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Συνεχίζονται οι δικαστικές μάχες στον καυγά για το πάπλωμα
Υστερα από μικρό διάλειμμα, συνεχίζω σήμερα το 
ανάγνωσμα για την ΑΧΕΠΑ επειδή έχουμε εξελί-
ξεις, αλλά κυρίως επειδή πρέπει να γίνει παράδειγ-
μα προς αποφυγείν στα σωματεία και οργανώσεις 
μας που απέμειναν.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου τα χρέη 
τής ΑΧΕΠΑ ενώ ήταν $3 εκατομμύρια πριν τον 
διορισμό διαχειριστή, τώρα έφτασαν τα $4,5 εκα-
τομμύρια και οι δίκες συνεχίζονται. Στις 26 Φε-
βρουαρίου θα γίνει δίκη μετά την παρέμβαση 8(;) 
Στοών τής ΑΧΕΠΑ, που αμφισβητούν τις αποφά-
σεις δικαστών επειδή δεν είχαν ενημερωθεί από 
τους αρμόδιους. 
Όπως έχουμε γράψει, η ΑΧΕΠΑ έχασε τα δύο κτή-
ριά της στο Rockdale και τώρα κινδυνεύει το μεγά-
λο κτήριό της στο κέντρο τού Σίδνεϊ. Αυτό το κτή-
ριο προσπαθεί να σώσει η παράταξη με ηγέτη τον 
κ. Γιώργο Λιανό, γιατί χωρίς τα εισοδήματα από 
αυτό το κτήριο δεν μπορεί να επιβιώσει η ΑΧΕΠΑ.
Τί θα γίνει, λοιπόν, αν οι Στοές αποτύχουν και πρέ-
πει να πληρώσουν τα έξοδα τής δίκης; Θα χρεοκο-
πήσουν, ή θα τα πληρώσει το σημερινό συμβούλιο 
τής ΑΧΕΠΑ; Αν το συμβούλιο δεν έχει χρήματα 
πώς θα σώσει τις Στοές;

Αλλά δεν είναι μόνο οι δικαστικές διαμάχες που 
έχουν κοστίσει $4,5 εκατομμύρια συν το capital 
gains tax που πρέπει να πληρώσει αυτός ο άλλοτε 
κραταιός φορέας. Σκεφτείτε άλλη μια φορά τί θα 
μπορούσε να κάνει η ΑΧΕΠΑ με τόσα εκατομμύ-
ρια δολάρια, αντί να κινδυνεύει σήμερα η ίδια η 
ύπαρξή της. 
Εξίσου καταστροφικό είναι το μίσος κάποιων ηγε-
τικών στελεχών τής ΑΧΕΠΑ εναντίον όσων δια-
φωνούν με τα σχέδια και τις σχετικές αποφάσεις 
τους. Είναι φρικτό ν’ ακούς απειλές, όπως «θα 
πάρω τα σπίτια τους» από άτομα που μέχρι χθες 
ήταν «αδελφια» σύμφωνα με το υψηλό ήθος των 
μελών τού φορέα. Τόσο μίσος επειδή κάποιος δια-
φωνεί με τις απόψεις σου;
Με τις δικές μου απόψεις διαφωνούν δεκάδες ανα-
γνώστες κάθε Παρασκευή, ακόμη και φίλοι αλλά 
τούς αγαπώ όλους. Σιγά να μην τους πάρω τα σπί-
τια. Βέβαια, εγώ είμαι Χαζοβασίλης και δεν μπορώ 
να πιστέψω ότι δεν μπορείς να πλουτίσεις αν δεν 
πάρεις τα σπίτια φτωχών γυναικών με παιδιά…
Στο μεταξύ, η εταιρεία που αγόρασε τα δύο κτή-
ρια στο Rockdale μπόρεσε να ενοικιάσει αμέσως 
το ένα κτήριο και να εισπράττει ενοίκια από τρεις 

ενοικιαστές. Ενώ το συμβούλιο τής ΑΧΕΠΑ δεν 
μπορούσε να βρει ούτε έναν ενοικιαστή για αρκετά 
χρόνια χάνοντας πολύτιμο εισόδημα. Ερωτώ «για-
τί;» και τα σχόλια δικά σας.
Η ίδια εταιρεία καυχάται ότι η ΑΧΕΠΑ δεν χρω-
στάει σε κανέναν χρήματα, ούτε έχει υποθήκες, 
αλλά σύμφωνα με πληροφορίες μου η Judo Bank 
έχει caveat (περιοριστική ρήτρα) στο κτήριο επί 
τής Elizabeth Street. 
Σημειώνω ότι η παράταξη Λιανού είχε εξασφαλί-
σει καλύτερο δάνειο για το κτήριο και αγοραστή 
με μεγαλύτερη τιμή για τα δύο κτήρια, που απορ-
ρίφθηκαν.
Δυστυχώς, το γινάτι βγάζει μάτι, λέει ο σοφός λαός 
μας, αλλά το γινάτι κάποιων στην ΑΧΕΠΑ θα τής 
βγάλει και τα δύο μάτια. Πάντα, έγραφα ότι αυτός 
ο φορέας ήταν ο τρίτος σε μέγεθος και προσφορά 
στην ομογένεια μετά τους φορείς τής Αρχιεπισκο-
πής και τις ανεξάρτητες Κοινότητες. Τώρα, ακόμη 
και αν το γινάτι δεν μπορέσει να την χρεοκοπή-
σει, θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να αποκτή-
σει πάλι αυτή τη θέση στην καρδιά τής παροικίας 
μας…  
πλουτίζεις αν δεν πάρεις     

O θεσμός τής οικογένειας
αντέχει τις αφόρητες πιέσεις 
Δ

εν υπάρχει αμφιβολία ότι 
σήμερα η Οικογένεια σε 
όλο τον κόσμο βρίσκεται 
σε κατάσταση πολιορκί-

ας και ότι πολλές εθνότητες έχουν 
σταματήσει προ πολλού να αντιστέ-
κονται. Ενώ, όμως, στην Αυστρα-
λία τα σωματεία μας υπέκυψαν τα 
τελευταία 20 ίσως και περισσότερα 
χρόνια στο μοιραίο επειδή, όπως 
λένε οι Ιταλοί, «τέσσερεις Ελληνες 
= 5 πρόεδροι», ή γιατί η νέα γενιά 
δεν ενδιαφέρεται, η ελληνική οι-
κογένεια είναι ανυποχώρητη στις 
αρχές της και παραμένει ζωντανή.
Σ’ αυτή την οικογένεια δεν υπάρχει 
ανταγωνισμός, αλλά κυριαρχούν 
η ομόνοια, οι κοινοί στόχοι, ο αλ-
ληλοσεβασμός, ακόμη και όταν η 
δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά 
μας δεν μιλούν ελληνικά, ακόμη 
και σε μεικτούς γάμους.
Όταν μετανάστευσα στην Αυστρα-
λία το 1957, τα πρώτα μου εξα-
δέλφια μιλούσαν σπασμένα ελ-
ληνικά με προφορά σαν να είχαν 
μόλις φτάσει από τη Σύμη. Όμως 
μάς αγκάλιασαν και μάς βοήθησαν 

λόγω συγγένειας και ας τους είμα-
στα άγνωστοι μέχρι τότε. 
Το ίδιο και σήμερα 63 χρόνια 
μετά, ο θεσμός τής οικογένειας για 
τους Ελληνες είναι ιερός, ο παπ-
πούς και η γιαγιά, ο πατέρας και η 
μητέρα, τα αδελφια και εξαδέλφια 
είναι άτομα ιερά. Ασφαλώς, υπάρ-
χουν οι αναπόφευκτες εξαιρέσεις, 
όμως είναι σπάνιες από προβλη-
ματικά άτομα.
Σήμερα, η ελληνική οικογένεια 
είναι το μοναδικό ανάχωμα στις 
προσπάθειες για την εξόντωσή 
της, επειδή αντιστέκεται στη νέα 
τάξη πραγμάτων και τον δήθεν εκ-
συγχρονισμό, συντηρεί έθιμα και 
παραδόσεις και προπαντός εγγυά-
ται τη συνέχειά μας σαν εθνότητα. 
Κρίμα που τα σωματεία μας απέτυ-
χαν…
Όπως απέτυχαν και πολλοί μετα-
νάστες που, για παράδειγμα, παγι-
δεύτηκαν στο τζόγο με πολύ οδυ-
νηρές συνέπειες. 
Πολύ λίγοι έλληνες μετανάστες το 
1957 και αργότερα θα έλεγα γνώ-
ριζαν την αγγλική γλώσσα σε κά-

ποιο υψηλό βαθμό, αλλά φίλοι μου 
κάθε Σάββατο ήταν κολλημένοι στα 
ραδιόφωνα για ν’ ακούσουν τις… 
«ρέσες». Εγώ που ήξερα αγγλικά 
δεν καταλάβαινα την γρήγορη πε-
ριγραφή τής ιπποδρομίας, ενώ αυ-
τοί που δεν γνώριζαν αγγλικά δεν 
έχαναν λέξη. Και μόνο αυτό; Διά-
βαζαν τις σελίδες ιπποδρομιών και 
ήξεραν απ’ έξω και ανακατωτά τις 
ηλικίες των αλόγων, ποιος ήταν ο 
πατέρας και η μάνα τους, πόσων 
χρόνων ήταν, πόσα κιλά μπορού-
σαν να σηκώσουν, αν έτρεχαν 
γρήγορα στη βροχή, πόσο καλός 
ήταν ο αναβάτης τους και άλλες λε-
πτομέρειες. Πότε πρόλαβαν και τα 
έμαθαν όλα αυτά χωρίς να ξέρουν 
αγγλικά;
Αμ’ η Μανίλλα; Όχι βέβαια η πρω-
τεύουσα των Φιλιππινών, αλλά το 
χαρτοπαίγνιο. Από την κολτσίνα 
και την πρέφα στο καφενείο τού 
χωριού προβιβάστηκαν χωρίς εξε-
τάσεις στην μανίλλα, την αγάπη-
σαν και τής θυσίασαν το βιος τους. 
Και καλά αν ήταν εργένηδες που 
ζούσαν μίζερη ζωή σε ένα δωματι-

άκι με δανεικά για να πληρώσουν 
το φτηνό ενοίκιο. Οι παντρεμένοι, 
που τζόγαραν το γάλα των παιδιών 
τους ξενυχτώντας στα καφενεία 
παίζοντας χαρτιά με το οικογενεια-
κό εισόδημα; Ξέρω όπως και εσείς 
περιπτώσεις γυναικών που εισέβα-
λαν στα καφενεία και εξευτέλιζαν 
τους συντρόφους τους, άλλες πε-
τούσαν πάνω στην πράσινη τσόχα 
τα βρέφη τους. Μιλάμε τώρα για 
οικογενειακές τραγωδίες…
Μετά ήρθαν οι μονόχειρες ληστές, 
τα πόκα μασίνς, που γοήτευσαν 
άνδρες και γυναίκες για να χαθούν 
περιουσίες και να γεννηθεί το ερώ-
τημα: Γιατί ο Ελληνας υιοθέτησε 
καταστροφικές συμπεριφορές των 
Αυστραλών, το πάθος στο ποτό και 
τον τζόγο, αλλά κανένα από τα πολ-
λά προτερήματά τους;
Οσοι Ελληνες αναγνώρισαν και 
υιοθέτησαν τα προτερήματα των 
Αυστραλών, σε συνδυασμό τις ελ-
ληνικές αρετές είδαν προκοπή, δι-
ακρίθηκαν σαν άτομα και τίμησαν 
την καταγωγή τους.

    ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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