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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής 
Συνέλευσης του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής

Μ
ε νέα δυναμική για την πορεία του ΣΑΕ 
στην Ωκεανίας ολοκληρώθηκαν οι ερ-
γασίες της  Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 

Ιουλίου 2018 στην Κυπριακή Κοινότητα στο Σύδ-
νεϋ. Δεκάδες αντιπρόσωποι ομογενειακών Οργα-
νισμών και παρατηρητών από τις μεγάλες πόλεις 
της Αυστραλίας συμμετείχαν εποικοδομητικά  στις 
εργασίες της Συνέλευσης.
Το Προεδρείο το ΣΑΕ Ωκεανίας αποτελούμενο 
από τον Συντονιστή Γιώργο Αγγελόπουλο, τον Δη-
μήτρη Κανελλάκο και Ελένη Καλυμνίου από την 
Victoria, τον Γιάννη Μπέλλα από την Queensland 
και τον Ανδρέα Ευδοκίου από το South Australia 
παρουσίασε στη Συνέλευση διεξοδικά όλα τα θέμα 
τα της ημερησίας διάταξης .
Διαβάστηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης Γενι-
κής Συνέλευσης, 30.7.17, η σχετική αναφορά των 
πεπραγμένων του Συντονιστικού Συμβουλίου, τα 
οικονομικά του 2017, τα οποία παρουσιάστηκαν 
με παρόντα τον κ. Paul Van Kouwehove αντιπρό-
σωπο της Λογιστικής Εταιρείας Rothsay Chartered 
Accountants, η πρόταση για συνέχιση του ίδιου 
ορκωτού λογιστή για το τρέχον οικονομικό έτος 
και τα οποία εγκρίθηκαν  ομόφωνα από τα μέλη 
της Γενικής Συνέλευσης μέσα στα πλαίσια που ορί-
ζεται από την καταστατική διαδικασία.
Στη συνεχεία ο Συντονιστής Γιώργος Αγγελόπου-
λος από μέρους του Συντονιστικού Συμβουλίου 
αναφέρθηκε συνοπτικά σε μερικά σημαντικά γε-
γονότα τα οποία και ξεχώρισαν στην πορεία του 
Θεσμικού Οργάνου στην περιφέρεια Ωκεανίας 
και παρουσίασε τις προτάσεις του Συμβούλιου για 
μια νέα πορεία του ΣΑΕ στην Ωκεανία αλλά και  
για αλλαγή της δομής και στελέχωσης των Ορ-

γανισμών που λειτουργούν μέχρι σήμερα με την 
αρωγή και την υπευθυνότητα του ΣΑΕ Ωκεανίας: 
των«Πανελληνίων Αγώνων Ωκεανίας» και του 
«Ομογενειακού Ταμείου Εκτάκτων Αναγκών»

Πανελλήνιοι Αγώνες Ωκεανίας
 Ο Συντονιστής του ΣΑΕ αναφέρθηκε συνοπτικά 
στην πορεία των Πανελλήνιων Αγώνων Ωκεανίας 
από το 2005 μέχρι σήμερα και αναλυτικότερα στά-
θηκε στη Διοργάνωση του Τουρνουά Ελληνικών 
Ομάδων για παιδιά 12 χρονών που πραγματοποι-
ήθηκε με επιτυχία στους πρώτους μήνες του 2017 
στο Σύδνεϋ και στον τρόπο οργάνωσης και οικο-
νομικής στήριξής τους, πάντοτε μέσα στα πλαίσια 
των Πανελλήνιων Αγώνων Ωκεανίας.
Στη συνέχεια εισηγήθηκε όπως  Πανελλήνιοι 
Αγώνες Ωκεανίας, που τελούν μέχρι σήμερα υπό 
την οικονομική και Οργανωτική στήριξη του ΣΑΕ 
Ωκεανίας, να αλλάξουν τη δομή τους , να αποκτή-
σουν καταστατική ξεχωριστή οντότητα από το ΣΑΕ 
και να λειτουργήσουν τοπικά  και στην υπόλοιπη 
περιφέρεια Ωκεανίας πραγματικά ως ανεξάρτη-
το όργανο του Ελληνισμού στο χώρο μας, για να 
μπορέσει ο θεσμός των αγώνων να ανταπεξέλθει 
στις οργανωτικές και οικονομικές δυσκολίες για να 
συνεχίσει το σημαντικό έργο του, προσαρμοσμένο 
στα νέα δεδομένα, για την Ομογενειακή νεολαία 
στην περιφέρεια Ωκεανίας.

Ομογενειακό Ταμείο Εκτάκτων Αναγκών (ΟΤΕΑ)
Το  ΟΤΕΑ από το 2007 λειτουργεί με την αρωγή 
του ΣΑΕ Ωκεανίας. Εδώ δεν υπήρξε και δεν υπάρ-
χει άμεσα στήριξη από οργανώσεις άλλων πολιτει-
ών εκτός από την ΝΝΟ. Οι εκατοντάδες χιλιάδες 
δολάρια που συγκεντρώθηκαν και διενεμήθησαν 
με διαφάνεια για ανάγκες συμπατριωτών μας και 
συμπολιτών μας, κυρίως στην Ελλάδα, στην Κύ-
προ και την Αυστραλία ήταν έργο αποκλειστικά του 
ΔΣ του Οργανισμού που αποτελείται από αντιπρο-
σώπους Ομογενειακών Οργανισμών μας.
Πρόταση μας ο οργανισμός θα πρέπει να ανεξαρ-
τητοποιηθεί πλήρως. Το καταστατικό του έχει δι-
αμορφωθεί έτσι που να μπορεί ο οργανισμός να 
λειτουργεί άνετα και αποδοτικά με επιμέρους συ-
νεργασίες στην περιφέρεια της ΝΝΟ κι αν υπάρξει 
ενδιαφέρον να επεκταθεί και σε άλλες πολιτείες τις 
Αυστραλίας.

Καταστατικό ΣΑΕ
Από το 2012 και μετά το σχέδιο Οργάνωσης του 
ΣΑΕ που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση ποτέ δεν 

ολοκληρώθηκε από τις Ελληνικές κυβερνήσεις. 
Στο ΣΑΕ Ωκεανίας, σαν νομικά κατοχυρωμένος ορ-
γανισμός, προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κάποιες 
γέφυρες επικοινωνίας και με την Ελλάδα αλλά και 
με ομογενειακούς οργανισμούς μας. Η αντίδραση 
και τα προβλήματα είναι γνωστά και προέρχονται 
και από τις δύο πλευρές.
Η πλαδαρότητα και η κωλυσιεργία των πολιτικών 
να προχωρήσουν για την επανίδρυση του ΣΑΕ που 
προβλέπεται στο Ελληνικό Σύνταγμα δεν μας δί-
νουν και πολλές ελπίδες να δραστηριοποιούμαστε 
θετικά στην ομογένεια. Με λίγα λόγια έχουμε τερά-
στιες δυσκολίες να ανταποκριθούμε στο θεσμικό 
ρόλο μας.
Έχει συζητηθεί σε συνεδριάσεις του Συντονιστικού 
Συμβουλίου να αλλάξουμε πορεία και να καταστή-
σουμε το όργανο υπολογίσιμο και ισχυρό στην 
ομογένεια. Να ανοίξουμε το ΣΑΕ στην περιφέρεια 
μας πέρα από τους οργανισμούς και σε απλά μέλη 
με σύστημα διπλής δομής που θα δώσει τη δυνα-
τότητα στο Συντονιστικό Συμβούλιο να καταστήσει 
το θεσμικό όργανο πιο αντιπροσωπευτικό (Η τε-
χνολογία είναι εδώ βασικός παράγοντας) 
Χρειάζονται ριζικές αλλαγές στο καταστατικό έτσι 
ώστε το ΣΑΕ στην περιφέρεια μας  να λειτουργεί 
αποτελεσματικά, ανεξαρτήτως τι και πότε θα πρά-
ξει κάτι σχετικό η Ελληνική πολιτεία με την ορ-
γάνωση του ΣΑΕ ανά τον κόσμο. Και όλα αυτά θα 
πρέπει να έρθουν για έγκριση σε ειδική για το σκο-
πό  αυτό συνέλευση.
Το Νέο Συντονιστικό Συμβούλιο θα πρέπει μέσα 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να φέρει 

Σημαντικές διορθωτικές καταστατικές αλλαγές για τη δομή και τον τρόπο λει-
τουργίας  του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω Ανατολής και το άνοιγμα του σε όλους 
τους Ομογενειακούς Οργανισμούς και Συλλόγους αλλά και στην μη οργανωμέ-
νη ομογένεια- Εκλογή Συντονιστή και Νέου Συντονιστικού Συμβουλίου

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση 

Πηγαδάκια συζητήσεων σε μικροδιάλλειμα.

Μέλη του Νέου Συντονιστικού Συμβουλίου: Από (α):Ελένη 
Καλυμνίου(VIC),Ανδρέας Ευδοκίου (SA), Γιώργος Αγγελόπου-
λος(NSW), Γιάννης Μπέλλας(QLD), Δημήτρης Κανελλάκος(ViIC). 
Όρθιοι (α) Γιάννης Θεοδωρίδης(NSW) και ο πρώην πρόεδρος του 
ΣΑΕ Ωκεανίας Κώστα Βερτζάγιας.


