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    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Την Ετήσια Γενική Συνέλευση της πραγματοποίησε η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
Νοτίου Αυστραλίας την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στο Ολύμπικ Χωλ.  
 
Οι πόρτες της αίθουσας άνοιξαν στις 3 μ.μ. όπου δεκάδες ήταν τα μέλη που 
τακτοποίησαν τις οικονομικές υποχρεώσεις σχετικά με τις συνδρομές.  
 
Η Συνέλευση ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα με τις διεργασίες να διεκπεραιώνονται 
κανονικά, αφού πρώτα ακούστηκε ο Εθνικός Ύμνος και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
για τα εκλιπόντα μέλη της Κοινότητας.  
 
Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης εκλέχθηκε η κα Παναγιώτα Ανδριτσάκη 
παίρνοντας τη σκυτάλη από τον βετεράνο μέλος του Διοικητικού και Εποπτικού 
Συμβουλίου κ. Μανώλη Κουτελά.  
 
Ο κ. Κουτελάς ευχαρίστησε την Κοινότητα και τα μέλη της που για τόσα χρόνια του 
εμπιστεύτηκαν την Προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης.  
 
Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι καιρός πια να αναλάβουν οι νεότεροι που έρχονται με νέες 
ιδέες και οράματα.  
 
Λόγω του ότι φέτος πραγματοποιούνται και οι εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 
η Συνέλευση προχώρησε σε εκλογή νέου Εποπτικού Συμβουλίου αλλά και 
Εφορευτικής Επιτροπής.  
 
Στη συνέχεια έγινε ανάγνωση των Πρακτικών της προηγούμενης Συνέλευσης τα 
οποία και εγκρίθηκαν ομόφωνα ως ακριβή.  
 
Την ανάγνωση των Πρακτικών ακολούθησε η Αναφορά Προέδρου.  
 
Ο Πρόεδρος κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε σε όλους τομείς της Κοινότητας, 
δίνοντας λεπτομερή αναφορά των πεπραγμένων των τελευταίων 12 μηνών.  
 
Την ίδια ώρα, απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις που του τέθηκαν από τα μέλη.  
 
Ακολούθησε η Οικονομική Αναφορά την οποία παρουσίασε λεπτομερώς ο Ταμίας 
της Κοινότητας κ. Παναγιώτης Γκαρδιακός.  
 
Η Συνέλευση συνέχισε και ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις για διάφορα θέματα, στα 
οποία απάντησαν τόσο ο Πρόεδρος όσο και ο Ταμίας αλλά και ο Γενικός Γραμματέας 
κ. Παναγιώτης Ππύρος.  
 
Να σημειώσουμε ότι οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
προγραμματισμένες για την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022.  
 
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας 


