
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)


