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Η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ γιόρτασε, τίμησε τα μέλη 
της και ευχήθηκε «σύντομα στο Μπέξλι»

Μ ε λαµπρότητα γιόρτασε περασµένη Κυριακή η ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ την «ΗΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ» στο Haldon Reception Centre. Το τµήµα ψυχαγωγίας (Πρό-
εδρος Γιώργος Γιακουίδης, Αντιπρόεδρος Μέλπω Καϊµασίδου, Γραµµατέας 
Έφη Καλλιµάνη, Ταµίας Αντιγόνη Χανιώτη, Υπεύθυνη ∆ηµοσίων Σχέσεων 

Λίτσα ∆ιακοβασίλη, Μέλη Χριστίνα Νεροµιλιώτη, Ελένη Σαµόλη, Τζένυ Καπόρη και 
Πόπη Σµαρλανάκη) καθώς και ο πρώην πρόεδρος της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. Γιάννης 
Θεοδωρίδης, δέχτηκαν τα συγχαρητήρια του προέδρου της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, κ. Βασίλη 
Σκανδαλάκη για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης. Οι οµιλίες ξεκίνησαν µε τον 
Γραµµατέα της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµάντη να υπενθυµίζει στους παρευ-
ρισκοµένους το µήνυµα του πρώην Αρχιεπισκόπου Αµερικής ∆ηµητρίου:  «Μέ χαρά 
καί εὐγνωμοσύνη οἱ ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς καλοῦνται νά τιμήσουν τήν Κυριακή 
τῆς ΑΧΕΠΑ, ἀναγνωρίζοντας τήν ὑπηρεσία τήν ὁποία προσφέρει η Ἀμερικανο-Ἑλληνική 
Ἐκπαιδευτική Προοδευτική Ἑνωση, οἱ ὀργανώσεις της καί τά μέλη της. 
Κάθε χρόνο ὁρίζουμε μιά Κυριακή ἐντός τοῦ μηνός Μαΐου κυρίως γιά νά τιμήσουμε τό ση-
μαντικό ἔργο καί τήν προσφορά τῶν μελῶν τῆς ΑΧΕΠΑ στίς ἐνορίες καί στίς κοινότητές 
μας, στό ἔθνος μας καί ἀνά τόν κόσμο. Ἀποτελεῖ ἐτήσια ἀναγνώριση μιᾶς μακρᾶς καί πολύ-
τιμης σχέσεως μεταξύ τῆς ΑΧΕΠΑ καί τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀμερική. 
Σέ ἀναγνώριση ὅλων ὅσων κάνουμε ἀπό κοινοῦ, ἄς ἐπαναλάβουμε την πεποίθηση ὅτι ἡ 
οἰκογένεια τῆς ΑΧΕΠΑ εἶναι οἰκογένειά μας ὡς Ἑλληνοαμερικανῶν. Ἄς προσευχηθοῦμε καί 
ἄς στηρίξουμε τά μέλη καί τά προγράμματα τῆς ΑΧΕΠΑ. Εὐχαριστοῦμε και δοξολογούμε 
τόν Θεό γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἱστορία μας διά μέσου τῶν ενοριῶν μας, διά μέσου τῆς ΑΧΕΠΑ 
καί τῶν ὀργανώσεων ἀλλά κυρίως διά τῆς πίστεώς μας στό Χριστό, διά τοῦ ὁποίου πάντα 
δυνατά τῷ πιστεύοντι!». 
Ο Δρ Διαμάντης ευχαρίστησε τα μέλη για μεγάλη προσπάθεια που καταβάλουν στην πρό-
οδο του οργανισμού και ευχήθηκε να ολοκληρωθεί ταχύτατα το έργο της δημιουργία ενός 
νέου κέντρου της ΑΧΕΠΑ και του Ελληνισμού στο Μπέξλι.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και τίµησαν τον ιστορικό οργανισµό ο Γενικός Πρό-
ξενος κ. Χρήστος Καρράς, ο Πολιτειακός βουλευτής και Αντιπρόεδρος της Πολιτει-
ακής Βουλής Mark Coure MP (Oatley), η ∆ηµοτική Σύµβουλος του ∆ήµου Bayside, 
Vicki Poulos, ο Πρόεδρος της Ενορίας-Κοινότητας της Μεταµορφώσεως του Κυρίου 
στο Earlwood, κ. Γιώργος Σταύρου, κ.α.

Σύµφωνα µε την παράδοση της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ, όπως κάθε χρόνο τιµήθηκαν µε αρι-
στεία οι κάτωθι: Από την Πολιτειακή ∆ιοίκηση, ο ∆ηµήτρης Παπαναγιώτου που πα-
ρέλαβε το αριστείο του από τον πρόεδρο Βασίλη Σκανδαλάκη, από το Τµήµα Πλάτων, 
η κα Λίτσα ∆ιακοβασίλη που παρέλαβε το αριστείο από τον  πρόεδρο του τµήµατος, 
κ. Κώστα Καποδίστρια. Επίσης, από το τµήµα Προµηθέας, ο κ. George Cashell (πα-
ρέλαβε το αριστείο από τον κ. ∆ηµήτρη Τζαβάρα), από το τµήµα Ανατολή, ο κ. Βα-
σίλης Αθανασόπουλος που παρέλαβε το αριστείο από τον κ. Νίκο Καγκελάρη, από 
το τµήµα ∆ιογένης, η κα Σταυρούλλα Σκάγια που παρέλαβε το αριστείο από τον κ. 
Γιώργο Μπαλάσση, από το τµήµα Αντιγόνη η κα Ντίνα Φάκα παρέλαβε το αριστείο 
από την  κα Λίτσα ∆ιακοβασίλη, από το τµήµα Ιπποκράτης, ο κ. Κυριάκος Κολιάδης 
(δεν ήταν παρών), από το τµήµα Χείρων ο κ. Χάρης Φαντάκης που παρέλαβε το 
αριστείο από τον  πρόεδρο του τµήµατος κ. Φίλιππο Καλούδη. Τέλος από το τµήµα 
Αλέξανδρος τιµήθηκε ο κ. Χριστόφορος Μπέλλος που παρέλαβε το αριστείο από τον 
κ. Λάµπρο Παπαδόπουλο και από το τµήµα Οδυσσέας Ελύτης, η κα Ελευθερία Χατζη-
νικολάου που παρέλαβε το αριστείο από την κα Μαρίνα Τάτα.
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