
FRIDAY 20 JULY 2018 Ο ΚΟΣΜΟΣ18 ΔΙΕΘΝΗ

Τι ακριβώς συμβαίνει με τους  
συλλόγους των Αθηναίων του Σίδνεϊ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Τ
ην πραγματική αφορμή για το σημερι-
νό ρεπορτάζ μας την έδωσε το τηλεφώ-
νημα ενός ηλικιωμένου Αθηναίου. Ο 
κύριος αυτός δεν είναι συστηματικός 

αναγνώστης μας και δεν συνδέεται εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια με τους φορείς της οργα-
νωμένης παροικίας. Αν και μας διαβάζει περι-
στασιακά εκτιμά την ακεραιότητα μας και υπο-
λογίζει τη γνώμη μας. «Τι ακριβώς συμβαίνει 
με τους Αθηναίους», ρώτησε και πρόσθεσε «εί-
μαι μπερδεμένος. Τέτοιες καταστάσεις που δεν 
μπορείς να βγάλεις άκρη ποιος έχει δίκιο και 
ποιος έχει άδικο είναι η αιτία που δεν ασχο-
λούμαι πλέον με την παροικία». Για αυτούς του 
αναγνώστες, αυτούς τους συμπαροίκους που 
έχουν απομακρυνθεί από την οργανωμένη πα-
ροικία απογοητευμένοι, αυτούς τους αναγνώ-
στες που δεν έχουν συμφέροντα ή το «ψώνιο 
του Προέδρου», θα παρουσιάσουμε σήμερα 
αναλυτικά τις θέσεις του Συλλόγου Αθηναί-
ων ΝΝΟ. Όσα θα διαβάσετε είναι αποτέλεσμα 
έρευνας και συζήτησης με την Πρόεδρο του 
Συλλόγου κα Κάθυ Βαλή, την Αντιπρόεδρο κα 
Χριστίνα Γκαζέπη Σταυροπούλου και την ταμία 
κα Λούσι Μίλερ. Εδώ θα καταγράψουμε ότι 
ειπώθηκε και τεκμηριώθηκε με έγγραφα και 
όχι συναισθήματα και υποκειμενικές κρίσεις 
και σε κάποια από τις εκδόσεις της επόμενης 
εβδομάδας θα κάνουμε το ίδιο με τα τεκμηρι-
ωμένα επιχειρήματα του νεοϊδρυθέντος «Συλ-
λόγου των Αθηναίων Σίδνεϊ και ΝΝΟ» αν επι-
θυμεί να απαντήσει.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Αθηναίων ΝΝΟ, 
κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που δι-
εξήχθη τον Μάιο του 2015 η νεοεκλεγείσα 
Πρόεδρος κ. Κάθυ Βαλή και το Συμβούλιο 
ενημέρωσαν τα μέλη τους ότι λόγω των νέων 
Πολιτειακών Κανονισμών, ο Σύλλογος των 
Αθηναίων (τότε ο Σύλλογος λεγόταν Σύλ-
λογος Αθηναίων Σίδνεϊ και ΝΝΟ) όπως και 
όλοι οι άλλοι Σύλλογοι πρέπει να αποκτή-
σουν «Νομική Προσωπικότητα» (Incorporated 
Association) στο Fair Trading (την Πολιτειακή 
υπηρεσία που εξασφαλίζει ότι σύλλογοι και 
επιχειρήσεις λειτουργούν με θεμιτούς κανό-
νες και πρακτικές). Πριν από αυτή την από-
φαση, ο Σύλλογος λειτουργούσε νόμιμα στο 
πλαίσιο που καθόριζε η προηγούμενη νομο-
θεσία (Μπορεί κανείς να επισκεφτεί την ιστο-
σελίδα του Fair Trading στη ΝΝΟ όπου με 
απλά αγγλικά εξηγείται τι ακριβώς σημαίνει 
Incorporated Association και ποια είναι τα 
υπέρ και ποια τα κατά της εγγραφής ενός Συλ-
λόγου στο Fair Trading με αυτή τη μορφή (τι 
σημαίνει δηλαδή να γίνεις Σύλλογος με Νο-
μική Προσωπικότητα), και ποιες υποχρεώσεις 
απορρέουν από αυτή την επιλογή. Να σημειω-
θεί ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό (Αναφέρει 
η ιστοσελίδα του Fair Trading: «Incorporation 

is not compulsory and you may wish to seek 
advice from a solicitor, accountant, governing 
or funding body on whether incorporation is 
appropriate»).

Στην ίδια Γενική Συνέλευση προτάθηκε στα 
μέλη να υιοθετήσουν το Υπόδειγμα Λειτουρ-
γίας (Model Rules) που προτείνει το Fair 
Trading. Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από την 
πλειοψηφία. Επίσης προτάθηκε να αλλάξει το 
όνομα το Συλλόγου από Σύλλογος Αθηναίων 
Σίδνεϊ και ΝΝΟ σε Σύλλογος Αθηναίων Αυ-
στραλίας. Σύμφωνα πάντα με τον Σύλλογο 
Αθηναίων ΝΝΟ, σε εκείνη τη Συνέλευση, ένα 
μέλος-που αργότερα διαγράφηκε και θα δού-
με παρακάτω πως και γιατί-επανεκλέχτηκε στο 
Συμβούλιο και ένα ακόμη μέλος, που επίσης 
διαγράφηκε αργότερα, εκλέχτηκε για πρώτη 
φορά. Και οι δύο ήταν παρόντες και οι δύο 
ψήφισαν υπέρ της αλλαγής του ονόματος (σε 
«Σύλλογος Αθηναίων Αυστραλίας»).

Η απόφαση να γίνουν οι Αθηναίοι 
Incorporated Association (με νομική προσω-
πικότητα) στο Fair Trading σχετίζεται με το γε-
γονός ότι ένας σύλλογος αποκτά με αυτό τον 
τρόπο ξεχωριστή νομική υπόσταση (γίνεται 
νομικό πρόσωπο κατά πλάσμα δικαίου, που 
λένε και οι δικηγόροι) και αν κάποιος αποφα-
σίσει να κινηθεί νομικά εναντίον του το κάθε 
μεμονωμένο μέλος έχει πολύ μεγαλύτερη προ-
στασία. Πράγματι, όπως αναφέρεται και στην 
ιστοσελίδα του Fair Trading: “An incorporated 
association has its own legal identity separate 
from its members, providing protection to 
members in legal transactions.”

Στο ερώτημα γιατί δεν προχώρησε ο Σύλλο-
γος στην αλλαγή του ονόματος από «Σύλλογος 
Αθηναίων Σίδνεϊ και ΝΝΟ» σε «Σύλλογο Αθη-
ναίων Αυστραλίας» όπως ψήφισαν τα μέλη το 
Μάιο του 2015, η απάντηση που δόθηκε είναι, 
ότι ο τραπεζικός λογαριασμός του Συλλόγου 
για τα τελευταία 7 χρόνια είχε ανοιχτεί στην 
Delphi Bank στο όνομα Athenian Association 
of NSW (Σύλλογος Αθηναίων ΝΝΟ). Ο λο-
γιστής του Συλλόγου πρότεινε να γίνει (για 
εύλογους πρακτικούς λόγους) η εγγραφή στο 
Fair Trading με το ίδιο όνομα (αυτό του τρα-
πεζικού λογαριασμού) και αργότερα να αλλα-
χθούν και τα δύο ονόματα (και του τραπεζικού 
λογαριασμού και του συλλόγου) σε Σύλλογος 
Αθηναίων Αυστραλίας όπως είχε ψηφιστεί 
από τα μέλη.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος 
Αθηναίων ΝΝΟ προσκόμισε στην εφημερίδα 
τα έγγραφα (και την επιστολή της τράπεζας) 
που δείχνουν ότι δεν ανοίχτηκε νέος λογαρια-
σμός ούτε έγινε κάποια μεταφορά χρημάτων 

από ένα λογαριασμό σε άλλο. Επίσης, σύμφω-
να με τα πρακτικά (Minutes) στη συνεδρίαση 
της 24ης Νοεμβρίου 2016 όπου παρουσιά-
στηκε το νέο Certificate of Incorporation of 
Athenian Association of NSW, ήταν παρόντα 
τα δύο μέλη που αργότερα, όπως θα δούμε στη 
συνέχεια, διαγράφηκαν. Αν δεν αμφισβητείται 
η γνησιότητα των πρακτικών (που είναι πολύ 
βαριά κατηγορία και πρέπει να αποδειχτεί) 
το ερώτημα είναι γιατί από τα δύο μέλη έχει, 
σύμφωνα με το Σύλλογο Αθηναίων ΝΝΟ, αμ-
φισβητηθεί η νομιμότητα της λειτουργία του 
Συλλόγου πριν την εγγραφή (registration) στο 
Fair Trade και για ποιο λόγο; (Εδώ πρέπει να 
γίνει η εξής διευκρίνηση: Επίσημο έγγραφο, 
τεκμήριο ή επιστολή από τα δύο διαγραμμένα 
μέλη που να αμφισβητεί την νομιμότητα του 
Συλλόγου (Αθηναίων Σίδνεϊ και ΝΝΟ και σή-
μερα Αθηναίων ΝΝΟ) πριν την εγγραφή στο 
Fair Trading με τη νέα νομική μορφή δεν έχει 
η εφημερίδα στην κατοχή της. Η εφημερίδα 
οφείλει να ζητήσει και θα ζητήσει επίσημη δή-
λωση από τα διαγραμμένα μέλη στην οποία να 
αναφέρουν αν όντως θεωρούν ότι υπήρξε πε-
ρίοδος που ο Σύλλογος δεν λειτουργούσε έν-
νομα. Επίσης, θα πρέπει να τεκμηριωθεί γιατί 
αυτό δεν είναι θεμιτό. Η λεπτομέρεια αυτή έχει 
μεγάλη σημασία για ηθικούς και νομικούς λό-
γους. Εξηγούμε προς αποφυγή παρεξηγήσεων: 
Είναι π.χ. άλλο πράγμα η μη πραγματοποίηση 
ή ολοκλήρωση νομικών διαδικασιών από αμέ-
λεια ή άγνοια (αν έχει συμβεί) και άλλο πράγ-
μα η μη πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους 
με σκοπό κάποιο όφελος. Αν κάποιος υποστη-
ρίζει ότι ισχύει το δεύτερο έχει υποχρέωση να 
προσκομίσει κάθε στοιχείο που να αποδεικνύ-
ει τους ισχυρισμούς του αλλιώς είναι συκοφά-
ντης που εκμεταλλεύεται μια παράληψη για να 
λοιδορήσει έναν αντίπαλο του. Αν αντίθετα 
διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν την σκο-
πιμότητα τυχόν παραλείψεων οφείλει, έχει κα-
θήκον, να καταγγείλει τους υπεύθυνους αυτής 
της παράλειψης και να καταδείξει με στοιχεία 
ποιο ήταν το όφελος τους για να τιμωρηθούν).

Σύμφωνα με τα πρακτικά του Συλλόγου, δεν 
έχει καταγραφεί κανένα μέλος που να αμφι-
σβητεί τεκμηριωμένα ή ατεκμηρίωτα την από-
φαση για αλλαγή του ονόματος σε Σύλλογος 
Αθηναίων Αυστραλίας, ή τη μετατροπή του 
Συλλόγου σε Σύλλογο με Νομικό Πρόσωπο, η 
την υιοθέτηση, τελικά, του ονόματος Σύλλογος 
Αθηναίων ΝΝΟ για πρακτικούς λόγους αφού 
ο τραπεζικός λογαριασμός είχε ανοιχτεί σε 
αυτό το όνομα, ούτε έχει γίνει γνωστή καμία 
παραίτηση για κάποιον από τους παραπάνω 
λόγους. 

Από τα πρακτικά και την αλληλογραφία που 
εξετάσαμε τεκμηριώνονται μόνο τα παρακάτω: 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ


