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Παραιτήθηκε ο Χάρης ∆ανάλης

Να ποιος είναι 
ο… Ελληνάρας

ΑΠΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ

Αλυσιδωτές είναι οι αντι-
δράσεις από όσα συνέ-
βησαν την Κυριακή στην 

Γενική Συνέλευση της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ. 
Ως γνωστόν η πλειοψηφία των 
µελών απέρριψε την πρόταση 
για πώληση του κτιρίου της Κοι-
νότητας επί της Όξφορντ Στριτ 
στο Πάντιγκτον, όµως αυτό που 
ενόχλησε το προεδρείο ήταν η 
ενορχηστρωµένη επίθεση που 
δέχτηκε, η οποία µάλιστα είχε 
υποδαυλιστεί εδώ κι αρκετούς 
µήνες από ανάλογα δηµοσιεύ-
µατα. Έτσι, χθες το πρωϊ ο Χά-
ρης ∆ανάλης ανακοίνωσε µέσω 
ραδιοφώνου την παραίτησή του 
από τη θέση του προέδρου. Συ-
γκεκριµένα, µιλώντας στο ελληνι-
κό πρόγραµµα του SBS και στον 
συνάδελφο Θέµη Καλλό τόνισε 
ότι παραιτείται εξαιτίας όσων 
ακούσθηκαν εναντίον του στη Γε-
νική Συνέλευση. Σηµειώνεται ότι 
ο συνδυασµός του πέτυχε µόλις 
πριν από 9 µήνες την επανεκλο-
γή του µε συντριπτική πλειοψη-
φία. Πάντως, το ∆.Σ. παραµένει 
ως έχει κι απλά θα ορισθεί νέος 
πρόεδρος.

ΣΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ
Με δηλώσεις του στην εφη-

µερίδα µας ο Χάρης ∆ανάλης 
τονίζει για την απόφασή του να 
παραιτηθεί από πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας 
ΝΝΟ: «Η στάση κι η συµπεριφο-
ρά των µελών στην Γενική Συνέ-
λευση της Κυριακής ήταν εχθρι-
κή, ανταγωνιστική κι απαράδεκτη 
προς άτοµα που δουλεύουν τόσα 
χρόνια για να βοηθήσουν τον 
Οργανισµό. ∆εν έχω ξαναζήσει 
τέτοια ατµόσφαιρα. Προφανώς, 
στόχος δεν ήταν η επίλυση του 
προβλήµατος αλλά η επίδειξη της 
αντίθεσής τους στο σηµερινό ∆.Σ. 
Η απόφαση που πάρθηκε υπονο-
µεύει κι υποκαθιστά το έργο του 
∆.Σ. και του αφαιρεί µία σηµαντι-
κή δραστηριότητα, για την οποία 
βάσει νόµου είναι υπεύθυνο. Για 
µένα η απόφαση αυτή είναι σαν 
πρόταση µοµφής προς το Συµ-
βούλιο και κατόπιν αυτών απο-
φάσισα να παραιτηθώ από πρό-
εδρος της Κοινότητας».

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ «ΚΟΣΜΟΥ»
Στις δηµοκρατίες είναι πάντοτε 

σεβαστή η ετυµηγορία του λαού 
κι οφείλουν όλοι να την σέβο-
νται. Το ίδιο ισχύει και για φο-
ρείς, όπου τα µέλη καλούνται µε 

την ψήφο τους να συναινέσουν 
ή όχι στην προτεινόµενη πολιτι-
κή. Ο ΚΟΣΜΟΣ σέβεται στο ακέ-
ραιο των µελών της Κοινότητας 
κι αποδέχεται τις αποφάσεις του. 
Εµείς δεν κάνουµε διαχωρισµούς 
σε αρεστές και µη αποφάσεις - 
όπως κάποιοι άλλοι που πέρυσι 
χαρακτήριζαν πρόβατα τα µέλη 
επειδή δεν τους έκαναν τη χάρη 
και ψήφισαν τον τερµατισµό της 
διχόνοιας. Οι ίδιοι βγήκαν τις 

προηγούµενες ηµέρες να πανη-
γυρίσουν, ανάγοντας σε ήρωες 
τα µέλη, τα οποία µέχρι πρότινος 
καθύβριζαν! Τα καλά και συµφέ-
ροντα δηλαδή.

Η παροικία έχει και κρίση και 
µνήµη. Όλοι ξέρουν ότι µία µι-
κρή µειοψηφία ξεκίνησε πόλεµο 
από πέρυσι κατά του προεδρείου 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοι-
νότητας ΝΝΟ επειδή «τόλµησε» 
να δώσει τέλος στον παροικιακό 

διχασµό. Η ίδια αυτή µειοψηφία 
προσπαθεί σήµερα να µας πείσει 
ότι νοιάζεται για τον Ελληνισµό 
και την περιουσία της Κοινότητας, 
ενώ επί δεκαετίες συντηρούσε τη 
µισαλλοδοξία και τον διχασµό. 

Η µικρή αυτή µειοψηφία έδω-
σε τα πρώτα δείγµατα γραφής 
του πολέµου αυτού, όταν πριν 
από λίγους µήνες προσπάθησε 
να βρει «σκάνδαλα» στη λειτουρ-
γία του «Ελληνικού Σπιτιού» στο 

Έρλγουντ. Τα στοχευµένα κείµενα 
είχαν σαν στόχο όχι το Ελληνικό 
Σπίτι και την εύρυθµη λειτουργία 
του ή τις υπηρεσίες που παρέχει 
στους ηλικιωµένους τρόφιµους, 
αλλά το προεδρείο της Κοινότητας 
που δεν έκανε τα κέφια του πα-
ρασκηνιακού «νονού» του διχα-
σµού. Φυσικά, οι κατηγορίες έπε-
σαν σαν χάρτινος πύργος, καθώς 
υπήρχαν µόνο στον αρρωστη-
µένο εγκέφαλο των εµπνευστών 
τους. Ήταν, όµως, σίγουρο, ότι 
οι παρασκηνιακοί θα επέστρεφαν 
µε νέα επίθεση, καθώς θέλουν 
στην Κοινότητα αχυράνθρωπους 
- τους οποίους στο µέλλον θα βα-
φτίσουν «καλύτερους προέδρους» 
- για να τους κάνουν τα χατίρια. 
Η αφορµή δόθηκε µε την προο-
πτική πώλησης του κτιρίου στο 
Πάντινγκτον. Τα µέλη της Κοινό-
τητας είναι πάντοτε ευαίσθητα σε 
περιουσιακά θέµατα κι αποφάσι-
σαν να µην προχωρήσει η πώλη-
ση. Ωστόσο, κανείς δεν µπορεί 
να σβήσει µε µία µονοκοντυλιά 
όσα θετικά έχουν γίνει επί προε-
δρίας Χάρη ∆ανάλη, µε κορυφαίο 
τον τερµατισµό του διχασµού.

∆υστυχώς, από τη συµπεριφο-
ρά που επέδειξαν µερικοί, δια-
φάνηκε ότι στην παροικία υπάρ-
χουν αρκετοί ακόµη που τρώνε το 
κουτόχορτο που τους σερβίρουν 
οι αρχιερείς του διχασµού, πα-
σπαλισµένο µε µπόλικη χολή και 
λίγη δόση από ελληνικότητα για 
να σερβίρεται πιο εύκολα. Όσο, 
όµως, η παροικία θα άγεται και θα 
φέρεται από τις ορέξεις του κάθε 
τυχαίου λασπολόγου, δεν πρόκει-
ται ποτέ να δει άσπρη µέρα. 

Όσο για την Κοινότητα, θα 
τραβήξει τον δρόµο της και χω-
ρίς τον Χάρη ∆ανάλη. Το ζητού-
µενο τώρα είναι να επιδειχθεί η 
απαιτούµενη ψυχραιµία, να γίνει 
η πλήρης καταγραφή των περι-
ουσιακών στοιχείων και των οι-
κονοµικών εκκρεµοτήτων και να 
προσδιορισθούν οι προτεραιότη-
τες. Είναι κρίµα, πάντως, που ένας 
πρόεδρος σοβαρός κι εργατικός, 
σαν τον Χάρη ∆ανάλη, αποχωρεί 
µε αυτόν τον τρόπο, µετά από όσα 
έχει προσφέρει. Είναι κι αυτό ένα 
ακόµη δείγµα του πόσο πολιτικά 
και πολιτιστικά υποβαθµισµένο 
παραµένει τµήµα της παροικίας, 
δέσµιο των αρχιερέων του διχα-
σµού και της χολής.

Ας ελπίσουµε πως ο Χάρης ∆α-
νάλης είναι το τελευταίο θύµα του 
παρασκηνιακού καταστροφέα της 
παροικίας µας.

Επειδή κάποιοι γνωστοί διχαστές ξεθάρρεψαν τελευταία και το παίζουν Ελληνάρες - παρότι έχουν κάνει ότι µπο-
ρούν για να βλάψουν τον Ελληνισµό του Σίδνεϊ - θέλουµε να τους ρωτήσουµε να µας πουν καθαρά και ξάστερα: 

Ποιος ήταν ο… Ελληνάρας που εν µέσω κρίσης - πριν από δύο χρόνια ακριβώς - πήγε στην Ελλάδα µε σκοπό να 
πουλήσει σαν δική του αυστραλιανή πατέντα, βάζοντας και το ανάλογο καπέλλο (για να το πληρώσει ο δοκιµαζόµενος 
ελληνικός λαός); Για να τους βοηθήσουµε θα τους πούµε ότι το ελληνικό κράτος τον πήρε χαµπάρι έγκαιρα και τον 
ξαπόστειλε πίσω στην Αυστραλία, τονίζοντας ότι το κόστος είναι δυσανάλογο.


