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Γενική Συνέλευση 2011 
3.1. Ο προεδρεύων κάλεσε τον Πρόεδρο κ. Βασίλη Ελοβάρη να δώσει την αναφορά του 
στην Γενική Συνέλευση.  

3.2. Ο κ. Ελοβάρης , στην αναφορά του τόνισε τα ακόλουθα:  

Καλωσόρισε τα μέλη και ευχήθηκε όπως οι εργασίες γίνουν σε υψηλό και πολιτισμένο 
επίπεδο. Ευχαρίστησε τον κ. Ππύρο για την αποδοχή της πρότασης να προεδρεύσει στην 
Γ.Σ. και τον συγχαίρει για την επανεκλογή του ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής 
Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων. Ο κ. Ππύρος ευχαριστεί τον Πρόεδρο για τα καλά του 
λόγια και αναφέρει ότι η πιο σημαντική θέση γι' αυτόν είναι που είναι μέλος της 
Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας. Παρουσιάζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
και μεταβίβασε τις απολογίες των κυρίων Παναγιώτη Τσώνη και Νίκου Σαρηπασόγλου 
οι οποίοι ήταν απόντες. Ευχαριστεί όλους τους συνεργάτες, τον κλήρο, άτομα που 
συνεισφέρουν στην πρόοδο της Κοινότητας προσφέροντας τις συμβουλές τους και όλα 
τα μέλη. Ο Πρόεδρος αναφέρεται επίσης στη σημερινή τιμητική εκδήλωση για τον 
Πάτερ Μαρινάκη, παρουσία της Υπουργού Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων και 
Υποθέσεων Ιθαγενών, και αναγνώρισε τις υπηρεσίες που προσφέρει η Κοινότητα στις 
των Σουδανικών και γενικότερα των Αφρικανικών Κοινοτήτων.  

 
Αγαπητά Μέλη  

 
Εισαγωγή και Πρόλογος  

H Eλληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Ν.Α. γιορτάζει φέτος την 80η επέτειο από την ίδρυσή 
της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέλη μας σήμερα αισθάνονται βαθύ χρέος προς τους 
ιδρυτές της για την σκληρή δουλειά και τα υψηλά ιδεώδη τους. Αυτά τα ιδεώδη 
αποτελούν τα γερά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται και συνεχίζει να υφίσταται η 
Κοινότητα. 
Θα ήθελα να τιμήσω την μνήμη όλων των παλαιότερων προέδρων, μελών, επιτροπών και 
εθελοντών, οι οποίοι αφιέρωσαν τον πολύτιμο χρόνο τους κι εξακολουθούν να τον 
αφιερώνουν για τη δημιουργία των τόσο απαραίτητων κοινοτικών εγκαταστάσεων που 
θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των Ελληνο-Αυστραλών και τις γενιές που θα 
ακολουθήσουν, στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής πρόνοιας, σε θέματα 
πολιτιστικά, φιλίας, αδελφοσύνης και πνευματικών υποθέσεων ή διαμέσου του 
γηροκομείου και των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων. 
Στην αναθεώρηση των πεπραγμένων του 2009 και στην εκτίμηση του πώς ανταπεξήλθε 
η Κοινότητά μας καθώς επίσης πώς επηρεάστηκε από τα παγκόσμια γεγονότα, 
συμπεραίνω με ανακούφιση ότι εργαστήκαμε επιτυχώς για την αποφυγή κάποιων 



οικονομικά δύσκολων καταστάσεων που ήρθαν σαν επακόλουθο της Παγκόσμιας 
Οικονομικής Κρίσης και της έλλειψης επιδοτήσεων για ορισμένα προγράμματά μας. Εν 
τω μεταξύ, η Ελλάδα, η χώρα των προγόνων μας, περνά μια υπερβολικά δύσκολη 
οικονομική αναταραχή, μια κρίση που δεν έχει προϋπάρξει στα χρονικά της. Εμείς, οι 
Έλληνες της Διασποράς, συμπάσχουμε με τις υπερβολικές δυσκολίες που περνά η 
Ευρώπη και η Ελλάδα ιδιαιτέρως. Στην Αυστραλία, υπήρξαμε προστατευμένοι από την 
Ευρωπαϊκή και Αμερικανική οικονομική κρίση, πράγμα για το οποίο είμαστε 
ευγνώμονες. Γνωρίζω πως ολόκληρη η παροικία συμφωνεί μαζί μου όταν εύχομαι για 
μια γρήγορη οικονομική ανάκαμψη. 
Η Διαδικασία της Κοινότητας, η Νεολαία, και η Ανταπόκριση στις Ανάγκες των Μελών 
Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της Κοινότητάς μας, το Συμβούλιο 
και τα στελέχη της καλλιεργούν και διατηρούν μια καλή συνεργασία με την Πολιτειακή 
και Κοινοπολιτειακή κυβέρνηση, τους Πολιτειακούς και Κοινοπολιτειακούς Βουλευτές, 
τους διάφορους Κοινοτικούς φορείς της Αυστραλίας, καθώς και μεταξύ Κοινότητας και 
Ελλήνων Διπλωματών στην Αυστραλία. Οι επαφές με Έλληνες Βουλευτές συνεχίζονται - 
σε περίπτωση που προκύψει άμεση ανάγκη. 
Η πρόσφατη επίσκεψη του κ. Στέφανου Ταμβάκη, Προέδρου του Σ.Α.Ε. (Συμβουλίου 
Απόδημου Ελληνισμού), μια οργάνωση της οποίας είμαστε μέλος, επιβεβαιώνει 
περαιτέρω το γεγονός ότι ως Κοινότητα ενθαρρύνουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για 
να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε τις επαφές μας με την χώρα των προγόνων μας και 
επίσης επιδιώκουμε, παρά τις αντιξοότητες και καμιά φορά χωρίς μεγάλη επιτυχία, να 
συνδεθούμε με τη νεολαία μας ώστε να μπορέσουν οι νέοι μας να διατηρήσουν άσβεστο 
το ενδιαφέρον τους για την χώρα των πατέρων και προγόνων τους.  
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νεολαίας για τις προσπάθειές του να ενθαρρύνει 
τους νέους μας να συμμετάσχουν πιο ενεργά στις διάφορες εκδηλώσεις της κοινοτικής 
ζωής και στην διαμόρφωση προγραμμάτων που ανταποκρίνονται περισσότερο στις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους.  
Τον Μάη, θα καθιερώσουμε «δεξαμενή σκέψεως» η οποία θα λάβει υπόψη και θα 
εξετάσει τους στόχους, τα καταστατικά, την απόδοση του οργανισμού και τον βαθμό με 
τον οποίο ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών μας. 
Εκπαίδευση 
Τα Ελληνικά απογευματινά Σχολεία μας και το Πρόγραμμα Ενηλίκων συνεχίζονται και 
προσελκύουν ολοένα μεγαλύτερο αριθμό μαθητών κάτω από την επίβλεψη της Σχολικής 
Επιτροπής και της Συντονίστριας των Σχολείων μας. Η συμβολή της Σχολικής Επιτροπής 
κάθε χρόνο υπήρξε πολύτιμη και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της για την 
αμετάκλητη αφοσίωση και επιθυμία τους να «δουν» την συνέχιση της επιτυχίας και την 
επέκταση του προγράμματος όπου είναι δυνατόν. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την 
δημιουργία ειδικού διδακτικού υλικού και τη δημοσίευση δίγλωσσων βιβλίων διαμέσου 
μαθητικών διαγωνισμών. Πέρσι η νικήτρια του διαγωνισμού υπήρξε η Κωνσταντίνα 
Καλομπράτσου με την ιστορία της «Τι Είναι Αγάπη;». Η συνεργασία μας με το 
Κοινοτικό Σχολείο του Sturt Street αποτελεί μια πρόκληση και απαιτεί να καταβληθούν 
μεγαλύτερες προσπάθειες για να αποφέρει μεγαλύτερη επιτυχία. Κατά τη διάρκεια του 
2009, τα σχολεία μας πέρασαν από μια διαδικασία επιθεώρησης/ελέγχου από την 
Επιτροπή Εθνοτικών Σχολείων. Επαληθεύτηκε ότι όλα λειτουργούν άκρως 
ικανοποιητικά, με αποτέλεσμα η Κοινότητα να λάβει την Πιστοποίηση και άδεια 
συνέχισης της λειτουργίας και εφαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της για 



άλλα τέσσερα έτη.  
H Kοινότητα εξακολουθεί να προσφέρει δωρεάν μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών 
χορών. Ευχαριστώ τον Χοροδιδάσκαλο για το έργο του κατά τη διάρκεια του 2009. 
Επιπλέον, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας είναι υπερήφανη για 
την συνέχιση της συνεργασίας της με το Πανεπιστήμιο του Φλίντερς Νότιας Αυστραλίας 
διαμέσου της προσφοράς του Βραβείου Κων. Μαρίνου για την Νέα Ελληνική Γλώσσα, 
καθώς και την οικονομική υποστήριξη του Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Έρευνας που 
πραγματοποιείται ανά διετία. Η Κοινότητα υποστηρίζει ακόμη και το Γυμνάσιο της 
Αδελαΐδας με την ετήσια απονομή βραβείου στον μαθητή ή στη μαθήτρια που έλαβε την 
υψηλότερη βαθμολογία στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας. 
Η Κοινοπολιτειακή κυβέρνηση εξετάζει την διαμόρφωση ενός νέου εθνικού 
προγράμματος για την διδασκαλία των γλωσσών, της γεωγραφίας και των τεχνών, 
γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στην παρούσα και μελλοντική διδασκαλία της 
Ελληνικής γλώσσας σε όλα τα μαθησιακά επίπεδα. Η Κοινότητα ανέλαβε πρωτοβουλία 
με την κλήση ενός πολιτειακού φόρουμ την 25η Μαρτίου 2010, συμμετέχει σε εθνικά 
συνέδρια και είναι μέλος της Παν-Αυστραλιανής Συντονιστικής Επιτροπής, που κάνει τα 
αδύνατα δυνατά για να ασκήσει πολιτική πίεση ώστε η Ελληνική γλώσσα να παραμείνει 
μια εκ των γλωσσών που θα συμπεριληφθεί στο εθνικό αναλυτικό πρόγραμμα. 
Φροντίδα Ηλικιωμένων 
Η ολοκλήρωση των επεκτάσεων και ανακαινίσεων του Ελληνικού Γηροκομείου του 
Ridleyton και η αναβάθμιση των ήδη υπάρχουσων εγκαταστάσεων έχουν ωφελήσει τόσο 
τους τρόφιμους όσο και το προσωπικό.  
Αν και το 2009 δεν επέφερε μεγάλη οικονομική επιτυχία, μπορέσαμε να περάσουμε με 
επιτυχία την Επιθεώρηση Πιστοποίησης τον Αύγουστο του 2009, έχοντας την έγκριση 
και τις συστάσεις της ομάδας αξιολόγησης να δοθεί στο Γηροκομείο τριετής 
πιστοποίηση/άδεια λειτουργίας. 
Δυστυχώς όμως, εξαιτίας κάποιων μηδαμινών παραβλέψεων το 2008, για τις οποίες το 
ίδρυμα είχε υποστεί κυρώσεις, το Υπουργείο Γήρανσης δεν ενέκρινε την αναμενόμενη 
τριετία, αλλά μόνο ενός έτους. Πιστεύουμε ότι η φροντίδα των ηλικιωμένων είναι ευθύνη 
μας και αναπόσπαστο μέρος της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Θα ήταν δίκαιο να 
ισχυριστώ ότι έχουμε τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και παρέχουμε όλες τις 
απαραίτητες υπηρεσίες, όπως την βοήθεια αποκατάστασης/επανένταξης, υδροθεραπεία, 
φυσιοθεραπεία, ποικίλες δραστηριότητες, ορθοπεδικό, οδοντιατρείο, κομμωτήριο, 
περιποίηση των νυχιών των ποδιών και πολλές άλλες. Το επίπεδο παροχής φροντίδας 
στους τροφίμους μας αποτελεί ένα από τα υψηλότερα επίπεδα επίτευξης, σε ένα 
πολιτιστικά και γλωσσικά κατάλληλο περιβάλλον. Επομένως, δεχόμαστε την πρόκληση 
για άλλη μια φορά, να υποστούμε την επιθεώρηση/ τον έλεγχο, διότι γνωρίζουμε πως ό,τι 
και να κάνουμε είναι προς όφελος της Κοινότητας.  
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διευθύντρια Κλινικής Περίθαλψης, κ. Δέσποινα Καραλή 
καθώς και την προηγούμενη Διευθύντρια Νοσηλείας κ. Meg Klecko, το προσωπικό του 
Γηροκομείου μας, τους εθελοντές και το Συμβούλιο του Γηροκομείου. Επίσης θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τον Γενικό Διευθυντή κ. Νίκο Κυριαζόπουλο για την συμβολή του στην 
στροφή που πήρε το Γηροκομείο μας προς το καλύτερο. Όλοι οι συμμετάσχοντες 
συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην επιτυχή έκβαση, έχοντας πλέον θέσει γερά θεμέλια 
για ένα ασφαλέστερο μέλλον.  
Υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας 



Κατά τη διάκρεια του 2009, το Γραφείο Κοινωνικής Πρόνοιας μπόρεσε να ανταποκριθεί 
στην αυξημένη ζήτηση πρόσβασης στις διάφορες υπηρεσίες, όπως στο Τμήμα Άνοιας 
που βρίσκεται στο Ridleyton, στις Κοινωνικές και Κατ' Οίκον Υπηρεσίες, στα Πακέτα 
Κοινωνικής Φροντίδας Ηλικιωμένων που προσφέρουν στήριξη κατ' οίκον, καθώς και στο 
πρόγραμμα Φιλοξενίας για την κάλυψη της αυξημένης ανάγκης των μελών της 
Κοινότητάς μας για βοήθεια και ενημέρωση. 
Κατά μέσον όρο, γύρω στα 400 μέλη της Κοινότητας έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες 
μας μηνιαίως, είτε κατ' οίκον, είτε σε ένα οικείο περιβάλλον, και αυτή η ζήτηση συνεχώς 
αυξάνεται με την αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων μας. Όλες οι Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Πρόνοιας, με μόνη εξαίρεση το Πρόγραμμα Αρωγής Έκτακτης Ανάγκης, 
λειτουργούν πλέον από το Γηροκομείο μας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω 
το προσωπικό του Γραφείου Κοινωνικής Πρόνοιας για την αφοσίωσή του στα 
ηλικιωμένα μέλη της Κοινότητάς μας και για το έργο του στην εξυπηρέτηση των 
αναγκών τους.  
Επιτροπή Κτιρίων και Οικονομικής Διαχείρισης  

Το 2009 αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για την Επιτροπή, με την πραγματοποίηση 
μεγάλων έργων ανακαίνισης και ανοικοδόμησης στις αίθουσες της Παναγίας, Αγίου 
Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς και στο Γηροκομείο του Ridleyton. Όλα τα έργα (με 
μόνη εξαίρεση το Εκκλησάκι) έχουν ολοκληρωθεί, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν 
κάποια προβληματάκια, η επανόρθωση των οποίων βρίσκεται υπό εξέλιξη. Το 
Εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων τείνει να ολοκληρωθεί και προσβλέπουμε σύντομα 
στην πραγματοποίηση των εγκαινίων. Το έργο του Ολυμπιακού Χωλ θέτει τις 
μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς η προτεινόμενη επιλογή «άδειας χρήσης» δεν είχε την 
αναμενόμενη ανταπόκριση από την κοινότητα, ενώ η επιλογή της Οικονομικά Προσιτής 
Στέγασης (Affordable Housing) δεν μπόρεσε καν να ξεκινήσει, αφού η αίτησή μας 
απορρίφθηκε από την Κυβέρνηση. 
Η Επιτροπή Οικοδήμησης αναθεώρησε διάφορες επιλογές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες της Κοινότητάς μας και του τι θεωρείται «οικονομικά προσιτό» για την 
Κοινότητά μας. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι μια πιο κατάλληλη και περισσότερο 
οικονομική πρόταση είναι να πραγματοποιηθούν ανακαινήσεις μεγάλων διαστάσεων στο 
Χωλ, στα παλιά Γραφεία της Κοινότητας και στην κουζίνα. Τα γραφεία μας που 
βρίσκονται στον 1ο όροφο της οδού Franklin 262 θα νοικιαστούν, διαθέτοντας στην 
Κοινότητα περισσότερους πόρους για να χρησιμοποιηθούν για την παροχή περισσότερων 
υπηρεσιών και προγραμμάτων. 
Το Πρόγραμμα Οικονομικά Προσιτής Στέγασης σε συνεργασία με την Πολιτειακή 
κυβέρνηση πρόκειται να ξεκινήσει τον Μάη 2010. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Οικοδόμησης και 
Οικονομικής Διαχείρισης για την φετινή συμβολή τους. Υπήρξε μια πραγματικά έντονη 
περίοδος! 
Πολιτιστικές Δραστηριότητες 
Το Πολιτιστικό πρόγραμμα, ιδίως για το Φεστιβάλ «Οδύσσεια», εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα ορόσημο για την κοινότητα μας και το πολιτιστικό μας ημερολόγιο. Η 
«Οδύσσεια» 2009 ξεκίνησε με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου μας και έκλεισε με την 
Συναυλία στο Ωδείο (του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας) με την παρουσίαση της σολίστ 
Νίκης Βασιλάκης στο βιολί. 



Η διασκέδαση που ακολούθησε στο Πάρκο του Brookman αποτέλεσε ένα υπέροχο 
φινάλε σε άλλο ένα ποιοτικό Φεστιβάλ «Οδύσσεια». Κάθε πρόγραμμα, κάθε εκδήλωση 
παρείχε ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ελληνική κουλτούρα, βοηθώντας μας να 
κατανοήσουμε βαθύτερα ποιοι είμαστε και πώς λειτουργούμε σαν λαός. Η συνεργασία 
μας με το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας μας διευκόλυνε να προωθήσουμε το Φεστιβάλ 
μας πέρα από τα πολιτισμικά όρια της Ελληνικής Κοινότητας και να συμβάλλουμε στον 
εμπλουτισμό και στην δημιουργικότητα της πολυπολιτιστικής κοινωνίας της Πολιτείας 
μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια και να συγχαρώ την Πρόεδρο και την 
Πολιτιστική Επιτροπή για την σκληρή δουλειά και αφοσίωσή τους στην επιτυχημένη 
παραγωγή της Οδύσσειας και φυσικά, όλων των άλλων εκδηλώσεων, όπως της Διεθνούς 
Ημέρας της Γυναίκας, της Ημέρας του Πολυτεχνείου, των Εθνικών Εορτών της 25ης 
Μαρτίου και του «ΟΧΙ» μαζί με την Σχολική Επιτροπή. 
Εκκλησίες/Ομοσπονδία 
Η Ομοσπονδία Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων Αυστραλίας έχει διαχειριστεί το 
γνωστό «εκκλησιαστικό» θέμα για αρκετές δεκαετίες, αναζητώντας μια λύση για όλα της 
τα μέλη. Μετά από μακρόχρονες και ευαίσθητες διαπραγματεύσεις, επιτεύχθηκε μια 
δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 
των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών (ΓΟΧ) της Ελλάδος. Αυτή η συμφωνία, και η 
σχέση μας με την Ιερά Σύνοδο, παρέχει την επίσημη αναγνώριση της εκκλησίας μας από 
την Ελληνική Κυβέρνηση, και Ιερείς για την Κοινότητά μας όποτε χρειασθεί. Οι 
ανωτέρω διαπραγματεύσεις απαιτούν ειδικές ικανότητες, διπλωματία και αφοσίωση στον 
Κοινοτικό θεσμό. Ευχαριστώ τον κ. Θεοφάνη Μάρα, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, για το 
επίτευγμα αυτό. Θα ήταν δύσκολο να φθάσουμε σ' αυτή τη συμφωνία χωρίς τις ενέργειες 
και τις προσπάθειές του.  
Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίσκοπο Ιάκωβο και τον Πατέρα Ανδρέα στην 
Κοινότητά μας. Προσβλέπουμε σε μια μακρόχρονη και παραγωγική σχέση μαζί τους. 
Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους ιερείς μας για την ακούραστη 
αφοσίωσή τους στην Κοινότητά μας. Είμαστε αιώνια ευγνώμονες για την συνεχή τους 
επιθυμία να δούνε την Κοινότητα να προοδεύει. Επίσης ευχαριστώ τον Πρόεδρο και την 
Επιτροπή για τις προσπάθειές τους διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των εκκλησιών 
μας. Αναπτερώθηκε το ηθικό μου όταν είδα τόσους νέους να εκκλησιάζονται κατά τη 
διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας σε όλες μας τις εκκλησίες.  
Επίλογος 
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να ενημερώσουμε τα μέλη μας και την ευρύτερη 
παροικία σχετικά με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τα προγράμματά μας, 
διαμέσου του διαδικτύου, ανακοινώσεων τύπου, φυλλάδια, ραδιοφωνικές εκπομπές και 
τον Κοινοτικό Παλμό και πρόσφατα διαμέσου του τριμηνιαίου τεύχους «Κοινοτική 
Ματιά».  
Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας θα ήθελα να 
ευχαριστήσω τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου, το προσωπικό, όλες 
τις εκκλησιαστικές επιτροπές και τις φιλοπτώχους καθώς και όλους τους εθελοντές για 
την συμβολή τους στην ανάπτυξη και βελτίωση των προγραμμάτων, και σε όλα τα μέλη 
και τους υποστηρικτές μας που στέκονται πίσω από την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
Νότιας Αυστραλίας με τόση αγάπη και αφοσίωση. 
Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πολιτειακή Κυβέρνηση, Πολιτειακούς και 
Κοινοπολιτειακούς πολιτικούς, Κυβερνητικούς φορείς και άλλες Κοινότητες, 



Αδελφότητες και Συλλόγους για την υποστήριξη και βοήθειά τους. 
Εκ μέρους του Συμβουλίου μου, σας διαβεβαιώ ότι θα εξακολουθήσουμε να 
εργαζόμαστε ακούραστα και με απόλυτη αφοσίωση - ειδικά κατά τη διάρκεια του 2010, 
καθώς εορτάζουμε την 80η επέτειό μας - ώστε η Κοινότητα να συνεχίσει να αποτελεί ένα 
δυναμικό οργανισμό ο οποίος ανταποκρίνεται κατάλληλα και αποτελεσματικά στις 
ανάγκες των Ελληνο-Αυστραλών παραμένοντας βασικό σημείο αναφοράς στην Πολιτεία 
μας.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι εφέτος είχαμε 96 καινούρια μέλη, ευχαριστεί την 
Φιλόπτωχο του Αγίου Νικολάου για τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, την κα Χριστίνα 
Ράπτη, την οικογένεια Γιάννη Καπίρη, τον Σύλλογο Κυριών και Δίδων, την κα Αντιγόνη 
Βάσσου για την πολύτιμη γνώση που μας προσφέρει. Ευχαριστεί επίσης τους πρώην 
ηγέτες όπως τον Νίκο Μάνο, Νίκο Νιάρχο, Αντώνη Μαρίνο, Θεοφάνη Μάρα και 
Βαγγέλη Μπόγια. Αναφέρει ότι υπάρχει συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Αδελαΐδος θα 
πραγματοποιεί κάθε χρόνο διάλεξη με θέμα Κλασσικές Σπουδές. Θα δίνουν $500 
υποτροφία σε δευτεροετή μαθητή. Οι διαλέξεις θα ονομάζονται «Διαλέξεις Νικ Μάνος», 
κάθε χρόνο θα είναι μέρος του Φεστιβάλ Οδύσσεια και η υποτροφία θα λέγεται 
«Υποτροφία Νικ Μάνος»  

Τέθηκαν μερικές ερωτήσεις στον Πρόεδρο:  

Ο κ. Παπανικόλας διερωτήθηκε γιατί ο κ. Ελοβάρης δεν αναφέρθηκε ονομαστικά σε 
όλους τους Προέδρους και ο κ. Ελοβάρης απαντά ότι δεν έγινε εσκεμμένα.  
Ο κ. Σάββας Λανγκάνης προτείνει όπως γίνει δεκτή η αναφορά Προέδρου, που 
δευτερώνεται από τον κ. Δημήτρη Ιορδάνου.  

Η πρόταση εγκρίνεται.  

 


