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Αγανάκτηση και απογοήτευση στην Ομογένεια, που πρόσφερε γιά την -κακοποιημένη στην Πάρο, καλοκαίρι 2012- Μυρτώ και νοσηλεύεται-
αποθεραπεύεται στην Βοστώνη... Τα χρήματα (περισσότερα από 110.000 δολ.) τα κρατά η Ομοσπονδία και ΑΡΝΕΙΤΑΙ να δώσει λογαριασμό-

απολογισμό, με ασοβάρευτες δικαιολογίες... Επιστολή-καταπέλτης δικηγόρου προς την ομογενειακή Οργάνωση... Φήμες ότι συγκεντρώθηκαν 
μεγαλύτερα ποσά από όσα ανακοινώθηκαν επίσημα... 'Εξοδα γιά εγχείρηση πληρώθηκαν τελικά από Ελληνοαμερικανίδα φιλάνθρωπο... (Σελ. 6)

Καλή χρονιά... Με την ευχή, τα παιδιά μας να ζήσουν σε έναν ειρηνικό κόσμο. Θερμές ευχές στα παιδιά της Ελλάδας, θύματα της κρίσης που πλήττει την πατρίδα

Και μετά την αλλαγή του χρόνου, οι εντυπώσεις από τις παιδικές, θεατρικές, μουσικές και λοιπές εκδηλώσεις
που αφήνει ο «Μύλος των Ξωτικών» (Τρίκαλα) στους χιλιάδες επισκέπτες του -ειδικά στα παιδιά- είναι μαγικές.

Οι ομογενειακές Οργανώσεις στις ΗΠΑ και αλλού, που πήραν μεγάλα ποσά (1997-2009) ως ''χορηγίες'' από την 
ελληνική κυβέρνηση, πότε θα επιστρέψουν τα χρήματα στον λαό της Ελλάδας, που τώρα τα χρειάζεται;  (σελ. 2)



Σε  αυτό το νοσοκομείο
(Spaulding Rehab) στην Βοστώνη,
νοσηλεύεται-θεραπεύεται
η Μυρτώ
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''... I am writing on behalf of Maria Kotrotsou the mother and legal guardian of Mirto 
Papadomichelaki. This is a rather delicate matter since Ms. Kotrotsou is very grateful for the 
efforts of Federation of Hellenic-American Societies of New England (''FHASNE'') in setting up 
Friends of Mirto Fund (the ''Fund'') to raise money to benefit Mirto and she does not was to 
be perceived as otherwise. At the same time Ms. Kotrotsou, as Mirto’s guardian and advocate, 
needs to have complete access to the records of the Fund and clarity over the procedure that 
FHASNE or the Fund has implemented for dispersing the funds consistent with the stated 
purpose of the Fund (...)

As you know, the FHASNE Board of Directors and as well as individual members thereof have 
assured Ms. Kotrotsou, both at the FHASNE Board Meeting that she attended on December 
11, 2013 and prior thereto, that FHASNE had in it's possession and was maintaining proper 
accounting records concerning the Fund and that complete copies of those records would be 
provided to Ms. Kotrotsou for her review and that of her representatives.

The following is the financial information concerning the fund that Ms. Kotrotsou was 
promised:

1. An itemized list of each check donation to ''Friends of Mirto.''  Her expectation is 
that she will receive the name of the donor, the exact amount on the check, and the 
date it was received. If the donor has marked their donation as ''anonymous'' in the 
memo, the list can reflect ''anonymous'' in the place of the name of donor;

2. An itemized list of in-cash donations to ''Friends of Mirto'' received at the 
December 7, 2013 fundraising event held at the St. Nectarios Church in Boston. As 
well as any other cash donations that have been received to date. That list would 
include: cash amounts, date received, and location of receipt (i.e. fundraiser event, 
in FHASNE office, etc.);

3. A detailed list of the funds received through the Friends of Mirto, YouCaring.
com website;

4. A copy of the official Bank Statement of Account (on bank stationary) 
corresponding to the bank account in which money donated to Mirto is deposited;

5. Finally a complete accounting of any expenses or transactional fees paid in 
connection with the Fund.

Ms. Kotrotsou made clear her discomfort with FHASNE's lack of transparency concerning the 
fund at the meeting. Ms. Kotrostou was assured that the requested information was readily 
available and indeed in the possession of FHASNE's Treasurer. Given that the information is 
readily available, would have been maintained and available in the ordinary course of good 
booking keeping practices expected and legally required of a Charitable Organization in the 
Commonwealth of Massachusetts and for the administration of a fund such as the ''Friends of 
Mirto Fund'' that is specifically intended to benefit Mirto Papadomichelaki, the information 
should have been promptly provided.

The failure of FHASNE to provide the information in a timely manner upon the request of the 
guardian of the beneficiary is quite concerning.

At this point, Ms. Kotrotsou feels that she has been adequately patient, but she is 
growing increasingly concerned that the ''Friends of Mirto'' fund is not being appropriately 
administered. Still Ms. Kotrotsou wants to give FHASNE this final opportunity for FHASNE to 
meet it's legal obligations in connection with the Fund. Ms. Kotrotsou's hope is that FHASNE 
will finally comply with her information requests and resolve this matter amicably. However, 
Ms. Kotrotsou is also aware that she has the right to file a complaint with Dan Furolo, 
the lead investigator at the Massachusetts Attorney General's Office of Charitable Fraud 
Investigations... Ms. Kotrosou has asked me to set a deadline of Tuesday December 31, 2013 by 
which the information needs to be provided or Ms. Kotrotsou or she may feel compelled to take 
further actions in her effort to secure the information... (Ε. F. - Dec 26, 2013) ...''

Τα κύρια σημεία της επιστολής του δικηγόρου της μητέρας 
της Μυρτώ, προς το Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Βοστώνης

Πονηρά οικονομικά παιχνίδια με το δράμα που περνά η Μυρτώ

Αγανάκτηση και απογοήτευση στην Ομογένεια, που πρόσφερε γιά την -κακοποιημένη στην Πάρο, καλοκαίρι 2012- Μυρτώ και νοση-
λεύεται, αποθεραπεύεται στην Βοστώνη... Τα χρήματα (περισσότερα από 110.000 δολ.) τα κρατά η Ομοσπονδία και ΑΡΝΕΙΤΑΙ να δώσει 

λογαριασμό-απολογισμό, με ασοβάρευτες δικαιολογίες... Επιστολή-καταπέλτης δικηγόρου προς την ομογενειακή Οργάνωση.

Η Μυρτώ (αριστερά) στο ιατρικό Κέντρο  Spaulding Rehab Βοστώνης. Δεξιά
     η μητέρα της

Μετά το σκάνδαλο με τα χρήματα γιά τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα (2007), η ελληνική Ομοσπονδία Βοστώνης ''ξαναχτυπά''

Μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε στην Βο-
στώνη με αφορμή τα χρήματα που συγκεντρώ-
θηκαν από την Ομογένεια γιά την κακοποιημένη 
το καλοκαίρι 2012 στην Πάρο, Μυρτώ (Παπαδο-
μιχελάκη). Τα χρήματα, περισσότερα από 110.000 
δολάρια,  βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό της 
τοπικής Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων. Υπο-
τίθεται ότι συγκεντρώθηκαν, από προσφορές της 
Ομογένειας κι εκδηλώσεις, γιά τα ιατρικά και λοι-
πά έξοδα της άσχημα κακοποιημένης νεαρής, που 
νοσηλεύεται σε ιατρικό Κέντρο της πόλης, από το 
καλοκαίρι 2013. Στο πλευρό της Μυρτώ, νύχτα-
ημέρα, η μητέρα της, κ. Μαρία Κοτρότσου.

Η Ομογένεια ευαισθητοποιήθηκε με το δράμα 
της Μυρτώ και ανταποκρίθηκε οικονομικά. Τώρα 
όμως πληροφορείται ότι, η Ομοσπονδία, με διά-
φορες προφάσεις, θέλει να διαχειριστεί τα χρή-
ματα, όπως αυτή κρίνει. Και η Ομογένεια αρχίζει 
να αγανακτεί, επειδή έδωσε τα χρήματα γιά την 
Μυρτώ και δεν έβαλε ''τοποτηρητή'' γιά να απο-
φασίζει, καμία Ομοσπονδία Βοστώνης.

Η Ομοσπονδία λέει ότι μαζεύτηκαν τα χρήματα 
(επίσημα 110.000 δολ.) γιά να πληρωθούν, η εγ-
χείρηση 5 Δεκεμβρίου 2013 στο Childrens Hospital 
και να αγοραστεί ένα ειδικό μηχάνημα (Tobii 
Speech Recognition Device, στοιχίζει 25.000 δολ.) 
γιά να μπορεί η Μυρτώ να επικοινωνεί με ανθρώ-
πους. Αλλά, μία Ελληνοαμερικανίδα φιλάνθρωπος 
η κ. Μπέσσυ Πάππας πλήρωσε τα της εγχείρησης, 
ενώ η κατασκευάστρια εταιρία (Medtronic), χάρι-
σε ένα ειδικό μηχάνημα-''αντλία''.

Aρνείται να δώσει απολογισμό
Η Ομοσπονδία, παρά τα αιτήματα της μητέρας, 

που είναι και νομικά υπεύθυνη γιά την ανήλικη 
Μυρτώ, αρνείται να δώσει απολογισμό-λογαρια-
σμό. Δηλαδή, πόσα χρήματα ακριβώς μάζεψε και 
από ποιούς, όπως έχει υποχρέωση από τον Νόμο 
να πράξει, ως μη κερδοσκοπική εταιρία στις ΗΠΑ.

'Ετσι η μητέρα αναγκάστηκε να ξοδευτεί, παρά 
το δράμα που περνά και να προσλάβει δικηγόρο, 
γιά να αντιμετωπίσει τα πονηρά ''κόλπα'' του Συμ-
βούλιου της Ομοσπονδίας, που έχει πρόεδρο τον 
κ. Γιάννη Ράμμο και Α' αντιπρόεδρο τον κ. Βασί-
λη Καυκά. (Μέλη του Συμβούλιου είναι επίσης: 
Μαίρη Διλιχάτσιου Γεν. Γραμματέας, Παναγιώτης 
Λαμπρόπουλος ταμίας, Κυριακούλα Πατσαούρα 
βοηθός Γραμματέα, Μιλτιάδης Αθανασόπουλος Β' 
Αντιπρόεδρος).

Η επιστολή του δικηγόρου της μητέρας προς 
την Ομοσπονδία (που η ''Π'' εξασφάλισε -όχι από 

αυτόν ή την μητέρα και το τονίζουμε- και τα κύρια 
σημεία της οποία δημοσιεύει σήμερα αποκλειστι-
κά), είναι καταπέλτης.

Η Ομοσπονδία είχε πει ότι θα ασχοληθεί με τα 
χρήματα γιά την Μυρτώ στην επόμενη Συνέλευση 
τον... Μάϊο 2014. Μετά την προδημοσίευσή μας 
γιά το ζήτημα, άλλαξε αμέσως γνώμη και λέει ότι 
η συνεδρίαση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Ομογενείς που επικοινώνησαν μαζί μας, αμέσως 
μετά την προδημοσίευση, μας τόνισαν ότι είναι 
αποφασισμένοι να καταγγείλουν την Ομοσπονδία 
στις Ομοσπονδιακές και Πολιτειακές Αρχές γιά 
ΑΠΑΤΗ. Τους συστήσαμε να περιμένουν, ίσαμε την 
συνεδρίαση σε λίγες ημέρες, με την ευχή να λογι-
κευθούν οι αξιωματούχοι της Οργάνωσης και να 
μεταφέρουν ΑΜΕΣΑ τα χρήματα σε ειδικό λογαρι-
ασμό εκτός Ομοσπονδίας, που θα διαχειρίζεται η 
μητέρα της ανήλικης, γιά τα μελλοντικά νοσηλευ-
τικά έξοδα, αφού το παιδί, δυστυχώς, θα νοση-
λεύεται γιά μεγάλο χρονικό διάστημα σε ιατρικά 
Κέντρα Αμερικής ή Ελλάδας ή άλλης χώρας.

Η Ομογένεια έδωσε τα χρήματα γιά την Μυρτώ 
και απαιτεί να δοθούν σε αυτήν. Διευκρινίζουμε 
ότι τα της νοσηλείας στο ιατρικό Κέντρο της Βο-
στώνης έχει αναλάβει το υπουργείο Υγείας της 
Ελλάδας, εξαιτίας της ευαισθητοποίησης του Ελ-
ληνισμού, στην Ελλάδα και ανά την υφήλιο, γιά το 
δράμα που περνά η Μυρτώ.

Υποψίες γεννά και το γεγονός πως ενώ η τράπε-
ζα Πειραιώς προθυμοποιήθηκε να κάνει δωρεά το 
ειδικό μηχάνημα Tobii, η Ομοσπονδία ζήτησε από 
την μητέρα την κ. Κοτρότσου, να μην δεχτεί την 
προσφορά, όπως κι έγινε.

'Εχει άσχημο ''παρελθόν'' η Ομοσπονδία
Πριν ασχοληθούμε με το τι προηγήθηκε στην 

υπόθεση ''βοήθεια γιά την Μυρτώ'', όπου και 
όλη η ουσία, να διευκρινίσουμε ότι η Ομοσπονδία 
Βοστώνης, έχει άσχημο παρελθόν: Ακόμα ''αγνο-
ούνται'' οι 45.000 δολάρια που μάζεψε 2007, προ-
σφορές της Ομογένειας, γιά τους πυρόπληκτους 
στην Ελλάδα. Ουδέποτε δόθηκε απολογισμός, 
ουδέποτε ενημερώθηκε η Ομογένεια και η Συνέ-
λευση της Οργάνωσης ΠΟΥ και ΠΩΣ διατέθηκαν 
τα χρήματα, ΑΝ διατέθηκαν. Δόθηκαν προφορι-
κές ''διαβεβαιώσεις'' και το μόνο βέβαιο είναι ότι 
τότε, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Ομοσπον-
δίας ταξίδεψαν στην Ελλάδα με χρήματα από τις 
προσφορές γιά τους πυρόπληκτους, γιά να... εξε-
τάσουν που θα... δοθούν. Κι ενώ ακόμα η Ομογέ-
νεια αναμένει απολογισμό γιά το πως διατέθηκαν, 

αν διατέθηκαν, τα χρήματά της, η Ομοσπονδία 
έχασε την σοβαρότητα, αξιοπιστία και φερεγγυό-
τητα, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, από το καλο-
καίρι του χρόνου 2008.

Η Οργάνωση, δεν έχει λειτουργικά έξοδα, 
επειδή φιλοξενείται στο ''Μαλιώτειο Πολιτιστικό 
Κέντρο'', ενώ ίσαμε τα τέλη 2011 την χρηματοδο-
τούσε η Ελλάδα, μέσω του γενικού Προξενείου, με 
ποσά 10, 15, 20.000 δολάρια κάθε χρόνο. Η βασική 

δραστηριότητά της είναι η διοργάνωση της παρέ-
λασης γιά την 25η Μαρτίου κάθε... Απρίλιο (μερι-
κές χρονιές και...Μάϊο).

Τι προηγήθηκε γιά το ζήτημα Μυρτώ
Στις 22 Ιουλίου 2012 η Μυρτώ δέχτηκε την βίαιη 

επίθεση από Πακιστανό μετανάστη στην Πάρο, 
όπου ζούσε. Η Μυρτώ ήταν ακριβώς 15 χρονών.

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα, 7)
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(συνέχεια από την σελίδα 6)
Τα τραύματα πολύ σοβαρά. Το ζήτημα απασχό-

λησε έντονα τα ΜΜΕ, τον λαό της Ελλάδας, αλλά 
και τον απόδημο Ελληνισμό. 'Εγιναν οι απαραίτη-
τες εγχειρήσεις στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι 2013 
κρίθηκε απαραίτητο, η Μυρτώ, να συνεχίσει την 
θεραπεία στην Βοστώνη. Το υπουργείο Υγείας 
της Ελλάδας καλύπτει τα έξοδα. Η Μυρτώ ακόμα 
υποφέρει πολύ. Δεν μπορεί να μιλήσει, να επικοι-
νωνήσει. Η μητέρα της, η κ. Μαρία Κοτρότσου 
(που είναι συνέχεια στο πλευρό της κόρης της), 
την οποίαν -σύμφωνα με Ομογενείς στην Βο-
στώνη- την διακρίνει εντυπωσιακή αξιοπρέπεια, 
αρνήθηκε την ''μεσολάβηση'' ΜΜΕ στην Ελλάδα 
και λοιπών ''ενδιαφερόμενων'', γιά συγκέντρωση 
χρημάτων.

Σημαντική λεπτομέρεια: Καλοκαίρι 2013, στέ-
λεχος της Ομοσπονδίας Βοστώνης, ενημέρωσε το 
Συμβούλιο γιά την υπόθεση Μυρτώ και την νοση-
λεία στην Βοστώνη. Το Συμβούλιο αδιαφόρησε.

Η κινητοποίηση
Το Φθινόπωρο 2013 άρχισαν να ευαισθητοποιού-

νται Ομογενείς στην περιοχή Βοστώνης. Προσπά-
θησαν να βοηθήσουν όσο μπορούσαν στα άμεσα 
κι έμμεσα έξοδα, αλλά και να σταθούν δίπλα στην 
Μυρτώ και στην μητέρα της.

Αρχές Νοεμβρίου 2013, η υπόθεση Μυρτώ άρ-
χισε να συγκινεί την Ομογένεια. Τότε, μία νεαρή 
Ομογενής στην Βοστώνη (Σοφία Λαμπροπούλου) 
άνοιξε μία ιστοσελίδα (βλέπε παραπάνω) γιά την 
συγκέντρωση χρημάτων. 'Αρχισε να δίνεται δημο-
σιότητα στις ΗΠΑ. Και η Ομοσπονδία ''μυρίζοντας'' 
δημοσιότητα, αποφάσισε να ''επέμβει'' ανοίγοντας 
ειδικόν λογαριασμό (με αριθμό 1326086895 στην 
Citizens Bank), με το όνομα ''FHASNE The Mirto 
Fund'' (FHASNE είναι τα αρχικά της Ομοσπονδί-
ας) και υπεύθυνη γιά τον λογαριασμό, την βοηθό 
Γραμματέα της, κ. Κυριακούλα Πατσαούρα.

Η Ομογένεια ανταποκρίθηκε ''ξεχνώντας'' την 
υπόθεση της Ομοσπονδίας με τα χρήματα γιά 
τους πυρόπληκτους. Ανακοινώθηκαν -κι έγιναν- 
εκδηλώσεις γιά συγκέντρωση χρημάτων και μία 
μεγάλη εκδήλωση στις 7 Δεκεμβρίου 2013. Χρή-
ματα έμπαιναν στον λογαριασμό απευθείας στην 

Λίγες ώρες πριν αυτήν την έκδοση της ''Πρωϊνής'' και αφού είχε γίνει η προαναγγελία του δημοσιεύματος, ''έκλεισε'' η ιστοσελίδα όπου
συγκεντρώνονταν ΑΚΟΜΑ χρήματα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.youcaring.com/medical-fundraiser/friends-of-mirto/104407

Το δράμα της Μυρτώ και τα ''κόλπα'' της ελλην. Ομοσπονδίας Βοστώνης με τα χρήματα
Ο Πακιστανός δράστηςτράπεζα, αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσε-

λίδας ''friends of mirto''. Στην σχετική ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα, διαβάζουμε τα ακόλουθα:

''...if you wish to mail in your donation, please 
send it to the below address:

FHASNE
Attn: Kyriacoula Patsaouras, Special Secretary
(Αναφέρεται διεύθυνση)
For anyone wishing to make a donation directly 

to the account we have established for Mirto, you 
may do so with the below information:

Routing Number 011500120 Citizens Bank
Account Number 1326086895
Account Name FHASNE The Mirto Fund
Swift Code (for International Wires): CTZIUS33
Please open your hearts and contribute to this 

vital cause. Together, let's make a difference in 
Mirto's life.

For additional information:
Maria Spyridopoulos on behalf of FHASNE.
Sophia Lambropoulos, Friends of Mirto.
With your support and generosity, we hope to 

buy the Tobii Speech Generating Device for Mirto. 
All funds raised above the cost of this device will 
go directly towards her extraordinary medical 
expenses.  Your contribution is tax deductible to 
the fullest extent of the law.

The Federation of Hellenic-American Societies 
of New England, Inc. is a registered 501(c)(3) non-
profit organization...''.

Τα μετέπειτα
Να σημειώσουμε ότι, ίσαμε τις παραμονές της 

μεγάλης εκδήλωσης που έγινε 7 Δεκεμβρίου 2013 
στην Βοστώνη, οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας, 
ειδικά πρόεδρος και αντιπρόεδρος, οι κύριοι Ράμ-
μος και Καυκάς επισκέπτονταν σχεδόν καθημερι-
νά την Μυρτώ. 'Οταν πήραν το ''οκ'' από την μη-
τέρα γιά την εκδήλωση και την δημοσιότητα στα 
ΜΜΕ, ΔΕΝ ξαναπήγαν στο νοσοκομείο-ιατρικό 
Κέντρο. Ούτε μία φορά όλον τον μήνα Δεκέμβριο 
2013, ούτε έστω στις εορτές των Χριστουγέννων. 
Το γεγονός αυτό δημιούργησε μεγάλες υποψίες 
γιά τα κίνητρα της Ομοσπονδίας. H δε Μυρτώ, 
χριστουγεννιάτικα, προσβλήθηκε και από... ''σαλ-

μονέλα'' στο νοσοκομείο.
Στην σχετική ανακοίνωσή της (συνεδρίαση 

Συμβούλιου 11 Δεκεμβρίου 2013), γιά την χοροε-
σπερίδα (που πήρε πολύ μεγάλη δημοσιότητα και 
στα ΜΜΕ Ελλάδας και ''δοξάστηκε'' η Ομοσπον-
δία) και λοιπά έσοδα, η Οργάνωση, αναφέρει:

''... έγινε απολογισμός από την χοροεσπερίδα 
που έγινε το περασμένο Σάββατο (7 Δεκεμβρί-
ου 2013) για να ενισχυθεί ο λογαριασμός για τη 
Μυρτώ από την οποία εισπράχθηκαν: Από την 
είσοδο 500 εισιτήρια προς $25 το καθένα σύνολο 
$12,500. Από την λαχειοφόρο $6,100. Από το φα-
γητό $2,600. Από τα t-shirts $290. Από δωρεές και 
τον πλειστηριασμό $9,100 Μαζί με κάποιες άλλες 
προσφορές η χοροεσπερίδα απεκόμισε στο Τα-
μείο για τη Μυρτώ $32,000. 'Ολα αυτά τα χρήματα 
είναι καθαρά αφού το φαγητό, η μουσική και η 
λαχειοφόρος ήσαν δωρεές. Το συνολικό ποσό που 
συγκέντρωσε η Ομοσπονδία από το διαδίκτυο, τα-
χυδρομικώς και από την χοροεσπερίδα έφτασε τις 
$110,000...''.

Αλλά και μετά την χοροεσπερίδα η Ομογένεια 
έστελνε χρήματα, ειδικά ηλεκτρονικά, στην ιστο-
σελίδα, που ''ξαφνικά'' σταμάτησε να δέχεται 
χρήματα, λίγες ώρες πριν αυτό το δημοσίευμα. 
Σίγουρα το συνολικό ποσό που μαζεύτηκε, ξεπερ-
νά κατά πολύ τις 110.000 δολάρια.

Υποτίθεται, τα χρήματα, θα ξοδεύονταν γιά την 
εγχείρηση της Μυρτώ στο Childrens Hospital (5 
Δεκεμβρίου 2013) και γιά την αγορά του μηχανή-
ματος Tobii. Aλλά τα της εγχείρησης πλήρωσε η 
Ομογενής φιλάνθρωπος κ. Μπέσσυ Πάππας. Το 
Tobii προθυμοποιήθηκε να πληρώσει η Τράπεζα 
Πειραιώς. 'Ετσι, το συνολικό ποσό που μαζεύτη-
κε γιά την Μυρτώ, προσφορές της Ομογένειας, 
παραμένει σχεδόν ανέπαφο στο ταμείο, δηλαδή 
στον ειδικό λογαριασμό της Ομοσπονδίας.

Και αφού πήρε την μεγάλη δημοσιότητα η Ομο-
σπονδία μετά την εκδήλωση-χοροεσπερίδα στις 7 
Δεκεμβρίου 2013, ξαφνικά έπαψε να ασχολείται με 
Μυρτώ, μηχανήματα, χρήματα. 'Επαψε να ασχο-
λείται γενικά με την υπόθεση. Και τότε άρχισαν οι 
βάσιμες υποψίες γιά τους σκοπούς της, άρχισαν 
και τα προβλήματα.

Η Ομοσπονδία στις εκκλήσεις της μητέρας απα-

ντούσε: ''Τα χρήματα μαζεύτηκαν γιά την αγορά 
μηχανημάτων και την εγχείρηση. Φέρε μας λο-
γαριασμούς να τους πληρώσουμε''. Η μητέρα 
ζητούσε απολογισμό-λογαριασμό, αφού γιά την 
κόρη της και στο όνομά της κόρης της Μυρτώ, 
συγκεντρώνονταν τα χρήματα, δηλ. οι προσφορές 
της Ομογένειας. Η μητέρα, παρά την δυστυχία της 
αναγκάστηκε να προσλάβει δικηγόρο, δηλαδή να 
ξοδευτεί γιά το...αυτονόητο, γιατί κατάλαβε ότι 
χρησιμοποιήθηκε το δράμα του παιδιού της.

Η Ομοσπονδία, της έλεγε ''θα αποφασίσουμε γιά 
την διάθεση των χρημάτων στην Συνέλευση τον 
Μάϊο'', ενώ δυστυχώς, στελέχη της διοχετεύουν 
''φήμες'' (έχει γνώση η ''Πρωϊνή'') ότι η ''μητέρα 
θέλει τα χρήματα γιά τον εαυτόν της'', δείχνοντας 
έτσι την αθλιότητα που διακρίνει αξιωματούχους 
της, πράξη προσβλητική γιά την Ομοσπονδία, η 
οποία δεν τιμά τον Ελληνισμό στην Βοστώνη.

Ευχόμαστε τα χρήματα που είναι στον λογαρι-
ασμό, να φύγουν άμεσα από την διαχείριση της 
αναξιόπιστης-αφερέγγυας Ομοσπονδίας και να 
περάσουν σε λογαριασμό γιά τα μελλοντικά ια-
τρικά και σχετικά έξοδα της Μυρτώ, είτε θα συνε-
χίσει να νοσηλεύεται, θεραπεύεται στις ΗΠΑ, είτε 
αλλού. Υπόλογη, υπεύθυνη γιά την ανήλικη Μυρ-
τώ, σύμφωνα με τον νόμο, είναι η μητέρα της.

Μετά την προαναγγελία αυτού του δημοσιεύ-
ματος, οι της Ομοσπονδίας είπαν ότι θα αποφασί-
σουν σε λίγες ημέρες γιά τα χρήματα και όχι τον... 
Μάϊο. Αν δεν τελειώσει σύντομα το ζήτημα αυτό, 
δηλαδή τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και η Ομο-
σπονδία ΔΕΝ πράξει το αυτονόητο, τότε η ''Πρωϊ-
νή'', ως αποδέκτης της αγανάκτησης Ομογενών 
που πρόσφεραν χρήματα, δεσμεύεται δημόσια, 
να καταγγείλει την Οργάνωση στον γενικό εισαγ-
γελέα της Πολιτείας της Μασσαχουσσέτης και στις 
ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ, γιά ΑΠΑΤΗ...

(Γ. Λ.)

Σημ.: Δεν ισχυρίζεται κανείς ότι η ελληνική 
Ομοσπονδία Βοστώνης ''καταχράστηκε'' τα χρή-
ματα. Απλά, η πολιτική της στην διαχείρισή τους, 
δημιουργεί πολλά εύλογα ερωτηματικά.

Μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της Ομοσπονδίας Νέας Αγγλίας (Βοστώνης) 
με τον μητροπολίτη Μεθόδιο και την γενική πρόξενο κ. Καναρά


