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Μαθήματα προόδου και επενδύσεων στην Κοινότητα από τον... «Κήρυκα»!

Α
κόμη γελάει η παροικία με το ανέκδοτο που διά-
βασε την περασμένη βδομάδα στον «Κήρυκα», ότι 
αυτή η εφημερίδα των fake news και των λιβέλ-
λων, εκπροσωπεί τον Ελληνισμό στο Σίδνεϊ! Το 

άλλο ανέκδοτο στο ίδιο έντυπο, είναι τα μαθήματα προό-
δου και επενδύσεων στο συμβούλιο τής Κοινότητας. Κρίμα 
που δεν έκανε και μαθήματα ηθικής για να γελάσει κάθε 
πικραμένος.
Πρόκειται για ανέκδοτα (ή θράσους;) επειδή ο «Κήρυκας», 
που πολλά χρόνια ταλαιπωρείται βάναυσα από τους δι-
αχειριστές και αρθρογράφους του, είχε χρεοκοπήσει και 
σταμάτησε η κυκλοφορία του για ένα διάστημα.
Παρά την χρεοκοπία και άλλες αμαρτίες του, σε πρόσφατο 
άρθρο τής πλάκας, με τίτλο «Πλούσια σε λεφτά... Φτωχή 
σε μυαλά», ο «Κήρυκας» έγραψε ότι η διοίκηση της Κοι-
νότητας είναι ανίκανη να στραφεί στην επένδυση και την 
πρόοδο! Πραγματικά χρειάζεται πολύ θράσος ένας πρώην 
χρεοκοπημένος να γράφει για ανικανότητα τού συμβου-
λίου τής Κοινότητας, το οποίο συμπεριλαμβάνει επιστή-
μονες, επιτυχημένους επιχειρηματίες και έναν από τους 
κορυφαίους παροικιακούς ηγέτες που –και αυτό είναι το 
σημαντικότερο- κανένας δεν είναι  χρεοκοπημένος...
Ο «Κήρυκας» καταγγέλει την αδυναμία τού συμβουλίου και 
ειδικά του Χάρη Δανάλη, του Μιχάλη Τσιλίμου και της 
Νίας Καρτέρη, επειδή δεν έχουν επενδύσει ακόμη τα $23 
εκατομμύρια από την πώληση τού κτηρίου στο Πάτινγκτον.
Να προσθέσουμε ότι συμπληρώνει την καταγγελία με συμ-

βουλές για την ανοικοδόμηση ενός «πύργου»,  όπως τής 
Κοινότητας στην Μελβούρνη. 
Η Κοινότητα, βέβαια, δεν απέκτησε «πύργο» επειδή αφε-
νός  κουβαλούσε το βαρίδι τού Πατινγκτον και αν σήμερα 
έχει $23 εκατομμύρια οφείλεται μόνο στην αποφασιστικό-
τητα του συμβουλίου ν’ αντιμετωπίσει δυναμικά τη σκληρή 
αντίδραση ομάδας μελών του και τού «Κήρυκα».
Αφετέρου, σε δύο γενικές συνελεύσεις τα μέλη τής Κοινό-
τητας δέσμευσαν κατηγορηματικά το συμβούλιο να επεν-
δύσει τα χρήματα από την πώληση μόνο σε κτήρια και όχι 
σε πύργους, για να εξασφαλίσει ένα καλό μόνιμο εισόδη-
μα για τις ανάγκες του ιστορικού φορέα μας.
Σύμφωνα με δηλώσεις τού προέδρου, Χάρη Δανάλη, στην 
εφημερίδα μας, τα χρήματα από την πώληση τής περιου-
σίας στο Λακέμπα θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση ή 
αγορά ενός επιβλητικού  κτηρίου για Κοινοτικό Κέντρο. 
Ο χρεοκοπημένος φωστήρας τής... προόδου και των επεν-
δύσεων γράφει ακόμα πως το συμβούλιο ήθελε να που-
λήσει το κτήριο στο Πάτινγκτον έναντί $8 εκατομμυρίων 
το 2013, που είναι ψέμα. Καυχάται και πως επειδή με την 
αρθρογραφία του(!) σταμάτησε τότε την πώληση του κτηρί-
ου, μπόρεσε η Κοινότητα να το πουλήσει αργότερα έναντι 
$23 εκατομμ. 
Επειδή στην εφημερίδα μας θα διαβάσετε την αλήθεια, τα 
$8 εκατομμύρια ήταν η εκτίμηση τής αξίας τού κτηρίου, 
ενώ η μεγαλύτερη προσφορά για την πώληση ήταν $11 
εκατομμύρια. Στη γενική συνέλευση, πάντως, δεν συζητή-
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Have you considered securing a position next to 
Rookwood Cemetery’s Greek Church?

02 8575 8100
info@rookwoodcemetery.com.au

Hawthorne Ave, Rookwood NSW 2141
rookwoodcemetery.com.au

Many families are planning ahead for their funeral services, by securing positions in 
Rookwood’s magnificent Carpenter Avenue Crypts.
Purchasing a crypt today will ease the burden for your family, whilst enabling you to secure a 
future resting place at today’s prices.
Prices starting from $17,505

θηκε η πώληση, αλλά η διαπραγμάτευση για μια  καλύτερη 
τιμή πώλησης.  
Ο έξπερτ στις επενδύσεις «Κήρυκας», δεν έχει καταλάβει 
πως αφού αυξήθηκε η αξία του κτηρίου στο Πάτινγκτον στα 
$23 εκατομμύρια, άλλο τόσο θα αυξάνονταν και οι αξίες 
των κτηρίων στα οποία θα επένδυε η Κοινότητα το 2013. 
Εκτός αν η εντυπωσιακή άνοδος στις τιμές των κτηρίων 
αργότερα, αφορούσε μόνο το ερείπιο στο Πάτινγκτον!
Στην πραγματικότητα, ο «Κήρυκας» θα συνέχιζε τις αισχρές 
επιθέσεις εναντίον τού συμβουλίου τής Κοινότητας, ακόμη 
και αν αυτό έκτιζε ουρανοξύστη 100 ορόφων στο Martin 
Place, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του τα τελευταία 40 χρό-
νια. Να διχάζει, να καταστρέφει, να συκοφαντεί, να σπι-
λώνει υπολήψεις και να απαιτεί πλήρη υποταγή από την 
οργανωμένη παροικία και όχι μόνο.
Τι κι’ αν πλήρωσε εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις 
για τις συκοφαντίες του, τί κι’ αν ζήτησε ταπεινωτικές συ-
γνώμες με εντολές από δικαστήρια, τί κι’ αν χρεοκόπησε, 
μυαλό δεν έβαλε και συμμαχεί με κάθε έναν που έχει απω-
θημένα εναντίον παροικιακών οργανώσεων.
Η Κοινότητα σήμερα κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία και 
αυτό ενοχλεί τους εχθρούς της. Η Κοινότητα είναι σήμερα 
πλούσια σε χρήματα και κτηματική περιουσία, ενώ παράγει 
μεγάλο κοινωνικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και πολιτι-
στικό έργο, ακριβώς επειδή πάντα είχε ικανότατο διοικητι-
κό συμβούλιο.
Αντίθετα, οι αντίπαλοι πάντα την μιζέρια υποστήριζαν, δεν 
θέλουν το Φεστιβάλ, δεν ήθελαν το γηροκομείο, τούς ενο-
χλεί η περιουσία στο Λακέμπα, αλλά τους γοήτευε το ερεί-
πιο στο Πάτινγκτον και δεν ήθελαν να πουληθεί.
Οσον αφορά στην καθυστέρηση για την επένδυση των $23 
εκατομμυρίων, δεν οφείλεται στη δήθεν ανικανότητα τού 
συμβουλίου, αλλά στην υπευθυνότητά του να μην χαθεί 
ούτε ένα σεντ. 
Ευκαιρίες για αγορά υπήρξαν, αλλά είτε ήταν απρόσιτες 
στα $31 εκατομμύρια, είτε πουλήθηκαν πριν προλάβει η 
Κοινότητα να κάνει πρόταση. Τα χρήματα τής Κοινότητας 
ανήκουν στον Ελληνισμό και κανείς δεν έχει δικαίωμα να 
τα διακινδυνεύσει με βιαστικές αγορές που ίσως αποδει-
χτούν ασύμφορες.
Και όσον αφορά στον «Κήρυκα» θα τον συμβουλεύαμε να 
σταματήσει τη δημοσιογραφία με fake news και άλλες κα-
κοήθειες, και ν’ αφήσει τις συμβουλές επενδύσεων σε άλ-
λους ειδικούς που δεν είναι χρεοκοπημένοι. 
Σ.Σ.: Ο «Κήρυκας» αποδεικνύεται και... μισογύνης, που δεν 
μπορεί ν’ ανεχθεί γυναίκες σε ηγετικές θέσεις ευθύνης και 
γι’ αυτό πάντα έχει στο στόχαστρό τη Νία Καρτέρη, που 
την αποκαλεί «Μέρκελ». Η Ανγκελα Μέρκελ, βέβαια, είναι 
κορυφαία πολιτικός, άσχετα αν μάς είναι αντιπαθής λόγω 
μνημονίων. 
Γεγονός είναι, πως με ευσυνειδησία και εργατικότητα, η 
Νία Καρτέρη έχει εξελιχθεί σε πολύτιμο στέλεχος μέσα 
στην Κοινότητα και την αγάπη της για τον ιστορικό φορέα 
τη δείχνει με την αφοσίωσή της στην πρόοδό του και όχι με 
λόγια τού αέρα. Αυτά τα αφήνει για τους συκοφάντες της...

N E W C A S T L E

Προβολή ντοκιμαντέρ
Το ντοκιμαντέρ «Λουλούδια Τού Πελάγους», 
τού γνωστού στην παροικία δημοσιογράφου 
Γιώργου Μεσσάρη, θα προβληθεί στην πόλη μας 
με πρωτοβουλία της Μακεδονικής Αδελφότητας 
Νιούκαστλ «Ο Παύλος Μελάς».
Η προβολή θα γίνει στο Gallipoli Legion Club, 3 
Beaumont Street, Hamilton, στις 30 Ιουνίου, 6 μμ 
και η είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Πρόκειται για ένα προσεγμένο ντοκιμαντέρ το 
οποίο παρουσιάζει τις ομορφιές αλλά και την 
ιστορία και τον πολιτισμό της Κεφαλλονιάς και της 
Ιθάκης που θα μαγέψουν ένα μελλοντικό επισκέπτη. Να σημειωθεί ότι η ιστορία αρχίζει στην Αυστραλία 
όπου έχουν γίνει αρκετά γυρίσματα.
Το ντοκιμαντέρ «Λουλούδια Τού Πελάγους» έχει πάρει μέρος σε αρκετά φεστιβάλ το τελευταίο των 
οποίων ήταν το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Μόσχας τον περασμένο Οκτώβριο.
Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί και ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, Γιώργος Μεσσάρης.
Μετά την προβολή, στις 30 Ιουνίου, θα προσφερθούν εδέσματα.
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ
Περισσότερες λεπτομέρειες από τον πρόεδρο του Παύλου Μελά, κ. Απόστολο Κασσά στο κινητό  
0403 388 582 ή τον κ. Αδάμ Λεπίδη στο 0458 108 037. 


