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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.: Η Ομοσπονδία Βοστώνης, να ξεχάσει τα 
''κόλπα'', όπως έκανε με τα χρήματα που έδωσε 
η Ομογένεια γιά τους πυρόπληκτους στην Ελλάδα 
καλοκαίρι 2007.

H εφημερίδα ''Πρωϊνή'' θα εκδίδεται -ηλεκτρονικά σε pdf- προσωρινά, κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή και θα είναι δωρεάν. Μετά, καθημερινά... 'Εμφαση στην Ομογένεια

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


