
Πρόεδρε και μέλη μόνιμης ''Επιτροπής Απόδημων Ελλήνων'' (και όχι ''Διασποράς'' όπως εσφαλμένα δηλώνεστε)

Με ενδιαφέρον παρακολουθήσαμε την συνεδρίαση της Επιτροπής σας, 3 Νοεμβρίου 2015. Αναρτήσαμε και το σχετικό βίντεο από το 
αρχείο της ιστοσελίδας της Βουλής, γιά να σας ''θαυμάσει'' η Ομογένεια. Και αυτό επειδή ''εντυπωσιαστήκαμε'' από την διαπίστωσή 
σας ότι ''η Ομογένεια παρακολουθεί τώρα ζωντανά την συνεδρίαση χάρη στην Φωνή της Ελλάδας''. 'Επρεπε να πείτε ότι σας παρα-
κολουθούν οι... φώκιες στον νότιο Πόλο, επειδή καμία Ομογένεια παρακολουθεί ''Φωνή της Ελλάδας'' (ή μεταδόσεις από το ''κανάλι 
της Βουλής'') και τις συνεδριάσεις σας, αλλά στην... φαντασία σας όμως, όλα γίνονται.
Με επιστολή σε εσάς και ανάρτησή της, την παραμονή της συνεδρίασης (2 Νοεμβρίου), προσπαθήσαμε να σας ''ξυπνήσουμε'' γιά ένα 
πολύ σοβαρό νομικό ζήτημα (αναφέρεται προς το τέλος με την ένδειξη ''το νομικό θέμα'' και προσέξτε το), γιά το οποίο προκλητικά 
ανεύθυνα, αδιαφορείτε, με την λογική ''δεν μας ενδιεφέρει... φταίνε οι προηγούμενοι, οι πιο-προηγούμενοι, οι πριν τους προ-προ-
ηγούμενους'' και ο... Κολοκοτρώνης που μας ελευθέρωσε.
Να σημειωθεί ότι, καταναλώσατε στην συνεδρίασή σας το 1/4 του χρόνου (την μία από τις 4 ώρες) στα περί...Φίλη-Πόντιων. Τα 
υπόλοιπα 3/4, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, που ακούμε για 20 χρόνια. Στα πολιτικο-κομματικά φτηνά λογίδρια ''πετάτε'', αλλά στα 
υπόλοιπα και ουσιαστικά, έχετε μεγάλο πρόβλημα που το βλέπουν και οι... αόματοι.
Δυστυχώς, αγνοείτε και τα πολύ βασικά περί απόδημου Ελληνισμού, όπως φαίνεται από τους ''λόγους'' σας στην Επιτροπή, που χα-
ραχτηρίζονται από άσχετες γενικότητες. Mε πεπαλαιωμένες-σκουριασμένες νοοτροπίες, επαναλαμβανόμενες σκέψεις, (χαζο)''ιδέες'', 
δεκαετιών '80 και '90, δεν είναι δυνατόν να ''δείτε'' τα της τωρινής δεκαετίας, τα σχετικά με απόδημο Ελληνισμό.

Η ''παράσταση'' στην συνεδρίαση της Επιτροπής, σε εμάς τους ΕΛΛΗΝΕΣ, που ζούμε εκτός Ελλάδας και όχι στους ''πολίτες με ελ-
ληνικές ρίζες'', όπως μας προσδιόρισε ο ανεύθυνος και άσχετος με απόδημο Ελληνισμό ''ταξιδευτής'' επικεφαλής της ΓΓΑΕ (χωρίς 
ο φερόμενος ως ''υφυπουργός αρμόδιος γιά Απόδημους'', κ. Αμανατίδης ή ένα μέλος της Επιτροπής και ειδικά ο πρόεδρός της, να 
του πει ''τι λες ρε ανόητε''), μας δημιουργεί απογοήτευση και εκνευρισμό (η σχετική αναφορά στον χρόνο 3:16:00 του βίντεου-
πρακτικού της Συνεδρίασής σας, ιστοσελίδα Βουλής).
Σημ.: Σύμφωνα με το ΦΕΚ/Β/2223 της 15/10/2015, ο υφυπουργός Εξωτερικών κ. Γιάννης Αμανατίδης, ΔΕΝ έχει την εποπτεία της 
ΓΓΑΕ, ούτε αρμοδιότητες γιά απόδημο Ελληνισμό, άσχετα αν παρουσιάζεται -παραπλανητικά- ως ο ''αρμόδιος''.

Και ''επί της ουσίας'':
1- Η ''οργανωμένη Ομογένεια'' ανά την υφήλιο και ειδικά στις ΗΠΑ, ''τελείωσε''. Οι παλαιότεροι δεν αποχωρίζονται τις ''καρέκλες'' 
τους την τελευταία 20ετία, με αποτέλεσμα οι νεότεροι να κάθονται μακριά.

2- Για 20 χρόνια ακούγαμε και ακούμε περί ''καταγραφής της Ομογένειας, καταγραφής των προβλημάτων της''. Μετά από τόσα ταξί-
δια αξιωματούχων της Ελλάδας την τελευταία 20ετία (υπουργών, βουλευτών, αρμόδιων ΓΓΑΕ κ.ά.) ανά τις παροικίες στο εξωτερικό, 
αποδεικνύεται ότι δεν ''γράψατε'' τίποτα. 'Αρα δίκαια μιλάμε γιά ''τουριστικά ταξίδια με κρατικό χρήμα''.

3- Η κάθε Επιτροπή Απόδημων λειτουργεί ως κάτι...νέο, αδιαφορώντας γιά τα πορίσματα των πριν. 'Ετσι, επαναλαμβάνεται το ίδιο 
''θέατρο'', με τα ίδια ''χαζά'' που λέγονταν και πριν 10, 15 χρόνια και κατάντησε πολύ κουραστικό.

4- Λειτουργείτε (εσείς και οι προηγούμενοι) με την λάθος νοοτροπία του ''εμείς θα πούμε στην Ομογένεια τι θα κάνει, εμείς θα την 
οργανώσουμε''. Χαιρόμαστε που προβάλεστε ως ''παντογνώστες'', αλλά η ωμή σημερινή πραγματικότητα της -πτωχευμένης- Ελλά-
δας, μας δείχνει, μαζί με την απλή λογική, ότι δεν γίνεται ''πολιτικοί-κόμματα'' που ρήμαξαν-κατάστρεψαν την πατρίδα μας, να... 
''φιάξουν'' τον απόδημο Ελληνισμό. Θα προσφέρατε τεράστα υπηρεσία στο 'Εθνος αν κάνατε το αυτονόητο: Αφήστε την Ομογέ-
νεια να οργανωθεί όπως αυτή ξέρει, χωρίς την θανατηφόρα ανάμιξη του πολιτικού-κομματικού κόσμου Ελλάδας. Η περίπτωση της 
παταγώδους αποτυχίας του κρατικοδίαιτου-ελεγχόμενου ''Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού'' (ΣΑΕ), ΔΕΝ σας δίδαξε τίποτα και 
εξακολουθείτε να ομιλείτε περί της απάτης ΣΑΕ; Το γεγονός αυτό πιστοποιεί ότι είστε ανεύθυνοι, άσχετοι, επιζήμιοι γιά τον απόδημο 
Ελληνισμό, το λαμπρό κομμάτι του 'Εθνους μας.
Δεχόμαστε ότι γιά την χώρα-κράτος Ελλάδα είστε σχετικά καλοί, ως ''διαπρέποντας'' στον πολιτικο-κομματικό μικρόκοσμό της με 
''δηλώσεις-ομιλίες'', αλλά, σε ότι αφορά το 'Εθνος μας το ελληνικό (που περιλαμβάνει ΚΑΙ τα περίπου 4 εκατομ. απόδημων Ελλήνων 
-και όχι τα...7 εκατομ. όπως, ως εντυπωσιακά άσχετοι, λέτε στην Επιτροπή), είστε -διαχρονικά- ανησυχητικά ''μικροί''.

5- Ομιλείτε γιά την ομάδα ''βουλευτών'' ελληνικής καταγωγής την ''Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική 'Eνωση Ελλήνων'' και την 
παρουσιάζετε ως ''μεγάλο επίτευγμα'', αλληλοκοροϊδευόμενοι, αλληλοεγκωμιαζόμενοι. Πάτε καλά; 'Εχετε εξετάσει διεξοδικά ΤΙ εκ-
προσωπούν ή...''επηρεάζουν'' όλοι αυτοί οι πρώην και τωρινοί πιλιτικοί, που σας κατάλαβαν και σας ''δουλεύουν'' και ''κάθε τρεις 
και λίγο'' είναι στην Ελλάδα γιά ''ταξίδια αναψυχής'' και ''βαρύγδουπες δηλώσεις'';;;
Απλά αναφέρω το όνομα Ραπτάκης (Πολιτεία Ροντ 'Αϊλαντ, ΗΠΑ). Ο κ. Ραπτάκης είναι τοπικός γερουσιαστής σε μία από τις 50 Πο-
λιτείες των ΗΠΑ, την μικρότερη, με έκταση όση η νήσος Κάρπαθος. ΔΕΝ είναι βουλευτής ή γερουσιαστής των ΗΠΑ. Είναι κάτι, αντί-
στοιχα ελληνικό, σαν εκλεγμένο μέλος διοίκησης μιάς...Νομαρχίας. Ούτε κάν Περιφέρειας (π.χ. Περιφέρεια Θεσσαλίας). Καταλάβατε 
γιατί γελάμε οι Ομογενείς, με την ''ελαφρότητα'' και εντυπωσιακή άγνοια των Ελλήνων πολιτικών;

6- Δέχεστε τον αρχιεπίσκοπο ''Αμερικής'' (ουσιαστικά ΗΠΑ), ως ''ηγέτη της Ομογένειας''. Μα ο αρχιεπίσκοπος εκπροσωπεί μόνο πο-
σοστό 15-16% της Ομογένειας, δηλ. τα μέλη των ενοριών του ανά τις ΗΠΑ (μέλη που πληρώνουν χρονιάτικη συνδρομή).

7- Σας ''παραμυθιάζει'' ο επικεφαλής της ΓΓΑΕ -που δεν έχει σχέση με απόδημο Ελληνισμό, ούτε στοιχειώδη γνώση αυτού- γιά την 
ανάγκη ''εξαγωγής του ελληνικού πολιτισμού στην Ομογένεια'', με ''εκδηλώσεις'' εντός κι εκτός Ελλάδας. Ο επικεφαλής απόδειξε 

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ - ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ''ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ'', ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Θέλετε γεγονότα, αλήθειες, σοβαρές προτάσεις ή προτιμάτε να συνεχίσετε τις ''παραστάσεις'' στις συνεδριάσεις 
της -τυπικά μόνο υπάρχουσας- Επιτροπής σας, νομίζοντας ότι ακόμα οι απόδημοι 'Ελληνες ''τρώνε κουτόχορτο'';



ότι ενδιαφέρεται βασικά γιά ταξιδάκια με κρατικό χρήμα κι εσείς ''τσιμπάτε''. Ρίξτε μια ματιά στην ''Διαύγεια'' και θα καταλάβετε. Η 
Ομογένεια πάντα προβάλει τον ελληνικό πολιτισμό με τον τρόπο της. Δεν χρειάζεται εσάς τους ημιμαθείς να της ''υποδείξετε'' πως, 
με τα ''χαζά'' κάθε κρατικοδίαιτου αξιωματούχου.
Και το ερώτημα: Η ''αρμόδια'' ΓΓΑΕ, που υποτίθεται ότι, γιά δεκαετίες, ασχολείται με απόδημο Ελληνισμό, αυτό έχει να προτείνει, 
που να ταιριάζει με τις ταξιδιωτικές επιθυμίες του επικεφαλής της και του αναπληρωτή του (και το ''βόλεμα'' δικών τους στις περιοχές 
καταγωγής τους, όπου ''κατά σύμπτωση'' έγιναν εκδηλώσεις, με στόχο... μελλοντικούς ψηφοφόρους τους); Γιά 25 χρόνια η ΓΓΑΕ 
τι έκανε; ''Καταγράφει'' ακόμα την Ομογένεια και τα προβλήματά της; 'Αρα η ΓΓΑΕ, επιβεβαιώνει την φήμη της στην Ομογένεια ως 
''άχρηστης-επιζήμιας''. Χρήσιμη και λειτουργική είναι μόνο γιά εσάς του πολιτικού-κομματικού μικρόκοσμου της Αθήνας. Και αν εί-
σασταν λίγο σοβαροί ως κράτος, θα είχατε καταργήσει ή ΡΙΖΙΚΑ αλλάξει, την -τυπικά μόνο υπάρχουσα- ΓΓΑΕ πριν 10, 15 χρόνια.

Τρία είναι τα υπαρκτά ζητήματα του απόδημου Ελληνισμού με τα οποία θα μπορούσατε να ασχοληθείτε, αντί γιά τα 
γραφικά ''λογίδρια'' που εκτοξεύετε στις συνεδριάσεις σας και γελάμε ως Ομογένεια. Να σας τα γράψω; Σας ενδιαφέρουν; Αν ναι, 
το email το έχετε.
Ως δείγμα αναφέρω το ένα: Η ''συνέχιση'' της ελληνικότητας παιδιών και εγγονιών Ελλήνων μεταναστών. Δεν γίνεται φυσικά 
με γραφικές ''εκδηλώσεις ελληνομάθειας'' και...''πολιτισμού'' (που ''βαφτίζονται ''σπουδαίες'' στην Ελλάδα από τα μόνιμα παραπλη-
ροφορούντα ''κρατικά ΜΜΕ'' αλα ΕΡΤ κ.ά.), οι οποίες μόνο τα κρατικά έξοδα του κάθε Μ. Κόκκινου, του κάθε αναπληρωτή του ή 
βουλευτών, δικαιολογούν γιά ''ταξιδάκια'' στο εξωτερικό, όπως το αμαρτωλό παρελθόν των 20 χρόνων απόδειξε.
Το πρόβλημα είναι συγκεκριμένο και έχει ΜΙΑ ΜΟΝΟ λύση: Δημιουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών στις παροικίες με αισθητή την 
παρουσία ελληνικού στοιχείου, με την χρησιμοποίηση κρατικών χρημάτων των χωρών όπου και οι παροικίες και την βοήθεια της 
Ελλάδας με ('Ελληνες-Ελληνίδες από Ελλάδα) νηπιαγωγούς-δασκάλους (με πολύ μικρή οικονομική επιβάρυνση του ελληνικού κρά-
τους). 'Ενα παιδί που διδάσκεται την ελληνική, ειδικά σε νηπιακή ηλικία, μέχρι την ηλικία των 10-12 χρονών, δεν την ξεχνά ποτέ. 
Ούτε ξεχνά την ιστορία και τις παραδόσεις της Ελλάδας.
Γι' αυτό, π.χ. οι δημιουργικές-παραγωγικές ''εθνικές ομάδες-μειονότητες'' Εβραίων, Τούρκων στις ΗΠΑ, δίνουν μεγάλη έμφαση στο 
ζήτημα, με λαμπρά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Οι Τούρκοι π.χ., αν και αριθμητικά το 1/3 των Ελλήνων στις ΗΠΑ, έχουν ήδη 142 
νηπιαγωγεία-δημοτικά, που όλα τα έξοδά τους καλύπτονται από το αμερικάνικο Δημόσιο. Εμείς οι 'Ελληνες; 'Εχουμε τα ''ψώνια'' 
στις ομογενειακές Οργανώσεις, που ΕΣΕΙΣ οι ανεύθυνοι πολιτικοί της Ελλάδας ενθαρρύνετε διαχρονικά, έχουμε αναλογικά πολύ 
λιγότερα σχολεία, ενώ η Αρχιεπισκοπή μας κλείνει προκλητικά όσα απόμειναν. Κι εσείς, μιλάτε ακόμα γιά ''χορούς και πανηγύρια'', 
γιά...''ημέρα ελληνομάθειας'' και...''πολιτιστικές εκδηλώσεις'', δηλ. είστε μόνο γιά τα...χαζο-πανηγύρια.
(Σημ.: Γιά το πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί -το προαναφερόμενο- γιά δημιουργία εκπαιδευτηρίων, σχετικά εύκολα-ανέξοδα, υπάρ-
χει η μελέτη, την θέλετε; Αλλά, εξαιτίας της πείρας μου, αμφιβάλω αν σας ενδιαφέρει το ζήτημα ή αν σας ενδιαφέρει γενικά η δια-
τήρηση της ελληνικότητας των παιδιών μεταναστών. Είπαμε... Γιά τα πανηγύρια είστε μόνο, δηλ. μας έχετε ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ, η ΓΓΑΕ και 
οι -ασχολούμενοι με απόδημο Ελληνισμό- πολιτικοί τα τελευταία 20-25 χρόνια, ότι είστε πολύ ''μικροί'' γιά τέτοια σημαντικά-σοβαρά 
ζητήματα και η ανάμιξή σας ζημιά θα κάνει, παρά καλό).
Καταλάβατε ποιά είναι τα ουσιαστικά ζητήματα, την ώρα που εσείς ασχολείστε με γενικολογίες, αοριστίες και λοιπές ''σαχλαμάρες''; 
Καταλάβατε γιατί η Ομογένεια σας θεωρεί ΑΣΧΕΤΟΥΣ με απόδημο Ελληνισμό και επιζήμιους;
Σε 20 χρόνια ΔΕΝ θα υπάρχει Ομογένεια ελληνική στις ΗΠΑ... ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ την παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό. Κι έχετε, 
ο πολιτικός κόσμος Ελλάδας, εγκληματική συνευθύνη γι' αυτό. Χάνουμε την μάχη με την υπόθεση ''διατήρηση ελλη-
νικότητας παιδιών μεταναστών'', εξαιτίας της ανάμιξης και ''μόνιμης παραμονής'' στις διαλυμένες Οργανώσεις των 
ανίκανων ''ψώνιων'' που ΕΣΕΙΣ ενθαρρύνετε με τις διαχρονικές ανεύθυνες ''σαχλαμάρες'' και την ασχετοσύνη σας.

Η ΓΓΑΕ γνωρίζει τα υπαρκτά ουσιαστικά προβλήματα-θέματα του απόδημου Ελληνισμού, της έχουν πολλές φορές κα-
τατεθεί (και γραπτά) από Ομογενείς και -ειδικά- από ΜΜΕ Ομογένειας. Απλά, τα βάζει στην άκρη, επειδή ΔΕΝ μπορεί να 
ασχοληθεί με κάτι σοβαρό, εξαιτίας της -αποδεδειγμένα- έλλειψης ικανότητας και στοιχειώδους κατάρτισης-γνώσης. Γι' 
αυτό ''σερβίρει'' στον κάθε υφυπουργό ''αρμόδιο'' και στην Επιτροπή σας (και στις πριν Επιτροπές) τα ίδια χαζά, γελοία και ανούσια. 
Κι εσείς τα ''καταπίνετε αμάσητα'', εξαιτίας της ασχετοσύνης σας με απόδημο Ελληνισμό.

8- Σε ότι αφορά το ζήτημα ''ψήφος Ομογενών'' και το (κομματικό) φοβικό-κομπλεξικό σας σύνδρομο γι' αυτήν την ψήφο, 
η μεγάλη πλειοψηφία των Ομογενεών είναι ΗΔΗ στα Δημοτολόγια Ελλάδας. Είναι περίπου το 75% του ποσοστού της... αποχής 
στις εκλογές σας την τελευταία 25ετία. Απλά, δεν αξίζει ο κάθε Ομογενής να ξοδέψει 4-5.000 δολ. γιά να έρθει να... ψηφίσει στην 
Ελλάδα. Γι' αυτό οι δημοκρατικές και πολιτισμένες χώρες καθιέρωσαν την ''επιστολική ψήφο'', σεβόμενοι τους πολίτες τους, της 
Τουρκίας συμπεριλαμβανόμενης, μαζί με χώρες της Αφρικής. Αλλά, συγγνώμη, ξέχασα. Γιά εσάς είμαστε ''τουριστικό συνάλλαγμα'' 
και ''αρπαχτή'', ως ''πολίτες με ρίζες ελληνικές''. Εγώ π.χ. που γεννήθηκα, μεγάλωσα, σπούδασα στην Ελλάδα (Αργολίδα) και τώρα 
ζω ΗΠΑ, όπου ήρθα γιά μεταπτυχιακά, έπαψα -γιά εσάς- να θεωρούμαι ΕΛΛΗΝΑΣ και έγινα ''πολίτης με ρίζες ελληνικές''. Κατά 
συνέπεια, καλύτερα ''μακριά και αγαπημένα''. Εδώ θα έλεγα: Η Βουλή (σας) έχει πολύ μεγάλο προσωπικό αχρείαστων ''ημέτερων'' 
υπαλλήλων. Από ψυχίατρους, πως πάει;

Σε ότι αφορά τα γραφικά και υποτιμητικά του πρόεδρου της Επιτροπής και του κ. Μ. Κόκκινου στην συνεδρίαση της 
3ης Νοεμβρίου 2015 γιά το kalami.net, μετά την αναφορά του βουλευτή κ. Γιόγιακα, σας ενημερώνω ότι αυτό το... ΚΑΛΑΜΙ, 
μόνο του, ''γκρέμισε'' την απάτη ΣΑΕ. Ρωτήστε παλαιότερους πολιτικούς -υφυπουργούς γιά απόδημο Ελληνισμό- να μάθετε (Νιώτης, 
Σκανδαλάκης, Κασίμης, Τσιάρας). Aπλά, επειδή είναι το δυνατότερο, παλαιότερο (από αρχές 1995), μεγαλύτερο (μέσος όρος επι-
σκέψεων 165.000 ημερήσια) ιντερνετικό ελληνικό ΜΜΕ, εκτός Ελλάδας. Ο δε εκδότης του έχει μόνο 9 λέξεις στο ''βιογραφικό'' του: 
''Σε ηλικία 22 χρονών, αρχισυντάκτης ημερήσιας ελληνικής εφημερίδας Νέας Υόρκης'' (ναι, είκοσι δύο χρονών, στην τότε ημερήσια 
εφημερίδα ''Πρωϊνή'' Νέας Υόρκης). Και η ενασχόλησή του επαγγελματικά, βασικά με ελληνόφωνα ΜΜΕ και λιγότερο με αγγλόφωνα 
στις ΗΠΑ, μαζί με την πείρα των 39 χρόνων μέσα στην Ομογένεια, δεν του επιτρέπουν να ''σαχλαμαρίζει''. Αυτό είναι προνόμιο μόνο 
των πολιτικών στην Ελλάδα που τα ''ξέρουν όλα'' (από αυτό βγήκε μήπως η έκφραση ''ξερόλες'' πρόεδρε κ. Τρανταφυλλίδη, που, 
ως Πόντιος, δεν διδάχτηκες τίποτα από τον -με ίδιο επίθετο- μέγιστο Πόντιο, Χάρρυ Κλυνν;).

Το νομικό θέμα: Στον χρόνο 2:34:00 του βίντεο-πρακτικού συνεδρίασης υπάρχει η αναφορά του βουλευτή κ. Βασ. Γιόγιακα, στο 



δημοσίευμα-επιστολή του ΚΑΛΑΜΙ, προς εσάς. Γιά τον ''εκνευρισθέντα'' πρόεδρο της Επιτροπής Mιχ. Τριανταφυλλίδη, ''δεν υπάρχει 
θέμα'', αφού είναι...''ανυπόγραφο'' το δημοσίευμα ειδικά γιά τις οικονομικές απάτες με τα κρατικά κονδύλια γιά το ΣΑΕ. Τον βουλευ-
τή-πρόεδρο της Επιτροπής σας, τον ενδιαφέρει η...υπογραφή και όχι η ουσία (γεγονός που πιστοποιεί την ανησυχητική ''ελαφρό-
τητά'' του, με την έλλειψη σοβαρότητας-ευθύνης του). Και επειδή ο πρόεδρος δείχνει ασοβάρευτος-άσχετος (υπάρχουν πολλαπλά 
δημοσιεύματα αναλυτικά γιά το ζήτημα της απάτης ΣΑΕ-ΓΓΑΕ), τον συμβουλεύουμε να απευθυνθεί στον επί της Δημόσιας 
Διοίκησης, Λ. Ρακιντζή και στην εισαγγελία (όπου και ο σχετικός φάκελος), γιά το ζήτημα, που το πολιτικό-κομματικό 
σύστημα θέλει να ''κουκουλώσει'', γιά να μην πάει σε δικαστική αίθουσα, ακολουθώντας την ''εθνική υπερήφανη πολιτική'': 
Ασυλία, παραγραφή, ατιμωρησία.
Το εντυπωσιακό είναι ότι, εξακολουθείτε να μην καταλαβαίνετε ότι γιά την Ομογένεια, η εκκαθάριση της απάτης ΣΑΕ, είναι ΘΕΜΑ 
ΤΙΜΗΣ. Δεν θέλετε να καταλάβετε -ως άσχετοι- ότι εξαιτίας της τραυματικής εμπειρίας του ΣΑΕ και της απάτης με αυτό, η Ομογένεια 
''σας γύρισε ΟΡΙΣΤΙΚΑ την πλάτη'' και δεν ασχολείται με τα γραφικά και χαζά σας. Μόνο λίγα ''ψώνια'' μόνιμοι πρόεδροι ημιδιαλυ-
μένων ομογενειακών Οργανώσεων, που ''ψοφάνε γιά προβολή'', ασχολούνται ακόμα, μαζί με εσάς.
Σημ.: Με αφορμή το ΣΑΕ, ζήσαμε (ΗΠΑ) και την μεγάλη σπατάλη κρατικού χρήματος, αλλά και την υποτίμηση της νοημοσύνης μας, 
με τα πολλαπλά πολυήμερα ταξίδια εκατοντάδων γραφικών πολιτικών της Ελλάδας στην Ομογένεια, ειδικά την περίοδο 1996-2008, 
από τους οποίους, αρκετοί, με τις ''βαρυσήμαντες δηλώσεις'' τους, τα γνωστά ''δεκάρικα'', μετά τα φαγοπότια και τα ψώνια (και πριν 
τα ξενυχτάδικα ή τα στριπτιτζάδικα), ''εκτόξευαν τα φυσικά αέρια των εντέρων, όχι διά της φυσικής οδού, αλλά με την ομιλία τους, 
μέσω του εγκεφάλου τους'', που παράπεμπαν σε... Δελαπατρίδη.
Εάν ασχοληθεί η Δικαιοσύνη ΗΠΑ (θεωρείστε το αναμενόμενο, επειδή Αμερικανο'Ελληνες νομικοί εργάζονται στο 
ζήτημα ήδη), που έχει αρμοδιότητα εξαιτίας, της ροής κρατικού χρήματος από Ελλάδα σε άτομα στις ΗΠΑ γιά το...ΣΑΕ και 
ΟΧΙ στο ΣΑΕ ΗΠΑ ως Οργάνωση-Εταιρία (στις κατηγορίες είναι και το ''ξέπλυμα''), αφού η ελληνική Δικαιοσύνη αδιαφορεί, ένα 
τέτοιο γεγονός, δεν... ενδιαφέρει τον σοβαροφανή πρόεδρο της Επιτροπής σας, επειδή την περίοδο 1996-2008, ήταν... άλλοι στην 
κυβέρνηση, άλλοι στην Επιτροπή. Ούτε τον ενδιαφέρει η... ξεφτίλα της Ελλάδας σε περίπτωση εκδίκασης της υπόθεσης σε αμερι-
κάνικο ομοσπονδιακό Δικαστήριο, όπου θα ''βγουν στην φόρα'' και τα ''λαδώματα'' Ελλήνων πολιτικών από τα κονδύλια γιά ΣΑΕ, τα 
χρήματα των οποίων διατηρούν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις ΗΠΑ, αδήλωτα στην εφορία (Ελλάδα) και στα διάτρητα-εικονικά 
''πόθεν έσχες''.
Αλλά εσείς, ευρισκόμενοι στον ''κόσμο'' σας, αντί να ασχοληθείτε σοβαρά με το ζήτημα, ''πέρα βρέχει''. Η βουλευτική έδρα να 'ναι 
καλά και το κόμμα. Αυτό έλλειπε, να σας ενδιέφερε η συνέπεια και η συνέχεια της Ελλάδας και η ''εικόνα'' της έξω. Είπαμε ''οι προ-
ηγούμενοι πάντα φταίνε'', αφού η Βουλή και -ειδικά- η Επιτροπή... πρωτοανακαλύφθηκαν τώρα, που εσείς εκλεγήκατε.

Και αν οι Ομογενείς-απόδημοι 'Ελληνες, που σας ακούν να ομιλείτε γιά επανασύσταση ΣΑΕ, λένε ''οι άνθρωποι χρειάζονται γιατρό'', 
έχει σημασία; Xαζο-Ομογενείς είμαστε, λέμε ότι θέλουμε, αφού ''χαζούς'' μας θεωρείτε. Γιατί, αν δεν μας θεωρούσατε χαζούς, τόσες 
πολλές ανοησίες και γενικότητες-γραφικότητες, που ουδεμία σχέση έχουν με απόδημο Ελληνισμό, ΔΕΝ θα τις εκτοξεύατε (ούτε...
αέρια να ήταν) στην Επιτροπή σας, αυτήν γιά τους Απόδημους.
'Εχει σημασία να αναφέρω ότι Ομογένεια ΔΕΝ είναι οι παλιοί μετανάστες του δημοτικού-''σχολαρχίου'' (όπως εσείς εξακολουθείτε να 
νομίζετε, όταν συναντιέστε μόνο με τα ''ψώνια'' υπαρκτών και ανύπαρκτων ομογενειακών Οργανώσεων), αλλά οι σημερινοί έχουν 
και μόρφωση και κατάρτιση και γνώση, που ''δεν μασάνε το παλιό κουτόχορτο'' που επιμένετε να ''σερβίρετε'', μέσω Επιτροπής σας 
και ΓΓΑΕ; Τολμάτε να καλέσετε στην Επιτροπή σας -εκτός από ''ημέτερους''- και κανέναν Ομογενή με γνώση-κατάρτιση ή φοβάστε 
ότι θα πιστοποιηθεί η ασχετοσύνη σας και ειδικά η ''γύμνια'' της άχρηστης ΓΓΑΕ;

Και τέλος, σε ότι αφορά την ''βαρυσήμαντη δήλωση'' του κ. Μ. Κόκκινου στην συνεδρίαση ότι ''δεν συνομιλεί γιά δημιουργία άλλης 
παγκόσμιας Οργάνωσης, αλλά υποστηρίζει το ΣΑΕ'' (και αυτά που γράφει ''ο'' ΚΑΛΑΜΙς δεν στέκουν), σας ενημερώνουμε ότι ο επι-
κεφαλής της ΓΓΑΕ, μπορεί να κοροϊδεύει τα...μούτρα του κι εσάς (και να ειρωνεύεται ως κρατικοδίαιτος ''χαβαλές''-ψευτόμαγκας, το 
ΚΑΛΑΜΙ). Αλλά όχι την Ομογένεια. Οι συνομιλητές του στη Νέα Υόρκη τέλη Απριλίου 2015 (''ψώνια'' ομογενειακών -και απατεωνί-
στικων- Οργανώσεων π.χ. Π. Γαλάτουλας, Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης) τα λένε ΔΗΜΟΣΙΑ -τα της συνομιλίας- περί προτίμησης του κ. 
Κόκκινου, δημιουργίας άλλης Οργάνωσης παγκόσμιας, στην θέση του αποτυχημένου ''πεθαμένου'' ΣΑΕ και μάλιστα λένε ΔΗΜΟΣΙΑ 
και ΓΡΑΠΤΑ, ότι εργάζονται προς αυτήν την κατεύθυνση ''γιά παγκόσμια Οργάνωση'', αφού ''θα βρεθεί και χρήμα με πλάγιο τρόπο 
από κονδύλια της Ευρ. 'Ενωσης, έχουν διαβεβαιώσεις από Αθήνα'' (αθάνατη πολιτικο-κομματική Ελλάδα της...''ρεμούλας''). Αλλά 
και ορισμένοι μέσα στην Επιτροπή σας, τα γνωρίζουν από τον κ. Κόκκινο (ή κάνω ''λάθος'' κ. Τριανταφυλλίδη;).
Κατά συνέπεια, δικαίωμά σας να αλληλοκοροϊδευόσαστε. Αλλά να νομίζετε ότι ''δουλεύετε'' και τους Ομογενείς, τότε, κάπου ξεπε-
ράσατε κατά πολύ τα όρια, με αποτέλεσμα οι εκτός Ελλάδας 'Ελληνες να σας θεωρούμε ''γραφικούς''.
Σημ.: Δεν θέλω να αναφερθώ στα ειρωνικά σχόλιά σας (Τριανταφυλλίδης, Κόκκινος) και στις ειρωνικές εκφράσεις προσώπου (βου-
λευτής Αντωνιάδης) -στην συνεδρίαση- κατά του μεγαλύτερου eΜΜΕ εκτός Ελλάδας. Και αυτό, επειδή δεν μπορώ να κατέβω στο 
επίπεδό σας. Για ενημέρωσή σας, ο εκδότης του ΚΑΛΑΜΙ ουδέποτε ζήτησε ή έλαβε χορηγία, καταχώρηση, ''ρουσφέτι'' κλπ από την 
πατρίδα του Ελλάδα, που -''πεισματικά''- γιά κοντά 40 χρόνια την προβάλει και τιμά στις ΗΠΑ, ''επιμένοντας ελληνικά''.

Συνεχίστε ακάθεκτοι... Σας θαυμάζουμε, επειδή, βασικά, οι 'Ελληνες πολιτικοί όταν ορκίζονται, αποκτούν την ευλογία του...άγιου 
Πνεύματος και αποκτούν έτσι ''γνώση'' και άποψη γιά όλα. Και παρακαλούμε κ. πρόεδρε της Επιτροπής, ενημερώστε έγκαιρα πότε 
θα ξανασυνεδριάσετε, γιά να προσκαλέσουμε την Ομογένεια, να σας ''θαυμάσει'' ομαδικά. Πείτε κ. πρόεδρε και κανένα νέο ποντιακό 
ανέκδοτο, αντί γιά ''βαρύγδουπες εξαγγελίες'', τις επαναλαμβανόμενες γιά 20 χρόνια, γιατί η όλη υπόθεση σε επαναλαμβανόμενο 
ανέκδοτο παραπέμπει, με το οποίο αμφιβάλω αν μπορεί να γελάσει και ο έτερος Πόντιος, υφυπουργός ''αρμόδιος γιά Απόδημους''.
Και θα σας αποχαιρετήσω, ευχόμενος υγεία και πρόοδο, με μιά ερώτηση -που δυστυχώς δεν μπορώ να αποφύγω- στον επικεφαλή 
της ΓΓΑΕ, κ. Μιχ. Κόκκινο: Οι (ελληνικές) ''ρίζες'' εμάς των ''πολιτών'' εκτός Ελλάδας, είναι από... Ζωνιανά ή... Μεσσηνία; Τα ''φύλ-
λα'' τους, ''πρώτης ποιότητας'', μαθαίνουμε που στην Ελλάδα πολυ-χρησιμοποιούνται: Στην ευρύτερη περιοχή πλατείας Συντάγμα-
τος (Αθήνα), γι' αυτό φαίνεται να δημιουργούνται ''παρενέργειες'' στους ευρισκόμενους και συν-ευρισκόμενους στα γύρω κτίρια.
Να είστε καλά και...''περαστικά'' σας.
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