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Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας και νέος Πρόεδρος ο Βασίλης Σκανδαλάκης. Θερμός 
αποχαιρετισμός του Γιάννη Καλλιμάνη που υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του στον Οργανισμό. Κλίμα συγκίνησης από τις ομιλίες των μελών κατά 
την αποτίμηση του έργου του. Για ΑΧΕΠΑ πριν και μετά τον Καλλιμάνη μίλησαν οι πα-
ρευρισκόμενοι. Μηνύματα στήριξης από την Πολιτεία της Βικτώρια.

Αλλαγής ηγεσίας στην 
κορυφή της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

Μ
ε καλή οργάνωση, νέα δια-
δικασία και την πρέπουσα 
επισημότητα πραγματοποι-
ήθηκε την Κυριακή 20 Ια-

νουαρίου 2019 η εκδήλωση για την 
ανάληψη των καθηκόντων του νέου 
προέδρου Βασίλη Σκανδαλάκη κα-
θώς και των αξιωματούχων της Πολι-
τειακής Διοίκησης της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ. 
Την σκυτάλη παρέλαβε ο κρητικής 
καταγωγής Βασίλης Σκανδαλάκης, ο 
πρώτος αυστραλογεννημένος πολι-
τειακός πρόεδρος ύστερα από αρκετά 
χρόνια.  Στην εκδήλωση έδωσαν δυ-
ναμικό παρών πολλά μέλη και φίλοι 
του Αυστραλο-Ελληνικού Επιμορ-
φωτικού Προοδευτικού Συνδέσμου 
(Australian Hellenic Educational 
Progressive Association). Ανάμεσα 
στους επίσημους προσκεκλημένους 
ήταν η κα. Παναγιώτα Λαβάζου, εκ-
πρόσωπος του Γενικού Προξενεί-
ου της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 
Σύδνεϋ, ο πολιτειακός Υφυπουργός 
κ. Mark Coure MP (πολιτειακός βου-
λευτής της περιφέρειας Oatley), ο σκι-
ώδης πολιτειακός Υπουργός κ. Chris 
Minns MP (πολιτειακός βουλευτής της 
περιφέρειας Kogarah), και ο κ. Steve 
Kamper MP (πολιτειακός βουλευτής 

της περιφέρειας Rockdale).

Η τελετή διήρκεσε περίπου μία ώρα 
και κατά τη διάρκεια της οι επίσημοι 
καλεσμένοι και οι πρόεδροι όλων 
των Τμημάτων καλωσόρισαν τον νέο 
Πολιτειακό Πρόεδρο και του ευχή-
θηκαν καλή τύχη. Παράλληλα, ευχα-
ρίστησαν τον απερχόμενο Πρόεδρο 
Ιωάννη Καλλιμάνη και αναφέρθηκαν 
με θερμά λόγια για τα επιτεύγματα 
του Οργανισμού τα τελευταία πέντε 
χρόνια, δηλαδή κατά τη διάρκεια της 
θητείας του.

Όπως δήλωσε και ο νέος πολιτειακός 
πρόεδρος: «Το ενωτικό όραμα των 
ιδρυτών της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ συνεχίζε-
ται σήμερα και σε αυτό προστίθεται 
το όραμα της δημιουργίας μιας νέας 
εστίας πολιτισμού και δημιουργίας 
κοινωνικών αξιών στο Bexley North. 
Οι βάσεις έχουν ήδη μπει από την 
προηγούμενη διοίκηση για να γίνει 
αυτό το όραμα πραγματικότητα».

«Ο τέως πολιτειακός πρόεδρος αδ. 
Γιάννης Καλλιμάνης ξεκίνησε πρώ-
τος αυτή τη σκυταλοδρομία για την 
διεκπεραίωση του οράματος της ΑΧΕ-

ΠΑ. Τόσο αυτόν όσο και το τέως Δι-
οικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστώ 
εγκάρδια για το ανεκτίμητο έργο τους 
τα τελευταία πέντε χρόνια. Ξεπέρασαν 
πολλαπλά εμπόδια για να μπορέσουν 
να βάλουν ισχυρές βάσεις για το μέλ-
λον του οργανισμού. Η εργασία τους 
μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στα 
επόμενα στάδια της λαμπρής πορείας 
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ με αισιοδοξία.»

Βαθιά συγκινημένος, ο τέως Πολιτει-
ακός Πρόεδρος Ιωάννης Καλλιμάνης 
ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τα στελέχη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του, 
τους «αδελφούς μου», όπως είπε, σε 
όλα τα πολιτικά κόμματα και έκανε 
δύο αναφορές κατά την διάρκεια της 
ομιλιας του στην εφημερίδα μας και 
στον θετικό ρόλο που παίζει στην πα-
ροικία.

«Κάναμε το παν να δημιουργήσαμε 
μία ΑΧΕΠΑ, φάρο του ελληνικού πο-
λιτισμού στην Αυστραλία. Περάσαμε 
από Συμπληγάδες και προχωράμε 
με το βλέμμα σταμμένο στο μέλλον», 
είπε ο κ. Καλλιμάνης

Η νέα, ανανεωμένη, Πολιτειακή Δι-

οίκηση της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ έχει την 
κάτωθι σύνθεση:
 
Πρόεδρος: Βασίλης Σκανδαλάκης, 
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Παναγιώ-
του, Γραμματέας: Δρ. Παναγιώτης 
Διαμάντης, Ταμίας: Θεόφιλος Πρε-
μέτης, Σκευοφύλακας: Έφη Καλλι-
μάνη, Αρχηγός της Φρουράς: Παύ-
λος Θεοδωρακόπουλος, Πρόεδρος 
του Κυβερνείου: Γιάννης Καλλιμά-
νης, Κυβερνήτες: Ειρήνη Ανέστη, 
Ελένη Σαμώλη, Μέλπω Καϊμασίδου, 
Δημήτρης Τζαβάρας, Αναγνώστης: 
Χάρης Πολυμέρης, Εσωτερικός Θυ-
ροφύλακας: Γιώργος Γιακουμίδης, 
Εξωτερική Θυροφύλακας: Μυριάν-
θη Σιώρη

Η ΑΧΕΠΑ Νέας Νοτίου Ουαλίας 
ιδρύθηκε τον Μάϊο του 1934 από 
Έλληνες επιχειρηματίες με στόχο την 
εθνική, κοινωνική κι εμπορική ωφέ-
λεια των μελών της την «υποστήρι-
ξη παντός εθνικού και κοινωφελούς 
σκοπού και την προσπάθεια όπως 
εξυψώνει το εθνικό γόητρον και την 
εθνικήν υπόληψιν της ομογένειας εν 
Αυστραλία», όπως αναφέρεται στα 
πρώτα πρακτικά της οργάνωσης.


