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ZHTEITAI
Πωλητής/πωλήτρια  

για μαγαζί με ηλεκτρικές συσκευές. 
Να γνωρίζει την ελληνική 

και αγγλική γλώσσα και με γνώσεις 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για περισσότερες πληροφορίες 
info@napf.com.au

ph.: 9799 9555 | Fax: 9799 5577

ZHTEITAI
Κυρία για τη φροντίδα δύο μικρών 

παιδιών, 3 μέρες τη βδομάδα, 5 ώρες 
την ημέρα ($15 την ώρα).

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται 
να επικοινωνήσουν με 

την Βιολέτα  στο 0414 455 169.

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας

0404 676 366

Γραφείο: 02 9594 5379

Κινητό: 0414 381 996

Σκεπές
Χτισίµατα

Remove Asbestos

∆ενδροκοµεία
Driveways
Βαψίµατα

Πλακάκια
Καθαρισµούς

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πρεσαδόρος για πλήρη 
απασχόληση (full time) 

σε στεγνοκαθαριστήριο του Vaucluse.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 

να επικοινωνήσουν με τον Kerry 
στο 0400 076548.

περισσότερη διαφάνεια στη λειτουργία της 
αδελφότητας, καθώς αφού όλοι νοιάζονται 
για τη πρόοδο της, καµία διαδικασία δεν θα 
πρέπει να γίνεται υπό σκιάν.
 
Τα οικονοµικά της Αδελφότητας

Στα οικονοµικά της αδελφότητας αναφέρθη-
κε ο λογιστής, Αντώνης Παπαϊωάννου, που 
εξήγησε ότι τα έσοδα είναι περίπου όσα και 
τα έξοδα, γύρω στις 150,000 δολάρια το 
χρόνο. Είπε επίσης ότι η αδελφότητα δεν 
έχει αποπληρώσει δάνειο ύψους 500,000 
δολαρίων. 
Στο σηµείο αυτό δηµιουργήθηκε ένταση, κα-
θώς ένα µέλος ζήτησε να µάθει που χρησι-
µοποιήθηκαν αυτά τα χρήµατα για να λάβει 
την απάντηση του προέδρου ότι το δάνειο 
συνάφθηκε πριν το 2012 και µε αυτό πλη-
ρώθηκαν έξοδα δικαστικής διαµάχης µεταξύ 
του κλαµπ και της αδελφότητας (σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο τα έξοδα της διαµάχης έφτασαν 
τα 450,000 δολάρια). 
Έντονη ήταν και η στιχοµυθία µεταξύ µέλους 
του προεδρείου και ηλικιωµένης κυρίας όταν 
η δεύτερη απαίτησε δικαιολογηµένα µεγαλύ-
τερο σεβασµό για τους παλαιότερους,  λέγο-
ντας ότι δεν πρέπει οι νεότεροι να περιφρο-
νούν την οικονοµική συνεισφορά αυτών που 
δηµιούργησαν την περιουσία της αδελφότη-
τας µε πολύ κόπο. 
«Ακόµη και τα πέντε δολάρια που κοστίζει η εγ-
γραφή µέλους ή τα λίγα δολάρια που κάνει ένα 
σουβλάκι πρέπει να τα σεβόµαστε, γιατί έτσι 
κάναµε την περιουσία του Μέγα Αλέξανδρου», 
είπε η ηλικιωµένη κυρία.
Ακολούθησε η διαδικασία διορισµού της 
εφορευτικής επιτροπής και δύο παρατη-
ρητών που επέλεξαν οι αντιµαχόµενες πα-
ρατάξεις και διεξήχθησαν οι εκλογές µε τη 
συµµετοχή των παρευρισκοµένων και την 
ψηφοφορία δια αντιπροσώπου (πρόξις).

Τα αποτελέσµατα
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας έδωσε η 
κα Τζίνα Τσούτσουρα εκ µέρους της εφορευ-
τικής επιτροπής (Γιώργος Γκούτσιος (πρόε-
δρος), Τζίνα Τσούτσουρα, Χρήστος Καρυπί-
δης, Νίνα Λαµπούση. Παρατηρητές: Μάρκος 
Λιάβας, Πατρίσια Γεωργίου) ψήφισαν συνο-
λικά 336 µέλη και βρέθηκαν στην καταµέ-
τρηση 14 άκυρα ψηφοδέλτια. Έλαβαν:

Υποψήφιοι        Ψήφοι

1) Eleftheriadis Greg, 317 
2) Griziotis George, 129 
3) Halkias Evangelia, 314 
4) Kaporis Jenny, 130 
5) Kotsavasiloglou Emmanuel, 210 
6) Koukides Terry, 136 
7) Kouklidis Dimitrios,  132 
8) Koutsiouroumbas John, 129 
9) Mamolis Jerry, 196 
10) Nikiforidis Chris, 198 
11) Pantzouris Andonis,  201 
12) Sava Mariah, (παραιτήθηκε) 
13) Sioustis Eleftherios,  314 
14) Souris Alexander,  192 
15) Theodoropoulos Anastasia,  123 
16) Tsaousidis Nick,  200 

17) Tsioukanis Nick,  116 
18) Tsoutsouras Con,  203 
19) Tsoutsouras Stephanie,  199 
20) Vasiliadis Katina,  121

Aπό τους παραπάνω εκλέγονται οι: 
Eleftheriadis Greg, Halkias Evangelia, 
Kotsavasiloglou Emmanuel, Mamolis Jerry, 
Nikiforidis Chris, Pantzouris Andonis, 
Sioustis Eleftherios, Souris Alexander, 
Tsaousidis Nick, Tsoutsouras Con, 
Tsoutsouras Stephanie.

Συµπεράσµατα

Ο θρύλος λέει ότι λίγο πριν πεθάνει ρωτή-
θηκε ο Μέγας Αλέξανδρος σε ποιόν αφήνει 
την βασιλεία του και φέρεται να απάντησε 
«τώ κρατίστω», δηλαδή «στον ισχυρότερο». 
Τι έγινε στη συνέχεια το γνωρίζουµε… 
Η αποτυχία συµβιβασµού των διαδόχων 
οδήγησε στην καταστροφή ενός ολόκληρου 
κόσµου κι ενός οράµατος. Μιλήσαµε µε τον 
κ. Αντώνη Παντζούρη, πρόεδρο του προη-
γούµενου Συµβουλίου και νικητή των εκλο-
γών που δήλωσε αποκλειστικά στον Κόσµο: 
«Πρώτο µας µέληµα θα είναι η ενοικίαση 
του κλάµπ και η προσπάθεια να αποκτήσου-
µε έσοδα. Χωρίς ανθηρά οικονοµικά δεν θα 
µπορέσουµε να προσφέρουµε κοινωνικό και 
πολιτιστικό έργο». 
Στην ερώτηση µας αν το νέο συµβούλιο σκο-
πεύει να πουλήσει την περιουσία του Μεγά-
λου Αλεξάνδρου, η απάντηση του ήταν σα-
φής: 
«Η περιουσία του Μέγα Αλέξανδρου δεν γίνε-
ται να πουληθεί χωρίς την έγκριση των µε-
λών. ∆εν έχουµε σκοπό να αναλάβουµε κα-
µία πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. 
Για τα επόµενα δύο χρόνια, το µόνο που µας 
απασχολεί είναι η οικονοµική ευρωστία της 
αδελφότητας έτσι ώστε να µπορεί να παράξει 
έργο». 
“Ο Κόσµος” θα συνεχίσει να παρακολουθεί 
την υπόθεση από κοντά. Αναµένεται τις επό-
µενες µέρες να πάρουν θέση και όσοι δια-
φωνούν µε τις επιλογές του κ. Παντζούρη. 
Τα ερωτήµατα παραµένουν ανοιχτά. Θα 
γίνει αποδεχτό από όλους το αποτέλεσµα 
των εκλογών; Θα επιχειρηθεί και από 
τις δύο πλευρές να υπάρξει προσπάθεια 
συνεννόησης; Θα έχει µέλλον ο Μέγας 
Αλέξανδρος, ή θα γίνει ένα κοµµάτι ιστο-
ρίας της ελληνικής παροικίας µε λαµπρό 
παρελθόν,  αλλά θλιβερό παρόν, χωρίς 
εθνικό και πολιτιστικό έργο, µε µόνο µέ-
ληµα τη διαχείριση της περιουσίας; Αρ-
µόζει αυτό στην ιστορία του; 
∆υστυχώς από καµία πλευρά δεν ακούσαµε 
το όραµα της και το σχέδιο της για το µέλλον 
της αδελφότητας. Όχι γιατί δεν έχουν, αλλά 
γιατί η διχόνοια και πιθανώς οι προσωπι-
κές αντιδικίες είναι αυτή την περίοδο πάνω 
από τον ιστορικό ρόλο του άλλοτε ακµάζο-
ντα Μέγα Αλέξανδρου.  “Ο Κόσµος”,  πιστός 
στην αποστολή του θα συνεχίσει να σας 
ενηµερώνει για την υπόθεσ. Είµαστε  πάντα 
πρόθυµοι να δηµοσιεύσουµε οποιαδήποτε 
τεκµηριωµένη και επώνυµη καταγγελία από 
όποια πλευρά κι αν προέρχεται, αλλά και την 
απάντηση που πιθανόν να δοθεί. 


