ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τα νούμερα δεν κάνουν λάθος και η φετινή παρέλαση θα περάσει στην ιστορία, σαν μια
από τις πιο επιτυχημένες οικονομικά και με μεγάλη επίσης συμμετοχή κόσμου αλλά και εθελοντών,
όπως προκύπτει από τον απολογισμό των υπεύθυνων της Ομοσπονδίας, που δόθηκε στη διάρκεια
ανοικτής παν ομογενειακής συγκέντρωσης στο Σταθάκειο, το βράδυ της Πέμπτης.
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της Επιτροπής Παρελάσεως τον κ. Βασίλη Γκουρνέλο, πάνω από χίλιοι
εθελοντές εργάστηκαν για την προετοιμασία της φετινής παρέλασης, που διεξήχθη στις 10 Απριλίου,
μια μέρα όπου ο ήλιος της Ελλάδας έλαμπε, όπως είπε ο κ. Γκουρνέλος, στην Πέμπτη Λεωφόρο.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Πέτρος Γαλάτουλας, το 99% των στόχων επιτεύχθηκε.
Έγιναν, είπε ο κ. Γαλάτουλας, και λάθη και παραλείψεις και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην έλλειψη
των σημαιών κατά μήκος της Πέμπτης Λεωφόρου. Η υπεύθυνη εταιρεία, όπως εξήγησε, μπέρδεψε τις
ημερομηνίες και παρόλο που είχε προπληρωθεί, δεν τοποθέτησε τις σημαίες. Ετσι η επιταγή της
πληρωμής της επιστράφηκε στην Ομοσπονδία.
Σε ό,τι αφορά στα τελικά νούμερα ο κ. Γαλάτουλας ανακοίνωσε ότι περάσαμε τις 600 χιλιάδες («όπως
είχα προαναφέρει στις παν ομογενειακές»), γεγονός που οφείλεται σε σας. Όσον αφορά τα έξοδα, ο κ.
Γαλάτουλας τόνισε ότι φέτος ήταν ιδιαίτερα αυξημένα τα έξοδα για την Προεδρική Φρουρά, αλλά τα
μοιραστήκαμε μαζί με τη Φιλαδέλφεια και το Σικάγο.
Για το θέμα της επιλογής του ενός από τους Τελετάρχες της παρέλασης και συγκεκριμένα του
προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Γαλάτουλας είπε, ότι η Ομοσπονδία
απευθύνθηκε στα ανώτατα θεσμικά όργανα όπως τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της
Βουλής, που απάντησε ότι αδυνατεί να έρθει, και τον Πρωθυπουργό ο οποίος όμως δεν είχε απαντήσει
μέχρι την τελευταία στιγμή. Χαίρομαι, επεσήμανε ο κ. Γαλάτουλας, που δέχθηκε να έρθει ο κ.
Μητσοτάκης γιατί η αποδοχή της πρόσκλησης δείχνει ότι υπάρχει εκτίμηση εκ μέρους του για την
Ομογένεια. Στο σημείο αυτό, ο κ. Γαλάτουλας έκανε αναφορά στη στάση ορισμένων δημοσιογράφων
και Μέσων Ενημέρωσης και υπογράμμισε ότι είναι κρίμα κάποιοι να χτυπούν τον θεσμό.
Όπως τόνισε μάλιστα, η Ομοσπονδία ξοδεύει αρκετά χρήματα τον χρόνο για διαφήμιση των
εκδηλώσεών της, ενώ φέτος σε διάστημα μιας εβδομάδας είχε πάνω από 35 χιλιάδες επισκέψεις, στην
ιστοσελίδα της. Κάθε κριτική, κατέληξε, έχει την κόκκινη γραμμή της. Στο σημείο αυτό παριστάμενος
εκπρόσωπος ομογενειακού Μέσου Ενημέρωσης ζήτησε από τον κ. Γαλάτουλα να κατονομάσει τους
δημοσιογράφους και τα Μέσα που άσκησαν κριτική στην απόφαση της Ομοσπονδίας να τιμήσει τον κ.
Μητσοτάκη, αλλά το αίτημά του έμεινε αναπάντητο.
Ωστόσο, ο κ. Γαλάτουλας αναφέρθηκε και στο θέμα της εσκεμμένης πρόκλησης αναταραχής στη
διάρκεια της τελευταίας παν ομογενειακής συγκέντρωσης, στην οποία ήταν παρών και ο
Αρχιεπίσκοπος Γέρων Αμερικής κ. Δημήτριος. «Ποιος κάλεσε την Αστυνομία και την Πυροσβεστική όταν
ήταν εδώ ο Αρχιεπίσκοπος;» αναρωτήθηκε. «Ήταν ανάγκη να γίνει αυτό;».
Καταλήγοντας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τόνισε ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες για τα λάθη και τις
παραλείψεις όλων και ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν για την προετοιμασία της παρέλασης. Σε
15 μέρες, είπε, από σήμερα αρχίζει η προετοιμασία για την επόμενη παρέλαση.
Μιλώντας για τις εντυπώσεις του από την φετινή παρέλαση ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ.
Ηλίας Τσεκερίδης, αναφέρθηκε στη συνήθεια όσων παίρνουν προσκλήσεις για την εξέδρα να φεύγουν
προτού ολοκληρωθεί η παρέλαση. Η κ. Νομική Καστανά, που είχε αναλάβει τον τομέα των επαφών με

τους πολιτικούς και τον συντονισμό των εκφωνήσεων στη διάρκεια της παρέλασης, αναφέρθηκε στο
γεγονός ότι, όπως διαπίστωσε, φέτος υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση από πολιτικούς που
ήθελαν να στείλουν μηνύματα για την παρέλαση, σε μια χρονιά που δεν ήταν προεκλογική για τους
ίδιους.
Το ταμείο είναι γεμάτο…
Ο ταμίας της Επιτροπής Παρέλασης κ. Αθανάσιος Αρώνης τόνισε ότι ο οικονομικός απολογισμός είναι
προκαταρκτικός, δεν έχει δηλαδή ελεγχθεί ακόμα, αλλά από τα στοιχεία που διαθέτει μέχρι στιγμής,
προβλέπεται ότι το τελικό ποσό θα φτάσει τις 650 χιλιάδες δολάρια. Έχουν, είπε, ήδη έρθει 540
χιλιάδες και περιμένουμε άλλες 97 χιλιάδες. Τα έξοδα ανήλθαν στις 390 χιλιάδες, ένα δολάριο και 20
σεντ. Πρόσθεσε επίσης ότι, δεν έχουμε λάβει ακόμα τιμολόγια για πληρωμές, αλλά υπολογίζουμε ότι
χρωστάμε περίπου $36.700.
Σε δηλώσεις του στον «Ε.Κ.» ο κ. Αρώνης υπογράμμισε ότι το κύριο βάρος των εσόδων προέρχεται από
τον οβολό του απλού ομογενή.
Συγκεκριμένα, μας είπε ότι, στον τομέα συγκέντρωσης χρημάτων (Fundraising) οι 199.004 δολάρια
προήλθαν από τις συνεισφορές των ομογενών, το δολάριο δηλαδή των ομογενών.
Τα υπόλοιπα έσοδα έχουν ως εξής:
-Από εκδηλώσεις $47.150 (αναμένονται να έρθουν άλλες $2.500).
Σε ό,τι αφορά τις συμμετοχές, με άρματα και φιλαρμονικές καθώς και την παραγωγή της ζωντανής
μετάδοσης τα έσοδα ανήλθαν στις $163.740. Από αυτά αναμένονται να μπουν στα ταμεία ακόμα 20
χιλιάδες δολάρια.
Στην αναφορά του στα έξοδα ο κ. Αρώνης είπε ότι για πρώτη φορά η εκδήλωση στο «Terrace on the
Park» δεν δημιούργησε έλλειμμα. «Δηλαδή δεν μας κόστισε». Το επίσημο δείπνο στο «Χίλτον»
απέφερε έσοδα 122 χιλιάδες και είχε έξοδα 78 χιλιάδες, αφήνοντας ένα κέρδος της τάξης των 50
χιλιάδων δολαρίων.
-Από το λεύκωμα συγκεντρώθηκαν: $72.325
-Από τη διεξαγωγή Τηλεοπτικού Μαραθωνίου: $10.880
-Απο τη διεξαγωγή ραδιοφωνικού Μαραθωνίου: $6.334
-Από την εκδήλωση οικονομική ενίσχυση στο κλαμπ «Σέντραλ» στην Αστόρια: $6.780.
-Από λαχεία $54.310. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν έξω 4 χιλιάδες λαχνοί και η κλήρωση έχει
προγραμματιστεί για τις 3 Μαΐου.
Ο κ. Γκουρνέλος αναφέρθηκε και στην παρουσία στην Πέμπτη Λεωφόρο του… Γιώργου Καραϊσκάκη,
που τον υποδύθηκε ο γνωστός επιχειρηματίας από το Μπρούκλιν, κ. Γιάννης Νικολόπουλος. Κανείς
όμως, στα ΜΜΕ, τόνισε ο κ. Γκουρνέλος, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στην παρουσία του.

