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H ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ

«Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ» 
με τον Γιώργο Γιακουμίδη, κάθε Κυριακή 8-9μμ στο 2NBC FM 
(90.1FM)
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ» 
με την Λίτσα Διακοβασίλη, κάθε Τετάρτη 12-1μμ στο 1683ΑΜ
«ΠΝΕΥΜΑ, ΦΩΣ, ΑΓΑΠΗ»  με τον Κώστα Καποδίστρια και 
τον Γιάννη Τζεμόπουλο, κάθε Πέμπτη 6-8μμ στον Ράδιο Γαλα-
ξία (Channel 151.850 / galaxias.com.au)

Ημερολόγιο της ΑΧΕΠΑ
Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019: 

Συνεδρίαση της Πολιτειακής Διοίκησης στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 394-396 
Princes’ Highway Rockdale από τις 8μμ.
Κυριακή 24 Φεβρουαρίου: 

«Στα μονοπάτια του Ελληνισμού». «Αλέκος Δούκας: ελληνική ταυτότητα και 
αυστραλιανή εμπειρία» με τον Δρ Πέτρο Αλεξίου στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 
394-396 Princes’ Highway Rockdale από τις 5μμ.
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου: 

Συνεδρίαση της Πολιτειακής Διοίκησης στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, 394-396 
Princes’ Highway Rockdale από τις 8μμ.
Κυριακή 17 Μαρτίου: 

«Στα μονοπάτια του Ελληνισμού». «Προφητείες για την άνοδο και πτώση 
της αρχαίας Αλεξάνδρειας» με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Halle-
Wittenberg της Γερμανίας, Professor Stefan Pfeiffer στο σπίτι της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ, 394-396 Princes’ Highway Rockdale από τις 5μμ.

AHEPA’s mission is to promote the Australian Hellenic ideals of 

Education, Philanthropy, Civic Responsibility through Individual 

Excellence. It was with this unified vision that the organisation set 

in motion the creation of a community center of excellence at Bexley 

Bowling Club. Plans are underway to make this vision a reality.  

Our Past President Bro. John Kallimanis embarked on a journey to 

establish the foundational pieces to allow AHEPA NSW deliver on 

that vision. Both he and his Grand Lodge committee have my heartfelt 

gratitude for the hard work in overcoming the numerous obstacles during 

the past four years to establish the solid foundation the organisation 

now has. This allows us to progress to the next stages of our exciting 

and bright future.

AHEPA NSW is unique within the Australian Hellenic community, one 

of the oldest organisations, active for 85 years. Its ties were established 

to support local Australian Hellenic communities first. This allowed 

the organisation to remain relevant to all Hellenic generations. It is this 

uniqueness that will allow AHEPA NSW to flourish into the future. 

Through the new community centre of excellence at Bexley North, we 

will have a central hub to promote Education, Philanthropy and Civic 

Responsibility.

I take this opportunity to congratulate all the newly-elected members 

of the Grand Lodge committee. I wish you the best in your new roles 

and look forward to working together to achieve the future vision for 

AHEPA NSW.

Πρώτη ομιλία του νέου 
Πολιτειακού  Προέδρου
αδ. Βασίλη Σκανδαλάκη
[αποσπάσματα]

Ο νέος πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. Βασίλης Σκανδαλάκης ανάμεσα
 στα μέλη της οικογένειας του


