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Ο πρόεδρος της Κοινότητας 
Χάρης ∆ανάλης
απαντά σε άρθρο τού 
Γιώργου Χατζηβασίλη

Προς κ. Χατζηβασίλη
Εφηµερίδα “Ο ΚΟΣΜΟΣ”
Αγαπητέ κ. Χατζηβασίλη,

Επιθυµώ να αναφερθώ σε ορι-
σµένα σηµεία του άρθρου σας που 
δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα “Ο 
ΚΟΣΜΟΣ” στις 24 Σεπτεµβρίου 
2013, ηµέρα Τρίτη. Το πρώτο 
σηµείο αφορά το θέµα της ψηφί-
σεως που πραγµατοποιήθηκε δια 
ανατάσεως της χειρός και όχι µε 
ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια εί-
χαν προετοιµαστεί και ήτανε έτοι-
µα να µοιραστούν στα µέλη για 
την ψήφιση των προτάσεων Α 
και Β σύµφωνα µε τις προτάσεις 
την Επιτροπής Εργασίας. Ωστόσο, 
κατά την συνεδρίαση αυτές οι δύο 
προτάσεις τροποποιήθηκαν και 
συγχωνεύτηκαν σε  µια νέα πρό-
ταση που έγινε αποδεκτή από τα 
µέλη µε αποτέλεσµα τα ψηφοδέλ-
τια που είχαν προετοιµαστεί να 
είναι ακατάλληλα.

Ως αποτέλεσµα τα ψηφοδέλτια 
δεν δόθηκαν στα µέλη διότι θα 
έπρεπε να συνταχθούν µε βάσει 
την νέα πρόταση, που θα είχε 
ως αποτέλεσµα να προκληθεί 
σηµαντική καθυστέρηση και τα-
λαιπωρία στα µέλη εάν λάβουµε 
υπ’ όψιν ότι ο χρόνος κατά τον 
οποίο τέθηκε η ψηφοφορία ήτανε 
5.10µ.µ.       

Αναφέρετε στο άρθρο σας, ότι 
δεν µπορείτε να καταλάβετε γιατί 
απαιτείται το 75% της πλειοψηφί-
ας των µελών για την ανακαίνιση 
του κτιρίου και το 50% για την 
πώληση του κτιρίου. 

Κύριε Χατζηβασίλη, εάν ήσα-
στε στην συνεδρίαση ή εάν είχατε 
επικοινωνήσει µαζί µου πριν από 
την συγγραφή του άρθρου σας, 
θα σας είχα εξηγήσει γιατί αυτό 
συµβαίνει. Τα µέλη θα πρέπει να 
καταλάβουν πως το Καταστατικό 
και ο Νόµος Περί Εταιρειών λει-
τουργεί αναφορικά µε τις Εταιρεί-
ες και ειδικότερα µε την Ελληνική 
Ορθόδοξη Κοινότητα.

Σύµφωνα µε το άρθρο 36 του 
Καταστατικού, που προϋπήρ-
χε στην Κοινότητα από το 1898 
και σύµφωνα µε τον νόµο Περί 
Εταιριών, όλες οι αποφάσεις που 
αφορούν την Κοινότητα και όλες 
οι υποθέσεις της Κοινότητας απο-
φασίζονται από το εκλεγόµενο ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο.

Αυτό περιλαµβάνει τη λήψη 
αποφάσεων σχετικά µε την πώ-
ληση των κτιρίων, την αγορά κτι-
ρίων, δαπάνες και οποιαδήποτε 
άλλα θέµατα εκτός από  τα θέµατα 
που δίδονται στα µέλη κατά την 
Γενική Συνέλευση, δηλαδή την 

εκλογή επιτροπής, τις αλλαγές στο 
Καταστατικό, τον διορισµό ορκω-
τού λογιστή, την εκλογή εφορευ-
τικής επιτροπής και την Έγκριση 
του Ισολογισµού.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέ-
χρι το 2008 είχε το καταστατικό 
και νοµικό δικαίωµα  να πωλεί 
οποιοδήποτε κτίριο, χωρίς την 
σύγκληση έκτακτης γενικής συ-
νέλευσης των µελών. Μέχρι τις 
τροποποιήσεις του Καταστατικού 
το 2008, εάν τα µέλη επιθυµού-
σαν να αποτρέψουν το Συµβούλιο 
από  την πώληση ενός κτιρίου, 
ήσαν υποχρεωµένοι να καλέσουν 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να 
θέσουν πρόταση που θα παρε-
µπόδιζε την πώληση.

Μια τέτοια απόφαση, που απο-
τρέπει την πώληση, σύµφωνα µε 
το άρθρο 36 του Καταστατικού, 
απαιτεί το 75% της πλειοψηφίας 
των µελών.

Το 2008, συµφωνήθηκε από τα 
µέλη σε µια Έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση, ότι θα πρέπει τα µέλη να 
αποφασίζουν  για το δικαίωµα της 
πώλησης των κτιρίων και όχι το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και ήταν 
τότε που το Καταστατικό τροπο-
ποιήθηκε ώστε η πώληση οποιο-
δήποτε κτιρίου να αποφασίζεται 
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και 
η απλή πλειοψηφία να απαιτείται 
για την πώληση.

Η επιτροπή που εξέτασε το Κα-
ταστατικό το 2008 αλλά και το 
1999, και στις δύο περιπτώσεις 
αποτελείτο περίπου από 12 µέλη 
και διορίστηκαν από την Γενική 
Συνέλευση των Μελών, συµπε-
ριλαµβανοµένων και µελών του 
Συµβουλίου. Κανείς δεν πρότεινε 
ότι το άρθρο 36 ήταν αντιδηµο-
κρατικό και ότι πρέπει να αλλάξει. 
Εάν αυτή η τροποποίηση δεν είχε 
γίνει , και το Συµβούλιο είχε απο-
φασίσει να πωλήσει κάποιο κτί-
ριο, για να ανατραπεί µία τέτοια 
απόφαση θα απαιτείτο το 75% της 
πλειοψηφίας των µελών. 

Τα µέλη έχουν από το 1898 
βιώσει µε αυτό το Καταστατικό, 
υπήρξαν τροποποιήσεις αλλά το 
άρθρο 36 δεν προτάθηκε για αλ-
λαγή. Εάν τα µέλη θεωρούν ότι 
το Καταστατικό και ο Νόµος δεν 
είναι δηµοκρατικός, τότε είναι 
δικαίωµα τους να προτείνουν αλ-
λαγές στο Καταστατικό που θα εκ-
φράζουν αυτά που πιστεύουν ότι 
είναι δηµοκρατικά.

Αναφέρεται το άρθρο σας, στην 
πώληση των κτιρίων δίπλα στην 
Αγία Σοφία στην δεκαετία του 
1970. Για πολλά χρόνια, τα κτίρια 
στην περιοχή του Paddington που 

το Συµβούλιο είχε τα Γραφεία του 
δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες των 
µελών και πολλές προσπάθειες εί-
χαν γίνει να εξευρεθεί ένας κατάλ-
ληλος χώρος που τα γραφεία θα 
µπορούσαν να µετακινηθούν και 
που θα ήταν σε θέση να προσφέ-
ρει στα µέλη µας αυτές τις ανέσεις 
που έλειπαν από το Paddington. 
Για αυτόν τον λόγο τα σπίτια πω-
λήθηκαν και τα χρήµατα των πω-
λήσεων χρησιµοποιήθηκαν για 
την αγορά του Rockdale.

Η Κοινότητα εκείνη την εποχή 
δεν διέθετε επαρκή κεφάλαια ή 
εισοδήµατα για την αγορά ενός 
ακινήτου ή να έχει την ικανότη-
τα να δανείζεται. Τα κτίρια ήτανε 
σε πολύ κακή κατάσταση, χρει-
αζόντουσαν δεκάδες χιλιάδες 
δολάρια να δαπανηθούν για την 
ανακαίνησή τους και όσο µπορώ 
να θυµηθώ σε δύο από τα σπίτια 
λαµβάναµε ενοίκια από «Προστα-
τευόµενους ενοικιαστές». Τα κτί-
ρια πωλήθηκαν στην τιµή της τότε 
αγοράς και µε τα χρήµατα των πω-
λήσεων αγοράστηκε το Rockdale. 
Τώρα µετά από 40 χρόνια είµαστε 
όλοι σοφοί µετά το συµβάν.

Αναφέρεστε στην προτεινόµενη 
αγορά του ακινήτου του Salvation 
Army στο Marrickville. Το Συµ-
βούλιο εκείνη την εποχή απεφά-
σισε να κάνει µία προσφορά στο 
Salvation Army για την αγορά του 
ακινήτου επί της οδού Livingstone 
στο Marrickville.

∆όθηκε γραπτή προσφορά και 
από µνήµης προσφέρθηκε το 
ποσό των $400.000, ποσό που 
το Συµβούλιο έκρινε ότι ήταν η 
αξία αγοράς του ακινήτου. Το 
Salvation Army, µε το οποίο εί-
χαµε συνάντηση, µας ενηµέρωσε 
στην συνέχεια ότι αποσύρανε το 
ακίνητο από την πώληση, όπως 
συνέβη. Τώρα να κρίνοµε το τότε 
Συµβούλιο, είναι νοµίζω εντελώς 
άδικο και κακόβουλο.

Περαιτέρω, θέλω να αναφερθώ 
σε ένα θέµα που προέκυψε κατά 
την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
της 22 Σεπτεµβρίου 2013 ως και 
σε προηγούµενη Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση. Τέθηκαν ερωτήµα-
τα για το ποσό του Κοινοτικού 
χρέους και πάλι εµµέσως έγινε η 
κριτική κατά του Συµβουλίου, από 
καιρό σε καιρό. Το 1991, αγορά-

στηκε η Κοινοτική Λέσχη στην 
Lakemba έναντι του ποσού των 
$1.700.000.

Επιπλέον, περίπου $300.000 
δαπανήθηκαν για την αγορά επί-
πλων και µηχανηµάτων ως και 
για την ανακαίνιση της Κοινοτικής 
Λέσχης ώστε να είναι κατάλληλο 
το κτίριο για τα µέλη µας. Εάν 
προσθέσετε το τέλος χαρτοσήµου 
της αγοράς και το κόστος της µετα-
βίβασης της άδειας ποτού, το δά-
νειο που πάρθηκε ήταν περίπου 
$2.000.000.

Το 1993 αγοράστηκε το ακί-
νητο στο Earlwood, 22 Winston 
Avenue, δίπλα στο ακίνητο του Γη-
ροκοµείου έναντι του ποσού των 
$218.000, πάλι µε χρήµατα που 
δανείστηκε η Κοινότητα. Το 1994 
δανειστήκαµε άλλα $530.000 για 
να αγοραστούν το εργοστάσιο και 
το ακίνητο δίπλα στην  Κοινοτική 
Λέσχη. Στην συνέχεια, το 2002 
για την επέκταση του Γηροκοµείου 
δανείστηκε η Κοινότητα το ποσό 
των $2.000.000. Αν προσθέσου-
µε τα ανωτέρω ποσά, ανέρχονται 
σε σχεδόν $3.000.000 και όπως 
όλοι συµφωνούµε τα χρήµατα 
αυτά έπιασαν τόπο!

Τέλος, θέλω να αναφερθώ στην 
συµπεριφορά ορισµένων µελών 
κατά την  Έκτακτη Γενική Συνέλευ-
ση της 22 Σεπτεµβρίου 2013 ως 
και σε λιγότερο βαθµό κατά την  
Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26 
Αυγούστου 2012.

Είµαι µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Ελληνικής Ορ-
θόδοξης Κοινότητας πλέον των 
30 ετών, δύο έτη από το 1975 
έως 1977 ως Αντιπρόεδρος και 
28 έτη ως Πρόεδρος από το 1977 
έως 1997 και από το 2005 έως 
2013. Ποτέ δεν συνάντησα την 
αντιπαλότητα την αγένεια και την 
έλλειψη σεβασµού και την αντιδη-
µοκρατική συµπεριφορά ορισµέ-
νων µελών της Κοινότητας. Αυτή 
η συµπεριφορά δεν ήταν µόνο 
από τα σχετικά νέα µέλη, αλλά και 
από παλαιά µέλη της Κοινότητας, 
ως και από άτοµα που υπηρέτη-
σαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ως 
και από δύο πρώην Προέδρους.

Στο παρελθόν είχαµε διαφορές 
και διαφωνίες και από ότι θυµά-
µαι τα αντιµαχόµενα µέρη είχαν 
την ευκαιρία να αναλύσουν την 

θέση τους και να ακουστούν οι 
γνώµες τους σε κόσµιο περιβάλ-
λον όπως αρµόζει σε έναν οργα-
νισµό όπως η Ελληνική Κοινό-
τητα. Η συµπεριφορά ορισµένων 
µελών κατά την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση ήτανε απερίγραπτα 
αγενής, εκφοβισµό σε άλλα µέλη 
και µη δηµοκρατική.

Υπήρξαν περιπτώσεις που δι-
έκοπταν τους οµιλητές όταν δι-
αφωνούσαν µε τις απόψεις τους 
και περιπτώσεις κακοποιήσεως 
των οµιλητών και άλλων µελών. 
Υπήρξαν ύβρεις κατά της έδρας, 
απειλές µη εµπιστοσύνης έδρας 
(προτάσεις µοµφής), υπήρξε εκ-
φοβισµός των µελών κατά την 
διάρκεια της ψηφοφορίας µε ανά-
ταση χειρός κατά των ανακαινίσε-
ων, κραυγές «Προδότη» και πολλά 
άλλα περιστατικά ανάρµοστης συ-
µπεριφοράς, που στόχο είχαν τον 
εκφοβισµό των µελών στην ελεύ-
θερη έκφραση των απόψεών των 
και το δικαίωµα να ψηφίσουν ως 
επέλεξαν.

Και σαν να µην έφταναν όλα 
αυτά στο τέλος της ψηφοφορίας 
είχαµε συνθήµατα που τραγου-
δούσαν  κάποια µέλη της «νεο-
λαίας», σαν να ευρισκόµαστε σε 
διαδήλωση στον δρόµο.

Εγώ και τα άλλα µέλη της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής γνωρίζαµε 
ορισµένα από αυτά τα περιστα-
τικά, αλλά δεν ήµασταν σε θέση 
να εκτιµήσουµε την έκταση της 
κακοποίησης παρά µόνο όταν 
πληροφορηθήκαµε µετά το τέλος 
της Συνεδριάσεως. Αν γνωρίζαµε 
τι συνέβαινε θα µπορούσαµε να 
ανταποκριθούµε µε αυτά µε τον 
κατάλληλο τρόπο.

Πρόκειται για µια εξέλιξη που 
είναι λυπηρή να υφίσταται στην 
Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα 
της Νέας Νοτίου Ουαλίας καθώς 
οι Συνεδριάσεις που πραγµατο-
ποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια 
έγιναν, δεν έχει σηµασία ποιο 
ήταν το θέµα και πόσες διαφο-
ρετικές απόψεις υπήρχαν, σε ένα 
πολιτισµένο και δηµοκρατικό πε-
ριβάλλον και µε σεβασµό σε όλες 
τις απόψεις.

Χάρης ∆ανάλης,
Πρόεδρος Ελληνικής Ορθόδο-

ξης Κοινότητας ΝΝΟ
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