοσύνη τους, ο νέο-εκλεγέντας πολιτειακός πρόε-
δρος δήλωσε ότι θα συνεχίσει την αναβάθµιση και 

θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της ΑΧΕΠΑ, έργο το 
οποίο ξεκίνησε ο κ. Καλλιµάνης το 2014.
Πέρα από την ανασκόπηση της χρονιάς µε τις ανα-
φορές των Τµηµάτων, των Επιτροπών και των 
Ιδρυµάτων της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, οι σύνεδροι επικέ-
ντρωσαν την προσοχή τους στην επόµενη ηµέρα.  
Το Συνέδριο υπερψήφισε προτάσεις για την συνέ-
χεια των διαδικασιών για το µεγάλο έργο της οι-
κοδόµησης της νέας έδρας της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ στο 
Bexley North, καθώς και για την δηµιουργία Ιδρυ-
µάτων για την Επιµόρφωση, την Φιλανθρωπία και 
τον Πολιτισµό. Ανακοινώθηκε επίσης ότι µέσα 
στο 2019 θα εκδοθεί ο πρώτος τόµος της Ιστορί-
ας του Αυστραλιανού Ελληνικού Επιµορφωτικού 
Προοδευτικού Συνδέσµου (ΑΧΕΠΑ), µε τον δεύ-
τερο τόµο να είναι έτοιµος το 2020. Το έργο του 
φιλόλογου ∆ρ Βασίλη Αδραχτά, θα εκτείνεται σε 
περίπου 600 σελίδες και θα καλύπτει την εποχή 
από την ίδρυση του Συνδέσµου τον Μάϊο του 1934 
µέχρι το 2014.

Στην τελευταία του αναφορά σε Πολιτειακό Συ-
νέδριο της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ από την θέση του προ-
έδρου, ο κ. Καλλιµάνης δήλωσε: «Σας ευχαριστώ 
για µια ακόµα φορά για την εµπιστοσύνη, την αγά-
πη και το σεβασµό που δείξατε προς το άτοµό µου, 
καθώς και για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια 
από το 2014 µέχρι σήµερα.»
Ο κ. Καλλιµάνης έκλεισε λέγοντας: «Κλείνω την 
αναφορά µου µε την συνείδηση µου αναπαυµένη 
ότι έκανα ότι µπορούσα για να ανταποκριθώ στις 
αποφάσεις σας για µια ανανεωµένη AHEPA που 
θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώ-
να», και δέχτηκε το θερµότατο χειροκρότηµα των 
Συνέδρων.
Εκ µέρους του Συνεδρίου, ο κ. Καλλιµάνης ευχα-
ρίστησε ειδικά την εφηµερίδα «Ο ΚΟΣΜΟΣ» για 
την στενή συνεργασία της µε την ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ τα 
τελευταία χρόνια, και ευχήθηκε αυτή η συνεργα-
σία να µεγαλώσει επί της προεδρίας του κ. Σκαν-
δαλάκη.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Homemade Greek style 

BBQ για σουβλάκι και 
κοντοσούβλι 

µε ηλεκτρικό µοτέρ. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες τηλεφωνήστε 

0488 588 375

Με όραµα να συνεχίσει το έργο του Γιάννη Καλλιµάνη «για µια ανανεωµένη ΑΧΕΠΑ 
που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα»




