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Απάντηση σε καταγγελίες εναντίον
τού «Κόσµου» για τα πληρεξούσια 
Γράφει ο Γιώργος Χατζηβασίλης

Ε
ίναι γνωστό ότι πάντα δηµο-
σιεύω επιστολές αναγνωστών 
ακόµη όταν διαφωνούν µε τα 
κείµενά µου και σήµερα δεν θα 

κάνω εξαίρεση µε την  κα Αννα Ιωαν-
νίδη, που ασκεί κριτική στον «Κόσµο» 
µε αυθαίρετα συµπεράσµατα µιας γό-
νιµης φαντασίας, που καµία σχέση 
δεν έχουν µε την πραγµατικότητα και  
-προπαντός- αµφισβητεί την εντιµότητα 
τής εφηµερίδας µας, αλλά και τού προ-
έδρου τής Κοινότητας, Χάρη ∆ανάλη. 
Επειδή η κα Ιωαννίδη έχει πολύχρονη 
παρουσία στα παροικιακά, θα πρέπει 
ακόµη να γνωρίζει ότι εδώ στον «Κό-
σµο» δεν έχουν πέραση οι ψευδείς κα-
ταγγελίες, η φτηνή ειρωνεία και τα µα-
θήµατα δηµοσιογραφίας από άσχετους.
Πριν µερικές βδοµάδες λάβαµε αντί-
γραφο επιστολής πέντε µελών τής Κοι-
νότητας προς το διοικητικό συµβούλιο 
τού φορέα µε την οποία ζητούν να δι-
εξάγει τις εκλογές φέτος το Industrial 
and Commercial Election Dept. για 
να είναι αδιάβλητες, επειδή υπάρχουν 
υποψίες για την γνησιότητα των πλη-
ξουσίων (proxies). ∆εν είχαµε καµία 
αντίρρηση, ούτε διαφωνήσαµε µε την 
πρόταση, αλλά πριν τη δηµοσιεύσου-
µε ενδιαφερθήκαµε να µάθουµε πώς 
την αντιµετωπίζει η Κοινότητα για να 
ενηµερώσουµε, όπως είχαµε καθήκον, 
τους αναγνώστες µας.
Επικοινωνήσαµε µε τον πρόεδρο, 
Χάρη ∆ανάλη, ο οποίος µάς είπε ότι 
το διοικητικό συµβούλιο ήρθε σε επα-
φή µε το Industrial and Commercial 
Election Dept. για να οργανώσει τις 
εκλογές και έδωσε όλες τις πληροφορί-
ες που ζητήθηκαν, αλλά η κρατική υπη-
ρεσία αποφάνθηκε ότι είναι αναρµόδια 
να διεξάγει τις εκλογές στην Κοινότητα. 
Πολύ απλά πράγµατα, αλλά διαβάστε τί 
σενάριο δηµιούργησε η φαντασία τής 
κας Ιωαννίδη και την απάντησή µας:       
«Συγχαρητήρια, πολύ καλή κίνηση. 
Αναφέροµαι φυσικά στο άρθρο του 
«Κόσµου» σχετικά µε τις επικείµενες 
εκλογές της Ελληνικής Κοινότητας 
και στην πρόταση που έβαλαν µέλη 
του Οργανισµού για ανεξάρτητη Εφο-
ρευτική Επιτροπή. Η απάντηση του κ. 
∆ανάλη εστάλει µέσω της εφηµερίδος 
«Κόσµος»», γράφει η κα Ιωαννίδη και 
συνεχίζει: 
«Για να είµαι ειλικρινής αναρωτιόµουν 
τι πρόσχηµα θα εύρισκε ο κ. ∆ανάλης 
για να µη βάλει το θέµα για συζήτηση 
στη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας. 
Συγκεκριµένα µάλιστα το εξέφρασα και 
σε όσους µε ρώτησαν για αυτή την κί-
νηση των πέντε µας. Τους είπα ότι δεν 

θα τολµούσε να βάλει την πρόταση µας 
για ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή στη 
συνέλευση των µελών γιατί θα έχανε. 
Είπα επίσης, ότι θα έλεγε αυτό που πά-
ντα λεει όταν στριµώχνεται «Το Συµ-
βούλιο της Κοινότητας πήρε νοµική 
συµβουλή και δεν γίνεται να µπει αυτό 
το θέµα για συζήτηση». 
Και πάλι συγχαρητήρια! Έξυπνη κίνη-
ση. 
Τώρα για το είδος δηµοσιογραφίας 
στο συγκεκριµµένο άρθρο της εφηµε-
ρίδας «Κόσµος» τι µπορεί κανείς να 
πει; Το ότι µεταφέρει απλά την άποψη 
του κ. ∆ανάλη, το ότι ισχυρίζεται ότι 
έχει τη σχετική αλληλογραφία ανάµε-
σα στην Κοινότητα και στο Industrial 
and Commercial Election Dept, χωρίς 
να  παρουσιάζει στους αναγνώστες του 
κανένα στοιχείο, το ότι µιλά για άρθρα 
του καταστατικού και προϋποθέσεις 
χωρίς να τα κατονοµάζει; Πόσο πιστευ-
τή µπορεί να  γίνει αυτή η έγχρωµη 
ανακοίνωση; Άλλωστε ας µην ξεχνάµε 
ότι ο κ. ∆ανάλης ως  δικηγόρος έχει µε-
γάλη ευθύνη για τον τρόπο διεξαγωγής 
των εκλογών στην Κοινότητα. 
Για µένα όµως αυτό το άρθρο ανακοί-
νωση, σηµαίνει ότι ο κ ∆ανάλης θέλει 
να κλείσει το θέµα εκτός συνέλευσης, 
γιατί άραγε; Φοβάται τι; Ξέρει πολύ 
καλά ότι τα µέλη µας, εύκολα τουµπά-
ρονται από δικηγορίστικα τερτίπια. 
Γιατί τόση πρεµούρα να συµβουλευτεί 
το Industrial and Commercial Election 
Dept.;  Ίσως και να µην περνούσε η 
πρόταση µας. ∆ε θέλει όµως να γίνει 
συζήτηση καθόλου, έτσι; 
Μια ανεξάρτητη Εφορευτική Επιτροπή 
δε θα δεχόταν ποτέ proxy  που δεν είχε 
στείλει η ίδια (όπως έκανε η προηγού-
µενη, που από τα 1440 κίτρινα που 
είχε στείλει, παρέλαβε 1200 άσπρα και 
τα δέχτηκε, και το τραγελαφικό, ο φίλος 
ο Κόρακας έφερε σαν πρόξυ ένα χαρτί 
από το 1983).  Ισχυρίστηκε ότι είµαστε 
υποχρεωµένοι να το δεχτούµε από τη 
στιγµή που είχε υπογραφή, κάτι ανέφε-
ρε και για χειρόγραφες διαθήκες. Εµείς 
πάλι, είχαµε καταπιεί ολόκληρο ελέφα-
ντα στο κουνούπι θα κολλούσαµε; Το 
δεχτήκαµε. Μια ανεξάρτητη Επιτροπή 
θα απαιτούσε το γνήσιο της υπογραφής 
και δεν θα βασιζόταν σε ένα άρθρο που 
η διατύπωσή του είναι του 1933. 
Πιθανά θα ρωτήσει κάποιος γιατί η 
προηγούµενη Εφορευτική τα δέχτηκε 
όλα αυτά;  Επειδή δεν είχαµε λεβεντιά. 
Βλέπετε είµαστε όλοι µια µεγάλη οικο-
γένεια, γνωριζόµαστε πολλά χρόνια, 
είναι φοβερά δύσκολο  να προκαλέσεις 
σύγκρουση και διάσπαση, έχουν γί-
νει τόσες πολλές άλλωστε τα τελευταία 
χρόνια σ’ αυτό το φορέα. ∆εν είχαµε 

λοιπόν λεβεντιά, ούτε εγώ την είχα. 
Αυτό όµως δεν σηµαίνει οτι ο κ ∆ανά-
λης έχει δίκαιο. 
Και τι το παράλογο ζητήσαµε εµείς οι 
πέντε; Να βγει µια φορά στα 40 χρό-
νια ανεξάρτητη Εφορευτική Επιτροπή. 
Να γίνουν µια φορά έτσι για το γινά-
τι  αδιάβλητες εκλογές στην Κοινότητα, 
όσο είναι δυνατόν βέβαια. ∆εν µας εν-
διαφέρει ποιος θα βγει.  ∆εν πρόκειται 
κανείς από µας να βάλει υποψηφιότη-
τα και από ότι δείχνουν τα πράγµατα, 
φέτος θα είναι λιγότερα τα proxies των 
αντιπάλων σας επειδή αρκετά από αυτά 
δε ανανέωσαν τη συνδροµή τους , εί-
ναι λοιπόν πάνω από βέβαιο ότι και το 
Industrial  and Commercial Election 
Dept να κάνει τις εκλογές θα βγει ο 
ίδιος συνδυασµός ο δικός σας. Προς τι 
λοιπόν ο φόβος για ανεξάρτητη επιτρο-
πή; Εµείς δεν ζητήσαµε κατάργηση των  
proxies.  
Από την άλλη µεριά ποσο αντικειµενι-
κή  µπορει  να είναι η άποψη του οταν 
ο ιδιος ο κ  ∆ανάλης εκλέγεται µε το 
παρόν σύστηµα; ∆εν µπορεί να είναι 
αντικειµενική, επειδή «Ιt is a conflict 
of interest».
Θα ήθελα να υπογραµίσω εδώ ότι τα 
όσα ανέφερα πιο πάνω είναι προσωπι-
κές µου απόψεις και δεν απηχούν την 
γνώµη των όσων συνυπέγραψαν την 
επιστολή πρόταση που στείλαµε στην 
Κοινότητα. 

Άννα Ιωαννίδου»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Κατ’ αρχήν, ο κ. ∆ανάλης δεν απάντησε 
στην επιστολή τής κας Ιωαννίδη, όπως 
το φαντάστηκε, αλλά σε ερώτηση δική 
µας αφού ο πρόεδρος τής Κοινότητας 
δεν γνώριζε ότι είχαµε την επιστολή 
στα χέρια µας. Συνεχίζοντας το σενάριο 
φαντασίας, η κα Ιωαννίδη διαβεβαίωνε 
τους πάντες ότι ο κ. ∆ανάλης δεν θα 
τολµούσε να φέρει το θέµα στην Γενική 
Συνέλευση προχθές επειδή θα έχανε(!) 
και µε προφητικές ικανότητες, µάλιστα, 
είχε προβλέψει τη δικαιολογία που θα 
προβάλει ο προέδρος! Ο κ. ∆ανάλης, 
βέβαια, δεν θα «έχανε» όπως αποδεί-
χτηκε στη Γ.Σ. γιατί είχε ήδη την απά-
ντηση τού Industrial and Commercial 
Election Dept, ότι δεν είναι αρµόδιο 
για τις εκλογές στην Κοινότητα. 
Η καϋµένη, όµως, δεν σταµάτησε του-
λάχιστον εδώ για να γλιτώσει τα χειρό-
τερα, αντί να συνέχισει τις φαντασίες 
της µε καταγγελίες εναντίον τού «Κό-
σµου» που δεν ξέρει να δηµοσιογρα-
φεί...
Εµείς, τουλάχιστον, κα Ιωαννίδη, ξέ-
ρουµε τί γράφουµε και µάλιστα στα ελ-
ληνικά. ∆εν µεταφέραµε καµία άποψη 

τού κ. ∆ανάλη, ο οποίος µάς έστειλε 
µόνο αντίγραφα τής αλληλογραφίας µε 
το Industrial and Commercial Election 
Dept και εµείς δηµοσιεύσαµε την απά-
ντησή του ότι είναι αναρµόδιο για τις 
εκλογές τής Κοινότητας. 
Συνεχίζοντας τους προσβλητικούς 
ισχυρισµούς της, η κα Ιωαννίδη αµ-
φισβητεί την εντιµότητά µας επειδή 
από έλλειψη χώρου δεν δηµοσιεύσαµε 
αντίγραφο τής απόφασης τού Industrial 
and Commercial Election Dept, ούτε 
τις λεπτοµέρειες τής γραφειοκρατικής 
διαδικασίας. Απορρίπτουµε αναφαν-
δόν οποιαδήποτε αµφισβήτηση τής 
εντιµότητάς µας και όταν λέµε ότι έχου-
µε αντίγραφα, σηµαίνει ότι έχουµε τα 
αντίγραφα.
Στο ευφάνταστο κείµενό της, η κα Ιω-
αννίδη, συνεχίζει τις καταγγελίες ενα-
ντίον του κ. ∆ανάλη, ότι «φοβάται» να 
συζητήσει την πρόταση στη Γ.Σ., πως 
το σηµερινό σύστηµα των εκλογών «Ιt 
is a conflict of interest»(!) και το αµί-
µητο ότι «ο κ. ∆ανάλης ως  δικηγόρος 
έχει µεγάλη ευθύνη για τον τρόπο διε-
ξαγωγής των εκλογών στην Κοινότητα! 
∆ηλαδή, κα Ιωαννίδη, αν ο επόµενος 
πρόεδρος τής Κοινότητας δεν είναι δι-
κηγόρος δεν θα έχει µεγάλη ευθύνη για 
τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών;    
Οµως εκείνο που έχει σηµασία και 
υπονοεί πολλά, είναι η τελευταία πα-
ράγραφος όπου η κα Ιωαννίδη οµολο-
γεί πως το κείµενό της «δεν απηχει τη 
γνώµη των όσων συνυπέγραψαν την 
επιστολή πρόταση». Οπότε θα βγάλω 
εγώ ένα αυθαίρετο συµπέρασµα: οι συ-
νετοί άνθρωποι διαχώρισαν τη θέση 
τους από το σενάριο φαντασίας τής κας 
Ιωαννίδη.
Ασφαλώς, τα πληρεξούσια είναι πρό-
βληµα για την Κοινότητα και θα υπο-
στηρίξουµε κάθε πρόταση για την κα-
τάργηση ή έστω µείωσή τους, εφόσον 
θα γίνει µε απόφαση τής Γ.Σ. και µέσα 
στα πλαίσια τού νόµου, όµως ο µόνος 
τρόπος για να επιτευχθεί είναι µε συ-
ναίνεση όλων των τάσεων µέσα στον 
φορέα και όχι µε σκληρές αντιπαραθέ-
σεις που δηµιουργούν πόλωση.
Γι’ αυτό, στις εκλογές τού 2010 είχα 
προτείνει ένα ψηφοδέλτιο µε τη συµµε-
τοχή νέων από όλες τις τάσεις και το 
ίδιο θα προτείνω στις εκλογές φέτος, 
επειδή η Κοινότητα θα πρέπει να στα-
µατήσει να τρώει τα παιδιά της, όπως 
παλιότερα µού είχε πει ειλικρινέστατα 
ο γραµµατέας της, Μιχάλης Τσιλίµος 
και θα επαναλάβω το τετριµένο πια, 
πως στην Κοινότητα δεν περισσεύει 
κανένας. 




