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ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Ε∆ΡΑ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ

«Αυτό είναι το Πολιτιστικό Κέντρο  
 του Ελληνισμού του Σύδνεϋ»
Κυριακή 9 Ιουνίου 2019: 

Σ ε ανοικτή συνεδρίαση έγιναν την Κυριακή 
που µας πέρασε τα αποκαλυπτήρια των σχε-
δίων της νέας έδρας της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ στο 
Bexley North στα νότια προάστεια του Σύδ-

νεϋ. «Μου αρέσει γιατί είναι σύγχρονο», δήλωσε 
το νεότερο στέλεχος σε ερώτηση του ΚΟΣΜΟΥ. Τα 
λόγια αυτά καθώς και η δηµόσια δήλωση του κ. 
Μιχάλη Μυστακίδη - «Να το Πολιτιστικό Κέντρο» 
- εκφράζουν τα µέλη της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, όπως τοπο-
θετήθηκαν προχθές το απόγευµα. Κύριος οµιλητής 
της συνεδρίασης ο αρχιτέκτονας κ. Νικήτας Κα-
τρής µε συντονιστή της παρουσίασης τον πολιτει-
ακό πρόεδρο κ. Βασίλη Σκανδαλάκη και δεύτερο 
οµιλητή τον πρώην πολιτειακό πρόεδρο κ. Ιωάννη 
Καλλιµάνη. 

Σε µία από τις ιστορικότερες συνεδριάσεις στα 85 
χρόνια του Αυστραλιανού Ελληνικού Επιµορφωτι-
κού Προοδευτικού Συνδέσµου Νέας Νοτίου Ουα-
λίας (ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ) το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µαζί 
µε το αρχιτεκτονικό γραφείο των αδελφών Κατρή 
(Katris Architects) παρουσίασαν µε λεπτοµέρεια 
τα σχέδια για την πρώτη φάση των νέων εγκατα-
στάσεων της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ στο Bexley North.

Πρόκειται για διώροφο κτήριο µε υπό-
γειο και χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων 
(parking) άνω των 100 θέσεων. Το ισό-
γειο του κτιρίου θα παρέχει χώρους για 
lawn bowls, εστιατόριο-καφέ, καθώς και 
µεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων. Στον πρώ-
το όροφο θα βρίσκονται τα γραφεία της 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, αίθουσες για διαλέξεις/σε-
µινάρια, οµογενειακό µουσείο µε εκθεσι-
ακό χώρο, σύνολο περίπου 2.000τ.µ. το 
κτίριο της Α’ φάσης.

Στην Β’ φάση του σχεδίου, θα ανεγερθεί χώρος 
πολλαπλών χρήσεων (multi-purpose hall) στο 
χώρο δίπλα από το πρώτο κτίριο. Άλλα 2.000τ.µ. 
εγκαταστάσεις περίπου. Όπως γνωστό, το οικόπε-
δο είναι έκτασης περίπου 7.500τ.µ.

Με τα λόγια του πολιτειακού προέδρου κ. Βασίλη 
Σκανδαλάκη, 

«Αυτό το κέντρο είναι η ευκαιρία να µά-
θουν οι επόµενες γενεές και οι φιλέλλη-
νες τι θα πει να είσαι Έλληνας.»

Ο πρώην πολιτειακός πρόεδρος κ. Ιωάννης Καλλι-
µάνης χαρακτήρισε το σχεδιασµένο κτίριο ως «την 
αρχή του Πολιτιστικού Κέντρου της οµογένειας στο 
Σύδνεϋ».

Ο αρχιτέκτονας κ. Κατρής ανακοίνωσε ότι την Πα-
ρασκευή 7 Ιουνίου κατατέθηκαν τα σχέδια αυτά 
στην ∆ηµαρχία Bayside και αναµένουµε πλέον 
τις όποιες αλλαγές ζητήσει για να προχωρήσουµε 
στην ανέγερση του κτιρίου.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Σκανδαλάκης είπε: 
«Στα 38 χρόνια κατά τα οποία εργάζεται ως αρχι-
τέκτονας, έχει κάνει πολλά σχέδια για ελληνικές 
οργανώσεις. Αυτό το κτίριο είναι κάτι το οποίο θα 
φέρει τον ελληνισµό µαζί. Να καταφέρουµε κάτι να 
έρθει και να καταλάβει η νεολαία µας τι σηµαίνει 

να είσαι Έλληνας και Αυστραλός.»

Στη συνέχεια, ο κ. Κατρής δήλωσε ότι «είµαστε πολύ 
ενθουσιασµένοι για αυτό το έργο». «Ευχαριστώ την 
ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ που από το 2016 µας εµπιστεύτηκε µε 
αυτό το µεγάλο όραµα, αυτό το µεγάλο έργο.»

Στο ίδιος µήκος κύµατος, ενθουσιασµό εξέφρασαν 
και δύο πρώην πρόεδροι Τµηµάτων της ΑΧΕΠΑ 
ΝΝΟ. Ο κ. ∆ηµήτρης Τζαβάρας (Τµήµα Προµηθέ-
ας) είπε «Συγχαρητήρια για το νέο ‘Πατρίς’. Αυτό 
το οποίο είδαµε σήµερα είναι τα θεµέλια του αύ-
ριο». Ο κ. Γιώργος Κάρης (Τµήµα Ιπποκράτης) 
τόνισε ότι «η Ελληνική οµογένεια χρειάζεται ζωτι-
κούς χώρους. Συγχαίρω το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
που έφερε αυτά τα σχέδια. Το κτίριο αυτό έχει τους 
απαραίτητους ζωτικούς χώρους.»

Τον τελευταίο λόγο τον είχε ο κ. Σκανδαλάκης. 
«Ευχαριστώ τον κ. Καλλιµάνη, αυτός άρχισε το 
όνειρο για το νέο σπίτι της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ. Ευχαρι-
στώ όλους σας που ήρθατε και που εκφράσατε την 
υποστήριξή σας στο µεγάλο βήµα για ένα λαµπρό 
µέλλον για την αγαπηµένη µας ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ και 
για την ελληνική οµογένεια.»




