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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

«Ο Σύλλογος Αθηναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ»
απαντά συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα
Αξιότιµε κύριε ∆ιευθυντά,

Σ την έκδοση της Εφηµερίδας 
‘Ο Κόσµος» 20.7.18 και µε 
τίτλο «Τι ακριβώς συµβαίνει 
µε τους συλλόγους των «Αθη-

ναίων του Σύδνεϋ» παρουσιάσατε, 
όπως αναφέρθηκε, τα συµπερά-
σµατα µιας έρευνας και συζήτησης 
µε ∆ιοικητικά µέλη του νεοσύστα-
του «Συλλόγου Αθηναίων ΝΝΟ».
Αναφέρθηκε ακόµα ότι θα κάνετε 
το ίδιο µε τεκµηριωµένα επιχει-
ρήµατα και για το «Σύλλογο Αθη-
ναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ» αν επι-
θυµεί να απαντήσει.

Κύριε διευθυντά, µέχρι σήµερα 
η ∆ιοίκηση του Συλλόγου µας δεν 
τοποθετήθηκε δηµόσια για την 
κατάσταση των Αθηναϊκών συλ-
λόγων όπως έχει διαµορφωθεί το 
τελευταίο διάστηµα .

Ως υπεύθυνα µέλη του συλλό-
γου θα έπρεπε να αξιολογήσου-
µε την κατάσταση και να βρού-
µε διαύλους επικοινωνίας που 
θα έχουν στόχο την ενότητα της 
Αθηναϊκής πατριάς και τη συσπεί-
ρωσή της κάτω από την οµπρέλα 
ενός συλλόγου που θα εκφράζει 
όλα τα µέλη παραµερίζοντας πα-
ρελθόντα λάθη και παραλείψεις .

Έτσι λοιπόν προχωρήσαµε 
στις αρχές του περασµένου Ιου-
νίου σε σύγκλιση ενηµερωτικής 
Συνέλευσης των µελών (ανοιχτή 
για κάθε άµεσα ενδιαφερόµενο), 
όπου τα παρόντα µέλη ενηµερώ-
θηκαν διαχρονικά για την πορεία 
του ιστορικού «Συλλόγου Αθηναί-
ων Σύδνεϋ και ΝΝΟ» αλλά για τα 
γεγονότα όπως αυτά αναδείχτη-
καν και εξελίχτηκαν την τελευταία 
διετία, εµπεριστατωµένα αλλά και 
µε βάση τις απόψεις παλαιοτέρων 
µελών που είχαν καταθέσει τους 
προβληµατισµούς τους στη σηµε-
ρινή ∆ιοίκηση.

Ακόµα χωρίς να θιγούν πρό-
σωπα, το ∆Σ αναφέρθηκε κριτι-
κά σε καταστάσεις που έφεραν 
διαχρονικά τον ιστορικό σύλλο-
γο έξω από πρέπουσες και κα-
νονικές λειτουργικές διαδικασίες 
και τονίστηκε σε πνεύµα αγαστής 
συνεργασίας και ενότητας ότι το 

ζητούµενο των µελών της Συνέ-
λευσης είναι να βρεθεί ενωτική 
λύση για το σύνολο των µελών, 
νέων και παλιών, χωρίς διακρί-
σεις και αποκλεισµούς, που δρα-
στηριοποιήθηκαν διαχρονικά µε 
τον ιστορικό σύλλογο και µε την 
ιστορική ονοµασία «Σύλλογος 
Αθηναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ».

‘Έτσι, τα µέλη της συνέλευ-
σης οµόφωνα προχώρησαν και 
συγκρότησαν τετραµελή επιτρο-
πή για την υλοποίηση αυτής της 
ενωτικής προσπάθειας, η οποία 
δυστυχώς έπεσε στο κενό από µέ-
ρους του νεοσύστατου «Συλλόγου 
Αθηναίων ΝΝΟ» αφού πρώτα µε 
τις δηµόσιες τοποθετήσεις και 
συνεντεύξεις τους δηµιουργήθη-
κε ένα αρνητικό κλίµα και µετά 
τορπιλίστηκε αυτή η προσπάθεια 
της συµφιλίωσης µε την αδιαλλα-
ξία τους στη µοναδική συνάντη-
ση που πραγµατοποιήθηκε στην 
Κυπριακή Κοινότητα πρόσφατα. 
Η ευθύνη πέφτει ολοκληρωτι-
κά πάνω τους και η προσπάθεια 
τους να δικαιολογηθούν και κρα-
τηθούν «αλώβητοι» κατάληξαν σε 
αυτή την άρνηση της µη σύµπρα-
ξης και συνεργασίας λόγω συµµε-
τοχής αξιωµατούχων µελών του 
Συλλόγου Αθηναίων Σύδνεϋ και 
ΝΝΟ που «διαγράφηκαν» για δι-
αφόρους δικούς τους λόγους από 
τη ∆ιοίκηση τους.

Έτσι, λοιπόν µετά από αυτή την 
εξέλιξη απαντούµε σε κύρια ση-
µεία που θίχτηκαν από µέλη του 
«Συλλόγου Αθηναίων ΝΝΟ» στην 
σχετική συνέντευξη στην εφηµε-
ρίδα σας και επίσης σε πρόσφατες 
εξελίξεις.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση 
του ιστορικού «Συλλόγου Σύδνεϋ 
και ΝΝΟ» το 2015 αποφάσισε 
µεταξύ άλλων και για την αλλαγή 
του Ονόµατος σε «Σύλλογο Αθη-
ναίων Αυστραλίας», µε στόχο τη 
διεύρυνση του πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων παν- Αυστραλιανά και 
την αποδοχή της καταστατικής 
λειτουργίας του Συλλόγου «Fair 
Trading -Model rules». Παράλ-
ληλα συζητήθηκε να κρατηθεί 
το ιστορικό όνοµα του συλλόγου 
«Αθηναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ» ως 

ιερό κειµήλιο και ιστορική ανα-
φορά.

Η απόφαση αυτή της αλλαγής 
του ονόµατος, όπως αναφέρεται 
στην εφηµερίδα «Ο Κόσµος» δεν 
είχε απολύτως καµιά σχέση µε 
την απόκτηση της «νοµικής προ-
σωπικότητας» του συλλόγου για-
τί τέτοιο πράγµα δεν τέθηκε ποτέ 
στα µέλη. Ούτε τα µέλη είχαν κα-
µιά ιδέα ότι ο σύλλογος δεν ήταν 
για χρόνια νοµικά κατοχυρωµέ-
νος. Όλες οι ∆ιοικήσεις για αρ-
κετά χρόνια το απέκρυψαν από τα 
µέλη όπως επίσης απέκρυψαν ότι 
δεν είχε αριθµό ΑΒΝ και δεν είχε 
υποβάλλει, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες µας, για χρόνια οικονοµι-
κά στην αρµόδια υπηρεσία.

Επί πλέον ποτέ δεν ενηµερώ-
θηκαν τα µέλη ότι τραπεζιτικός 
λογαριασµός, για κάµποσα χρό-
νια, δεν είχε την ονοµασία του 
ιστορικού συλλόγου «Αθηναίων 
Σύδνεϋ και ΝΝΟ» αλλά λειτουρ-
γούσε µε το όνοµα «Σύλλογος 
Αθηναίων ΝΝΟ».

Στην πραγµατικότητα εκτός από 
τα απλά µέλη του συλλόγου ακό-
µα και αξιωµατούχοι του ∆Σ δεν 
ενηµερώθηκαν ποτέ, απ’ ότι γνω-
ρίζουµε, από το προεδρείο για το 
τι συµβαίνει στο σύλλογό τους και 
κρατήθηκαν στο σκοτάδι .

Αναφέρθηκε στη τοποθέτηση 
των ∆ιοικητικών Στελεχών του 
«Συλλόγου Αθηναίων ΝΝΟ», στη 
συνέντευξη, ότι ο λογιστής του 
συλλόγου τους πρότεινε να γίνει 
(για ευνόητους πρακτικούς λό-
γους) η εγγραφή στο Fair Trading 
µε το ίδιο όνοµα του τραπεζιτικού 
λογαριασµού.

Και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
προχώρησε σε αυτή τη διαδικα-
σία το 2016, χωρίς την έγκριση 
των µελών ιδρύοντας νέο σύλλο-
γο µε την Ονοµασία «Σύλλογος 
Αθηναίων ΝΝΟ» για να «τακτο-
ποιήσει» τις νοµικές και οικονο-
µικές εκκρεµότητες του συλλόγου 
για πολλά χρόνια. 

Αυτό από µόνο του δείχνει 
πως λειτούργησε το ∆ιοικητι-

κό Συµβούλιο παραµερίζοντας 
και αγνοώντας παντελώς τα 
µέλη του ιστορικού συλλόγου. 
Αυτό δεν είναι παράληψη αλλά 
είναι µια κίνηση έξω από κάθε 
κανονική και λειτουργική δια-
δικασία.

Μέλη του ιστορικού συλλόγου 
Σύδνεϋ και ΝΝΟ πληροφορήθη-
καν για αυτή τη διαδικασία µέσα 
στο 2017 όταν στάλθηκαν γράµ-
µατα σε µέλη του ιστορικού συλ-
λόγου για να ανανέωση της συν-
δροµής τους και τους ζητούσαν 
να συµπληρώσουν τα στοιχεία 
στο όνοµα του συλλόγου «Αθη-
ναίων Σύδνεϋ και ΝΝΟ» αλλά τα 
χρήµατα της ετήσιας συνδροµή 
τους να µπουν σε λογαριασµό του 
«Athenian Association of NSW». 
Η πρωτόγνωρη και πρωτάκου-
στη αυτή διαδικασία µας έβαλε σε 
πολλές σκέψεις. Κίνησε την περι-
έργεια και το ενδιαφέρον των µε-
λών ότι κάτι «τρέχει» στο σύλλογο 
Αθηναίων.

Μέλη του συλλόγου ερεύνη-
σαν µε την αρµόδια υπηρεσία 
και πληροφορήθηκαν την ίδρυση 
του «Συλλόγου Αθηναίων ΝΝΟ» 
στο δεύτερο εξάµηνο του 2016 
όπως επίσης πληροφορήθηκαν 
και για τον αριθµό ΑΒΝ του ίδιου 
συλλόγου. Επίσης oι Ετήσιες Γε-
νικές Συνελεύσεις του ιστορικού 
«Συλλόγου Αθηναίων Σύδνεϋ και 
ΝΝΟ» που θα έπρεπε να πραγµα-
τοποιηθούν το 2016 και 2017, 
αγνοήθηκαν και πετάχτηκαν στον 
κάλαθο των αχρήστων γιατί είχαν 
δροµολογηθεί άλλες καταστάσεις 
και επιπλέον τα χρονικά όρια κα-
ταχώρισης για τις καταστατικές 
αλλαγές και της ονοµασίας που 
είχαν παρθεί στην Γενική Συνέ-
λευση το 2015, προς την αρµόδια 
υπηρεσία, δεν τηρήθηκαν και έτσι 
οι αποφάσεις των µελών πήγαν κι 
αυτές στις καλένδες.

Αυτά τα µέλη και άλλοι φίλοι 
και υποστηριχτές του συλλόγου, 
όταν πληροφορήθηκαν και βεβαι-
ώθηκαν για τα συµβάντα, συγκρό-
τησαν µια Συλλογική Κίνηση, η 
οποία αργότερα πλαισιώθηκε και 
µε άλλα άτοµα και προχώρησαν 
στην νοµική κατοχύρωση του 




