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ÓÕÍÔÏÍÉÓÔÅÉÔÅ ìå ôïí ñáäéïöùíéêü óôáèìü 
 óôç óõ÷íüôçôá ôùí  ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ 152.325
÷éëéïêýêëùí. 

Ï óôáèìüò ìáò έχει êáôáóôåß Ýíá åíçìåñùôéêü êáé 
øõ÷áãùγικό βήµα ðïõ äéáêñßíåôáé áðü óõíÝðåéá, 

áîéïðéóôßá, ðëçñüôçôá, õðåõèõνόôçôá êáé óýíåóç.

"ÑÁÄÉÏ - ÃÅÖÕÑÁ" 
Οι καλύτερες εκποµπές από τους πλέον γνωστούς 

ραδιοφωνικούς σταθµούς της Ελλάδας 
µεταδίδονται νύχτα. 

Εµείς τις ξεχωρίζουµε τις µαγνητοφωνούµε
τις προγραµµατίζουµε και τις απολαµβάνετε την 

εποµένη σε συγκεκριµένες ώρες.
ΕéêïóéôåôñÜùñï πρόγραµµα µε ότι συµβαίνει στην

πατρίδα 
Το πρόγραµµα του σταθµού ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσµο µέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση: 
www.platpub.com/

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò:
77Α WILLIAM STREET BANKSTOWN NSW 2200  

Tel.:  97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

ΚΑΛΗ
ΧΡΟΝΙΑ

Αδελαϊδα Σύδνεϋ

Βρισβάνη

Χόµπαρτ

Πέρθη

Μελβούρνη

Καµπέρρα

152.325 MHZ

Narrowcast
FM Receiver

tune to 91.00 FM

Áí  åðéèõìåßôå åóåßò ç êÜðïéïò ößëïò óáò 
íá áðïêôÞóåôå ôï åéäéêü ñáäéüöùíï ãéá íá áêïýôå 
ôï óôáèìü ìáò êáé όλους τους Üëëïõò åëëçíéêïýò 

ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò åäþ óôï Óýäíåû, 
åðéêïéíùíåßóôå ìáæß ìáò.

Διαθέτουµε επίσης
και ειδική συσκευή

για το αυτοκίνητό σας
και µπορείτε να ακούτε όλους

 αυτούς τους σταθµούς
από το ραδιόφωνο 

του αυτοκινήτου σας.

Raine&Horne South Hurstville
Shop 3, 63 Connells Point Road South Hurstville

Το γραφείο μας εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες μας.
Σας εξυπηρετούμε όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την μητροπολιτική περιφέρεια του Σύδνεϋ.

Η 20ετής πείρα μας στο χώρο, μας δίνει τη δυνατότητα 
να επιλέγουμε για τους πελάτες μας τις καλύτερες λύσεις 
που αφορούν στην αγορά, πώληση, ή ενοικίαση ακινήτων 

ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά 
συμφέρουσα.  

  Web:  www.rh.com.au/southhurstville
Email: michael.platyrrahos@rh.com.au

Mobile: 0427 316 888 Telephone: 02 95466100
Fax:02 95466188Μιχάλης Πλατύρραχος Νικολέττα Πλατύρραχος

Aegean Quartet

Τραγούδια του Αιγαίου

103 Railway Pde
Marrickville,

Camelot Lounge

Κυριακή 5 Αυγούστου 2018
από τις 07.00 το βράδυ.

Είσοδος $ 27.90

9550 3777

Τηλ. 9550 3777

Για όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εκδήλωση μας 
“Τραγούδια Της Θάλασσας” το Φεβρουάριο ή για όσους θέλουν να 
απολαύσουν μία ακόμη εκδήλωση μας, σας υπενθυμίζουμε ότι την 

Κυριακή 5 Αυγούστου στο Camelot Lounge Marrickville 
επιστρέφουμε με περισσότερα “Τραγούδια Της Θάλασσας”...

Για κρατήσεις θέσεων στην εκδήλωση μας μπορείτε να δηλώσετε 
συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.facebook.com/events/195800277898442/?ti=icl
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Δύο μέλη της επιτροπής διαγράφηκαν λόγω 
της συμπεριφοράς τους η οποία χαρακτηρί-
ζεται από τους καταγγέλλοντες «προκλητική 
και προσβλητική» προς άλλα μέλη και «διατά-
ρασσέ την καλή και εύρυθμη λειτουργία του 
Συλλόγου». Τα δύο αυτά μέλη έλαβαν προει-
δοποιητικές επιστολές προσωπικά και οι ίδιες 
επιστολές απεστάλησαν και στην Γραμματέα 
την περίοδο μεταξύ Δεκεμβρίου 2016 και Ια-
νουαρίου 2017. Τα δύο αυτά μέλη απάντησαν 
επίσημα με επιστολές στο Σύλλογο ότι αν προ-
χωρήσει στην διαγραφή τους θα καταφύγουν 
στο Ανώτατο Δικαστήριο. Στις 9 Μαρτίου στάλ-
θηκαν επιστολές και στα δύο μέλη που ανέφε-
ραν ότι στις 6 Μαρτίου υπερψηφίστηκε πρότα-
ση διαγραφής (Censure Motion) τους από τα 
μέλη αν αποδειχτεί ότι οι κατηγορίες εναντίον 
τους ευσταθούν. Σύμφωνα με το άρθρο 11(3)
(b) του καταστατικού (Model  Rules) τους δό-
θηκαν 14 μέρες να απαντήσουν στις κατηγορί-
ες και να κάνουν ένσταση. Δεν απάντησαν και 
δεν ζήτησαν ακρόαση. Τελικά ο Σύλλογος του 
διέγραψε τον Μάιο του 2017. (Καλό είναι να 
έχει υπόψη του ο αναγνώστης ότι οι κανονι-
σμοί των συλλόγων δεν είναι και κανονισμοί 
των εφημερίδων και ο κάθε εμπλεκόμενος σε 
ένα δημοσίευμα έχει δικαίωμα να περιγράψει 
και να εξηγήσει την συμπεριφορά του από την 
δική του σκοπιά. Εδώ δεν «δικάζουμε» εμείς, 
«δικάζει» ο αναγνώστης…)

Ο Σύλλογος Αθηναίων Νέας Νότιας Ουαλίας 
απέκτησε την σημερινή του νομική υπόσταση 
(γράψαμε για αυτήν αναλυτικά παραπάνω) την 

1η Ιουλίου 2016 με ABN 57 267 676 196.

Στις 30 Μαΐου ένα από τα διαγραμμένα μέλη 
ενέγραψε μέσω του ASIC νέο σύλλογο με 
όνομα Σύλλογος Αθηναίων ΝΝΟ και Σίδνεϊ 
και στις 28 Σεπτεμβρίου σύλλογο με το όνο-
μα Σύλλογος Αθηναίων Αυστραλίας στο Fair 
Trading που στη συνέχεια, στις 23 Μαρτίου 
2018 τροποποίησε το όνομα του σε Σύλλογο 
Αθηναίων Σίδνεϊ και ΝΝΟ. Στις 23 Μαρτίου 
2018 ενέγραψαν στα μητρώα του Fair Trading 
Σύλλογο με το όνομα Σύλλογος Αθηναίων 
ΝΝΟ και Σίδνεϊ και στις 6 Απριλίου 2018, 
ενέγραψαν μέσω ASIC, Σύλλογο Αθηναίων 
Αυστραλίας.

Ο Σύλλογος με το όνομα Σύλλογος Αθηναί-
ων ΝΝΟ και Σίδνεϊ σύστησε μια ανεξάρτητη 
επιτροπή (την επιστολή που περιγράφει ανα-
λυτικά ποια είναι τα μέλη της και το σκοπό 
της δημοσιεύσαμε ολόκληρη σε προηγούμενη 
έκδοση) για να διαμεσολαβήσει έτσι ώστε να 
υπάρξει συμφιλίωση με το σύλλογο Αθηναίων 
ΝΝΟ. Σύμφωνα με μέλος του Συλλόγου Αθη-
ναίων ΝΝΟ «τα ερωτήματα που προκύπτουν 
από αυτή την ενέργεια είναι πολλά καθώς ο 
Σύλλογος Αθηναίων ΝΝΟ και Σίδνεϊ έχει επι-
κεφαλής τα δύο διαγραμμένα μέλη, δεν έχει 
προς το παρών να επιδείξει κανένα έργο στην 
παροικία και θέλει να ενωθεί με ένα Σύλλογο 
που έχει ιστορία 65 χρόνων.» Το ίδιο μέλος 
(τα στοιχεία του στη διάθεση της εφημερίδας) 
ισχυρίζεται ότι μοναδικός στόχος μιας τέτοιας 
ενέργειας είναι η επιστροφή των διαγραμμέ-

νων μελών από την «πίσω πόρτα» και συμπλη-
ρώνει «Αν αρχίσω να πουλάω γκαζόζες αυτό 
μου δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσω την 
Coca Cola και να ζητήσω τη συγχώνευση;»

Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, έχοντας δηλαδή 
κατά νου τον συμπάροικο που δεν έχει συμφέ-
ροντα, που δεν έχει το «ψώνιο του προέδρου», 
που προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται γύρω 
του, που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά και 
κάθε φορά που κάνει μια προσπάθεια αγανα-
κτεί και εγκαταλείπει απογοητευμένος. Για αυ-
τόν προσπαθήσαμε να καταγράψουμε και να 
παρουσιάσουμε σήμερα τα επιχειρήματα της 
μίας πλευράς αποφεύγοντας προσωπικές κρί-
σεις και ονόματα που θα τροφοδοτούσαν το 
παροικιακό κουτσομπολιό και θα έτρεφαν τις 
εμπάθειες μας. Αποφύγαμε να καταγράψου-
με τα προσωπικά συναισθήματα των ανθρώ-
πων και από τις δύο πλευρές, που όπως σε 
όλες τις εντάσεις αποκαλύπτουν τις πραγματι-
κές προθέσεις των ενεργειών μας και τελικά 
υπονομεύουν και ευτελίζουν προσπάθειες και 
συλλογικότητες με ιστορία. Θα συνεχίσουμε 
να φιλοξενούμε όλες τις τεκμηριωμένες -δια-
φορετικές- απόψεις χωρίς να διστάσουμε να 
τα χαλάσουμε και να τα φάμε με όποιον δεν 
σέβεται τους κανόνες του δίκαιου και τίμιου 
διαλόγου. Σε αυτό τον δίκαιο και τίμιο διάλο-
γο η εφημερίδα θα είναι πάντα ανοιχτή, ορ-
θάνοιχτη. Όποιος δεν μας σέβεται όπως τον 
σεβόμαστε καλό είναι να ξέρει πως ο ευγενής 
λόγος έχει κι αυτός τα όρια του…

ΠΑΡΟΙΚΙΑ


