
Προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, Προς το Προεδρείο της ΕΣΗΕΑ,Προς τον Έλληνα Πρέσβη στην Ουάσιγκτον,Προς  τους  προέδρους  των  συλλόγων  μελών  της  Ομοσπονδίας  Ελληνικών Σωματείων Μείζονος ΝΥ –ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠρος τον επίτιμο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλ. Σωμ. Μείζ.  Ν.Υ.   Βασίλειο Σταθάκο,Νέα Υόρκη, 4 Οκτ. 10Τα  όσα  καταγγέλλουμε  παρακάτω,  επώνυμα  και  ενυπόγραφα,-και   για  τα οποία εκ προοιμίου ζητώ την κατανόηση σας για το εκτενές του κειμένου αλλά  διαβάζοντας  θα  κατανοήσετε  το  αναγκαίο  της  λεπτομέρειας  στην διήγηση ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα των γεγονότων -  είναι η τελευταία ύστατη και  με  στεντόρεια τη φωνή εντονότατη κραυγή διαμαρτυρίας,  για όσα διαδραματίζονται,  εδώ στην  Αμερική και ειδικότερα την Νέα Υόρκη.Εκ  προοιμίου  και  εξ  αρχής  οφείλω  να  τονίσω  ότι  τιμώ  και  σέβομαι  τον Ελληνισμό της Αμερικής μια ματιά στα άρθρα, τις αναλύσεις και τις δημόσιες παρεμβάσεις μου επί μια 10ετια και πλέον που ασχολούμαι με συνέπεια με τα δρώμενα εις τον απανταχού Ελληνισμό, αρκεί για να πιστοποιήσει του λόγου το αληθές. Εκ  προοιμίου  δηλώνω   το  σεβασμό  μου  και  ότι   ξεχωρίζω  τους  τίμιους ηθικούς και γνήσιους αγωνιστές του εν λόγω  οργανισμού, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος ΝΥ,  που έλαβαν χώρα τα θλιβερά επεισόδια της Πέμπτη 30/9/2010 στην Αστόρια της ΝΥ τα οποία και καταγγέλλω με όσο πιο  δυνατή φωνή διαθέτω.  Τιμώ  και  σέβομαι  εκείνους  τους  εκλεγμένους  –έστω  και  με  αυτό  το  κατ επίφαση  δημοκρατικό  «σύστημα  εκλογής»-  αξιωματούχους  που  σέβονται τους νόμους, το καταστατικό του εν λόγω οργανισμού τον οποίο υπηρέτησα εθελοντικά από τον Δεκέμβριο του 2006 μέχρι και τον Άυγουστο του 2007 εντελώς  δωρεάν  καθημερινά  προσφέροντας  και  οικονομικά  στην διοργάνωση  του  συνεδρίου  με  θέμα  «ο  Ελληνισμός  της  Αμερικής  τον 21ο αιώνα»  που οργάνωνε εν λόγω οργανισμός. 



Τιμώ και σέβομαι μόνον  όσους σέβονται   την ελευθερία του Τύπου και τα βασικά  και  θεμελιώδη  κατοχυρωμένα  διεθνώς  ανθρώπινα  δικαίωμα  στην έκφραση  και  την  ελεύθερη διακίνηση  ιδεών  και  πληροφοριών  ειδικά  στις ΗΠΑ.  Τα  όσα  καταγγέλλονται  δεν  αφορούν  το  σύνολο  του  παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά μια μικρή μερίδα τριών τεσσάρων ατόμων που υπερβαίνουν των καθηκόντων τους με βάση τους νόμους της πολιτείας της ΝΥ και το καταστατικό του οργανισμού.
TA ΓΕΓΟΝΟΤΑΣτις 21 Σεπτεμβρίου ‘010 λάβαμε μια  ηλεκτρονική επιστολή πρόσκληση από το    email   της  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΜΕΙΖΟΝΟΣ  ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ που εδρεύει στην Αστόρια της Νέας Υόρκη να παραστούμε και να καλύψουμε δυο εκδηλώσεις την μια συνάντηση των προέδρων των συλλόγων μελών  του  δευτεροβάθμιου  οργανισμού  στις  23/9  στις  7:30  μ.μ.  και  η δεύτερη  στις  30/9  την  ίδια  ώρα.  Ήταν  το  ίδιο  διάστημα  κατά  το  οποίο βρισκόταν στην Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός Γιωργος   Παπανδρέου δίνοντας την δική του μάχη -όπως εκείνος έχει επιλέξει και όπως ο ίδιος έχει αποφασίσει- ως επικεφαλής της κυβέρνησης και κυβερνήτης της χώρας, σε πολλά μέτωπα. Ως δημοσιογράφοι όλοι καλύπταμε, για τα ΜΜΕ που ο κάθε ένας αντιπροσωπεύει-και δεν είμαστε πολλοί, ελάχιστοι είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα οι  επαγγελματίες συνάδελφοι- τις  δραστηριότητες του,  όπως κάνουμε το ίδιο κάθε φορά που έρχεται μια ελληνική αντιπροσωπεία. Πολύ δε περισσότερο  όταν  έρχεται  ο  εκάστοτε  Πρωθυπουργός  της  Ελλάδας  στο κέντρο  των  αποφάσεων  του  κόσμου.  Το  ίδιο  κάνουμε  και  εμείς  ως ειδησεογραφική  διαδικτυακή  πύλη  ενημέρωσης  και  αφύπνισης  του απανταχού Ελληνισμού.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖ. ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣΚαι  για  όσους  τυχόν  δεν  γνωρίζουν  η  Ομοσπονδία  Ελληνικών  Σωματείων Μείζονος  Νέας  Υόρκης-  Federation of Hellenic  Society Of Greater New York,inc-, γιατί αυτά που αποκαλύπτουμε και καταγγέλλουμε παρακάτω δεν μπορεί  και  δεν  πρέπει  να  αφήσουν  αδιάφορο  κανέναν  Έλληνα  κανένα Ομογενή μέλος του   ιστορικού οργανισμού, είναι ο ιστορικός οργανισμός με 75 και πλέον χρόνια ιστορίας και επίσημα ιδρυθείς το 1938 από μια χούφτα  γνήσιων ομογενών αλλά αληθινών πατριωτών. Οργανισμό με σελίδες δόξης λαμπρές που έκαναν υπερήφανο τον απανταχού Ελληνισμό όταν το 1974 και το  1992  αλλά  και  στο  μεσοδιάστημα  ήταν  το  κέντρο  και  η  κοιτίδα  του ελληνισμού της Αμερικής με συλλαλητήρια και πορεία στην Ουάσιγκτον που 
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όμοιες τους δεν υπήρξαν ποτέ. Είναι ο ίδιος οργανισμός που στον πόλεμο του 1940 οργάνωνε αποστολές Ελλήνων για την Ελλάδα και την Μέση Ανατολή για να αντιταχθούν στις ορδές των κατακτητών.  Είναι ο ίδιος οργανισμός που  για  μια  περίοδο  αποτελούσε  κοιτίδα  αγώνων  για  την  διάσωση  και συνέχεια του Ελληνισμού και των μεγάλων αξιών που μας άφησαν ως εθνική και θρησκευτική παρακαταθήκη πρόγονοι εθνικών ηρώων και μαρτύρων του γένους των Ελλληνό-Ορθοδόξων. Είναι ο ίδιος οργανισμός που τα τελευταία 30  χρόνια  συντονίζει  την  περίφημη  παρέλαση  στην  5η Λεωφόρο  του Manhattan κατά την επέτειο εορτασμού της απελευθέρωσης του έθνους από του  Τούρκους  το  1821.  Εκδήλωση  που  στο  σύνολο  της  χρηματοδοτεί  η ομογένεια και απλός έλληνας Ομογενής. Είναι  όμως δυστυχώς ο ίδιος  οργανισμός   από τον οποίο  τα τελευταία 15 χρόνια   το  μεγαλύτερο  και  ζωτικό  κομμάτι  της  Ομογένεια  έχει αποστασιοποιηθεί  πλήρως  από  αυτό  τον  οργανισμό.  Ένα  οργανισμό  που ταλανίζεται  από  σκάνδαλα.  Κακοδιοίκηση  οικονομικά  και  διοικητικά σκάνδαλα. Παρανομίες και παρεκτροπές πότε της μιας και πότε της άλλης πλευράς. Διχασμοί. Δημόσιες καταγγελίες των μεν εναντίον των δε. Σκάνδαλα διοικητικά,  παρανομίες,   ατασθαλίες  και  κακοδιοίκηση  που  έχουμε καταγγείλει και αποκαλύψει με στοιχεία αποδείξεις και ντοκουμέντα. Χωρίς ύβρεις.  Χωρίς  εμπάθεια.  Μόνον  γεγονότα.  Ένας  οργανισμός  που  οι  μεν σύρουν τους δε  στα δικαστήρια.  Ένας οργανισμός από τον οποίο λείπει  η αξιοπιστία, το ήθος η συνέπεια και η συνέχεια. Με αλλοιώσεις  πρακτικών, με απειλές και ακβιασμούς. Με ομάδες και ομαδούλες. Προτεκτοράτο της "Νέας Δημοκρατίας του Πέτρου Γαλάτουλα". Του ανθρώπου που έχει διχάσει όλα αυτά τα χρόνια αυτόν τον οργνανισμό βάζοντας τους μεν να τσακώνονται με τους δε.  Αυτά για να ξέρουν και όσοι, εκεί έξω στον αχανή κόσμο του διαδικτύου, δεν γνωρίζουν το ιστορικό αυτό πνευματικό οικοδόμημα που μόλις το 2000, μετά από αγώνες και στερήσεις κατάφερε και βρήκε στέγη. Οίκο για να στεγάσει όνειρα και ελπίδες για το μέλλον ως το «Σπίτι του Ελληνισμού» όπως  δικαίως ονομάστηκε. Το σπίτι για κάθε Έλληνα. Νόμιμου ή παράνομου. Αγοράστηκε με κόπο θυσίες μόχθος και  μετά από εισφορές ομογενών και κυρίως μετά τη  μεγάλη εθνική δωρεά του Ομογενή και εθνικού ευεργέτου του εν λόγω οργανισμού Βασίλειου Σταθάκου (Λάκωνα στην  καταγωγή) περί των 625.000$. Μια  διαφορετική δωρεά  που λαμβάνει εθνικό χαρακτήρα ακριβώς γιατί διαφέρει από όλες τις άλλες που συνήθως  κατευθύνονται  στην  τοπική  Εκκλησία  και  στους  κατά  τόπους Ορθοδόξους  Ναούς ανά την Αμερική. 



Ένα  εθνικό  κληροδότημα  δηλαδή  για  τον  Ελληνισμό  της  Αμερικής  και ειδικότερα για τους έλληνες της πολιτείας της ΝΥ που είναι περισσότεροι από 250.000  (κατά  άλλους  ξεπερνούν  και  τις  400.000  Έλληνες  μέχρι  και  3ης , 4ης γενιάς). Μια  στέγη  για  όλους  τους  έλληνες  ανεξαιρέτως!  Χωρίς  διακρίσεις!  Χωρίς αποκλεισμούς! Ένα πολιτιστικό στέκι για όλους. Που οφείλει και πρέπει να χωρά τους πάντες. Ένα οίκημα για κάθε Έλληνα. Πλούσιο ή φτωχό. Που δεν κάνει διακρίσεις. Αυτό ήταν το όνειρο και η πνευματική διαθήκη του Μεγάλου δωρητή  Βασίλειου  Σταθάκου,  τον  οποίο  σήμερα  αυτή  η  μικρή  ομάδα  3-4 ατόμων  απαξιώνουν  κάνοντας  τον  να  έχει  αποστασιοποιηθεί  πλήρως πικραμένος  και  απογοητευμένος  για  το  κατάντημα,  την  ηθική  πτώση  και πολιτική  απόπτωση  των  διοικούντων  με  "αποφάσεις",  δράσεις  και "ενέργειες"  όπως  αυτή του  Νικόλαου  Διαμαντίδη  πρώην  προέδρου(πρώην μέλος της ΝΔ και νυν μέλος του ΛΑΟΣ) που τον Απρίλιο του 2008 καταδίκασε σύσσωμη  η  πολιτική  ηγεσία  της  Ελλάδος  που  βρέθηκε  στην  ΝΥ  για  να παραστεί  στις  εορταστικές  εκδηλώσεις  για  την  εθνική  επέτειο  της ανεξαρτησίας της Ελλάδος από του Τπύρκους,  όταν κάλεσε την αστυνομία για να συλλάβει τον γράφονταν και υπογράφοντα την παρούσα καταγγελία επειδή  αποκαλύπταμε  τις  παρανομίες,  τις  διοικητικές  ατασθαλίες  και  τα οικονομικά σκάνδαλα που διέπραττε.. Αποφασίσαμε   λοιπόν  και  πήγαμε  να  καλύψουμε  την  δεύτερη  εκδήλωση εκείνη της 1ης Γενικής Συνέλευσης υπό το νεοεκλεγέν προεδρείο του ΔΣ της Πέμπτης 30/9/010 στις  7:30 το απόγευμα.  Για  ακόμα μια φορά,  παρά τα όποια προβλήματα δημιουργούνται κάθε φορά τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο πράξαμε    και  εμείς,  ως  διαδικτυακή  πύλη  του www.GreekAmericanNewsAgency.com αλλά   και  για  τις  εφημερίδες  και  τα ΜΜΕ που συνεργαζόμαστε –για τα προς το ζην στην ΝΥ-  την πρώτη γενική συνέλευση  που  συγκάλεσε  το  νεοεκλεγέν  διοικητικό  συμβούλιο  μετά  τις  ταραχώδεις  εκλογές  της  19ης Ιουνίου(010).  Εκλογές  που  χαρακτηρίστηκαν για  ακόμα  μια  φορά  από  ένταση. Διχόνοιες  αλλά  και  επώνυμες 
καταγγελίες εναντίον      συγκεκριμένου ατόμου του κομματάρχη της ΝΔ   
στην  ΝΥ  Πέτρου  Γαλάτουλα  που  θεωρείται  Πέτρα  αρκετών  ηθικών 
διοικητικών και οικονομικών σκανδάλων             στον εν λόγω      οργανισμό.   
   Ατόμου  που  σήμερα  πλέον  είμαι  βέβαιος  ότι  συγκαλύπτει  και   
συγκεκριμένη άτολμη ομάδα εντός της Νέας Δημοκρατίας αφού από 
τον  περασμένο  Φεβρουάριο  έχει  καταγγελθεί  επίσημα  επώνυμα  και 
ενυπόγραφα       για οικονομικές ατασθαλίες και κακοδιοίκηση εντός της   
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Νομαρχιακής της ΝΔ στην ΝΥ αλλά και για πλαστογραφία  και η έρευνα ακόμα  εκκρεμεί,  ενώ  ο  αρμόδιος  τομεάρχης  της  ΝΔ  πρώην  υπουργός   ο Παναγιώτης  Σκανδαλάκης  είχε  δηλώσει  ότι  θα  πάει  την  υπόθεση  στο εισαγγελέα! Η έρευνα βάλτωσε και μείναμε στις υποσχέσεις ότι «θα γίνουν νέες εκλογές για νέο πρόεδρο νομαρχιακής»…  Το ίδιο αυτό άτομο Πέτρος Γαλάτουλας που οργάνωσε και συντόνισε όλα τα θλιβερά  επεισόδια  της  Πέμπτης  30/9/010  που  σήμερα  καταγγέλλουμε δημόσια, έχει καταγγελθεί επώνυμα και ενυπόγραφα για πλαστογραφία στην ίδια  υπόθεση.Τελευταία  αποκάλυψη  μας  όσα  αποκαλύψαμε  για      ένα  ρόζ   ηθικό σκάνδαλο που δημοσιοποιήσαμε –αφού οι υπεύθυνοι το κάλυψαν και συγκάλυψαν  με  την  ένοχη  σιωπή  τους  για  μια  10ετια-  το  οποίο      έχουν   καταγγέλλει      δυο κοπέλες από το 2000!   Και ουδείς εκ των ιθυνόντων και των τότε διοικούντων έλαβε μέτρα να απομακρύνει κυρίως και πρωτίστως και  για λόγους ανήθικης και ανάρμοστης συμπεριφοράς ενός υποτίθεται "ταγού και  αξιωματούχου"  του  εν  λόγω  οργανισμού  στον  οποίο  κάποιοι  γονείς ανυποψίαστοι εμπιστεύονται κάθε φορά τα κορίτσια τους προκειμένου να συμμετάσχουν  στον  ετήσιο  διαγωνισμό  για  την  ανάδειξη  της  ΜΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ της χρονιάς. Αυτή η αποκάλυψη μας μάλλον ήταν η σταγόνα και η αιτία της οργανωμένης επίθεσης που δέχτηκα προσωπικά μαζί με την συνάδελφο  στο  radio Flash Δέσποινα  Συριοπούλου  την  Πέμπτη  30/9/010 όταν  ανταποκρίθηκα  στην  πρόσκληση  που  είχα  λάβει  στο  email μου  στις 21/9/010.Με το που μπήκαμε στο κτήριο με περίμενε ο κύριος Δ.Β. υπεύθυνος κτηρίου, ο οποίος μας είπε "εσύ δεν περνάς παλιοαλήτη! απατεώνα, καθίκι" και αφού έσπρωχνε  με  ύβρεις  προσωπικού  χαρακτήρα.  Λέξεις  και  φράσεις  που  δεν συνάδουν,  ούτε  με  την  ηλικία  του,  ούτε  με  το  "αξίωμα"  του  απαίτησε λέγοντας μου «να φύγετε από εδώ! Αλήτη! Απατεώνα! Γράφεις όλα ψέματα. Σήκω φύγε μην έχουμε άλλα…εγώ δεν αστειεύομαι… φύγε γιατί θα έχουμε άλλα... Τελείωσε εδώ δεν ξανά πατάς! εδώ μέσα δεν σε θέλουμε! να φύγεις!» αυτός ο προπηλακισμός και η παρεμπόδιση μου να εισέλθω στην αίθουσα της Γεν.  Συν.  συνεχίστηκε  για  αρκετή  ώρα   ακόμα  και  μετά  τις  έντονες διαμαρτυρίες  απλών  ομογενών.  Η  προσωπική  επίθεση  συνεχίστηκε  με      αχαρακτήριστες  εκφράσεις,  με  προσωπική   επίθεση,  με  ύβρεις  και χαρακτηρισμούς  που  δεν  μεταφέρονται  σε  ένα  δημόσιο  κείμενο. Προπηλακισμούς. Απειλές ότι θα μας πάνε στο  immigration ως παράνομους στην χώρα. Και με την  ρητή επισήμανση «ή θα γράφεις αυτά που θέλουμε εμείς,  όπως οι άλλοι ή δεν είσαι δημοσιογράφος και σου απαγορεύουμε να 
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έρχεσαι  εδώ!».  Ζήτησα να μου δοθεί  γραπτώς αυτή η  απαγόρευση.  «είσαι σκουπίδι και δεν σου δίνω τίποτα! Τα ακούς να φύγεις μην σε αρπάξω και ξέρεις τι θα γίνει;» του επανέλαβα ότι θέλω γραπτώς αυτή την απαγόρευση και προχώρησα μέσα στην κεντρική αίθουσα. Με το που μπαίνω αστράφτουν flash από κινητά που με περίμεναν στην είσοδο στα τελευταία καθίσματα και αμέσως πλησίασαν οι τοπικοί φωτορεπόρτερ. Τα επεισόδια γενικεύτηκαν και τότε  προς  "βοήθεια"  του  Δ.Β.   για  την  απομάκρυνση  μας  ήρθε  ένας μεγαλόσωμος  ο  "κύριος"  Κ.  Μ.  ο  οποίος  με  σπρωξιές  και  ακόμα προκλητικότερο ύφος και λόγια ανάλογα και ακόμα χειρότερα ζητούσε να απομακρυνθούμε από το κτήριο. Στόχος ήταν να μην περάσουμε μέσα στην αίθουσα.  Δίπλα  παρακολουθούσαν  άναυδοι  10αδες  ομογενείς  που διαμαρτύρονταν  αλλά  και  ομάδα  2-3   συγκεκριμένων  ατόμων  που κατευθύνθηκε προς το μέρος μας απειλητικά για να μας απομακρύνει.  ο Κ.Μ. άρχισε να σπρώχνει και να λέει στην συνάδελφο Δέσποινα Συριοπούλου, όταν προσπάθησε να περάσει η απάντηση που έλαβε από τον "κύριο" αυτό ήταν «εσύ δεν θα περάσεις γιατί είσαι μαζί του! Κάνεις παρέα μαζί του να φύγεις.  Να φύγετε και οι δυο δεν σας θέλουμε. Έχουμε απόφαση που είστε και έχετε κηρυχθεί ανεπιθύμητοι! Να φύγει αυτός ο αλήτης. Που βάζει την ομογένεια και σκοτώνεται με αυτά που γράφει. Τα πορνό και τις ψευτιές. Να φύγετε είπα  γιατί  υπάρχει  και  άλλος  τρόπος  αν  δε  καταλαβαίνετε  αλλιώς…  Να φύγετε! Να μας δώσετε που γράφεις για να γράψουμε εμείς στους διευθυντές σας να σας απολύσουν!  Να φύγετε από εδώ αφού δεν θα έχετε χρήματα! Δώσε ρε τις ταυτότητες σου(σ.σ τις έδωσα και δεν τις δέχτηκανε)  Να πούμε εμείς τι απατεώνας είσαι, εκβιαστή! Να σε διώξουν να δούμε με τι λεφτά θα ζεις παλιολαμόγιο!Παλιοτόμαρο!  Πες μας που μένεις; Ποια είναι η διεύθυνση σου… ποια είναι η κάρτα σου ότι είσαι νόμιμος εδώ…; Αλλιώς θα φροντίσουμε εμείς να φύγεις από την χώρα! Αλήτη! Εκβιαστή! Απατεώνα! Λαμόγιο.» και τότε ο κύριος Κ.Μ.   πιάνει να τραβά την συνάδελφο από τον  Radio Flash κ. Δέσποινα Συριοπούλου να την απομακρύνει με σπρωξιές  από την είσοδο της αίθουσας που γίνονταν η Γ.Σ. λέγοντας της ότι «εσύ θα φύγεις γιατί κάνεις παρέα μαζί του!»   τότε αμέσως αυθόρμητα παρενέβη κάποιος ομογενής που του είπε "άσε την κοπέλα κάτω γιατί το παρακάνατε! Άστην κάτω! ντροπή σου και αίσχος. Είσαι εσύ Έλληνας;»   Ο ψηλός «κύριος» Κ.Μ.   τότε μετά τον θόρυβο  και  την  παρέμβαση  10αδων  ομογενών  υπέρ  μας  που  φώναζαν ντροπή και αίσχος..εδώ είναι το σπίτι του Ελληνισμού δεν έχετε δικαίωμα να διώχνετε ούτε να κάνετε διακρίσεις… θα σας καταγγείλουμε στην πολιτεία… »και άλλα τέτοια πολλά πήγε στην έδρα προς τον νεοεκλεγέντα  πρόεδρο κ. Ηλία Τσεκερίδη κάτι είπανε και αμέσως  διαλύθηκε η γενική συνέλευση.



ΔΙΑΛΥΣΑΝΕ  και ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ…Η επίσημη αιτιολογία για την διάλυση της συνέλευσης ήταν η μη απαρτία, παρά το γεγονός ότι όπως ισχυρίζονταν τους έλειπαν μόνον οκτώ άτομα για να συμπληρώσουν τους 80 που απαιτούνται για την πρώτη Γ.Συνέλευση  και ο  κόσμος  συνέχιζε  να  έρχεται  κανονικά  με  συγκριμένη  ροή…  εν  τούτοις διέλυσαν  την  Γ.Σ..  Ο  μεν  πρόεδρος  κ.  Ηλίας  Τσεκερίδης  ενώ  άκουγε  και προφανώς  γνώριζε  τι  επρόκειτο  να  συμβεί,  αφού  δικές   του  εντολές επικαλούνταν  οι  κ.  Δ.Β  και  Κ.Μ.   πήγε  στο  γραφείο  του  ενώ  η   αυτή  η ολιγομελής;  οργανωμένη  ομάδα  αποτελούμενη  από  άτομα  όλων  των κομματικών  χώρων-και  αυτό  έχει  την  σημασία  του  που  το  καταθέτω ακριβώς  γιατί  καταδεικνύει  αφενός  ότι  δεν  είμαστε  με  κανένα  απολύτως ιδεολογικά και δεν συγκαλύπτουμε κανέναν γράφουμε μόνο τα γεγονότα με στοιχεία αποδείξεις και ντοκουμέντα ανεξαρτήτως πολιτικών προσωπικών  πεποιθήσεων μας,  τις  οποίες προσωπικά ουδέποτε έκρυψα- κατευθύνθηκε προς το μέρος μας, μας περικύκλωσε και άρχιζαν να μας φωτογραφίζουν με τα κινητά τους λέγοντας μας « θα σας πάμε στο immigration. Θα φύγετε από εδώ λαμόγια. Αλήτη ψεύτη. Απατεώνα. Εκβιαστή… Είσαι δεξιός και με δεξιούς δεν μιλάμε. δεν σε θέλουμε να φύγεις θα σε διώξουμε εμείς...δεν έχεις κάρτα είσαι  παράνομος..»  και  άλλα  τέτοια  παρόμοια  που  συνοδεύονταν  από  τα γνωστά  κοσμητικά επίθετα με τα οποία διάνθιζαν τις απειλές που εκτόξευαν με εμπάθεια και μίσος.Αποφασίσαμε  και  εγώ  και  η  συνάδελφος  Δέσποινα  Συριοπούλου  να αποχωρήσουμε  και  στην  έξοδο  η  ομάδα  αυτή  των  6-7  ατόμων   που  είχε οργανώσει  την  όλη  επιχείρηση  παρέμενε  απαθείς  και  έλεγαν  ειρωνικά «είδατε  τίποτα;  Όχι!»  και  τότε  κάποιος  που  δραστηριοποιείται  και  ζει επαγγελματικά  στις οικοδομές και  τους ελαιοχρωματισμούς(μπογιατζής) ο οποίος  τελευταία   έχει  αυτοαναγορευθεί  σε  «δημοσιογράφο»  και  τα τελευταία 3 χρόνια -με δική μας παρακαλώ να σημειωθεί παρότρυνση γιατί ήμουν  πάντα  υπέρ  της  πολυφωνίας  και  του  πλουραλισμού  –  έχει  ανοίξει μια προσωπική  ιστοσελίδα   από  την  οποία  κατ  αρχήν  καθυβρίζει  χωρίς στοιχεία και αποδείξεις πότε την μια πλευρά και πότε την άλλη του εν λόγω ιστορικού οργανισμού άρχισε να φωνάζει «έξω από εδώ λαμόγιο» ο εν λόγω «κύριος»   Σ.  Σ.  μέλος  της  εφορευτικής  επιτροπής  των  ταραγμένων  και προδιαγεγραμμένων  εκλογών ήταν μέλος  της  εφορευτικής  επιτροπής των εκλογών  της  19ηςΙουνίου  για  τον  οποίο  αποκαλύψαμε  μια  επιστολή καταπέλτη  εναντίον  του  κατευθυνόμενου  και  γεμάτο  εμπάθεια  πόρισμα χωρίς αντίκρισμα και ουσιαστική χρησιμότητα  που του απεύθυνε ο γνωστός 
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πόντιος  την  καταγωγή    καθηγητής  Χαράλαμπος  Βασιλειάδης. Ιδού  και  το σχετικό ντοκουμέντο που σχολιάζει και αναλύει τα γραφόμενα με εμπάθεια του  εν  λόγω  κυρίου  ως  μέλους  της  εφορευτικής  επιτροπής  η  οποία προσπάθησε  να  αποκλείσει  με  κάθε  τρόπο  τον  ένα  συνδυασμό  και       που   εσχάτως       έχει  αυτοαναγορευθεί  σε  ινστρούκτορα  καθοδηγητή  με  την   ιδιότητα του μέλους και του «δημοσιογράφου(;)» ο ίδιος δηλωμένος ΠΑΣΟΚ  και που μαζί με τον κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας  Πέτρο Γαλάτουλα και τον  κ.  Δ.  Β.  και  Κ.  Μ.  μου  επιτέθηκαν  φραστικά  και  απαίτησαν  την απομάκρυνση μας από τον χώρο της ομοσπονδίας.Φεύγοντας στο μπαλκόνι της Ομοσπονδίας ο κομματάρχης της ΝΔ στην ΝΥ,  Πέτρος Γαλάτουλας(αυτός με το γαλάζιο οινοπνευματί  πουκάμισο και  την γραβάτα,  ακριβώς   δίπλα  του  ο  κύριος  Κ.Μ)    βγήκε  πανηγυρίζοντας  και φώναζε  «νικήσαμε  τις   σκοτεινές  δυνάμεις!  Ούξου…»  και  άλλα  τέτοια φαιδρά… που εκστόμιζε ο «κύριος» αυτός μετά του «κυρίου» Κ.Μ.
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 8Ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣΑυτή είναι η ανανέωση που θα φέρετε κύριε πρόεδρε Ηλία Τσεκερίδη; Αυτά μου είπατε όταν συναντηθήκαμε στο γραφείο σας στις 08 Αυγούστου στις 14:00 το μεσημέρι παρουσία του αντιπροέδρου κ. Κωσταντή Λαμπράκη και του γ.γ. κ. Πέτρου Γαλάτουλα ;Υποσχεθήκατε  ότι  δεν  υπάρχουν  διακρίσεις  και  διαχωρισμοί  μεταξύ  των ΜΜΕ ναι ή όχι; Υποσχεθήκατε ότι θα στέλνετε κανονικά τα Δελτία Τύπου ναι ή όχι;Υποσχεθήκατε ότι δεν κάνετε διαχωρισμούς και ότι θα καλούμαστε και εμείς κανονικά στις ανοιχτές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ναι ή όχι;Όταν  σας  καταγγείλαμε  ότι  ο  κ.  Γαλάτουλας  από  την  ημέρα  που αποκαλύψαμε  το  οικονομικό  και  διοικητικό  σκάνδαλο  στην  κομματική οργάνωση  τον  Ιανουάριο  του  2010  σταμάτησε  να  στέλνει  ενημέρωση θυμάστε  τι  του  είπατε;  και  τι  υποσχεθήκατε  και  εσείς  και  ο  κύριος Λαμπράκης, ο αντιπρόεδρος της οργάνωσης;"Θα λαμβάνετε κανονικά ενημέρωση και σας παρακαλούμε να έρχεστε και στις συνεδριάσεις, εμείς δεν έχουμε διακρίσεις για κανέναν. Θέλουμε  όλοι να έρχεστε όχι όπως οι προηγούμενοι που δεν σας επέτρεπαν…" τα είπατε αυτά ναι ή όχι κύριε Κωσταντή Λαμπράκη ; τα υποσχεθήκατε αυτά κύριε πρόεδρε ναι ή όχι;Το πράξατε ; ΌΧΙ;
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Αντί αυτού τι κάνατε; Επιτρέψατε αυτή την ηθική και καταστατική εκτροπή. Επιτρέψατε αυτή την βαρύτατη  παρανομία επικαλούμενοι μια απόφαση που ουδέποτε  ελήφθη!  Μια  «απόφαση»  παράνομη  του  2008.  Αλλά  ακόμα χειρότερα  θα  ήταν,  αν  πράγματι  υπήρχε  μια  τέτοια  νόμιμη  απόφαση!  Θα ήταν ντροπή και αίσχος για τον Ελληνισμό και την απανταχού διασπορά! Να κάνετε διακρίσεις ανάλογα με το ποιος είναι αρεστός και ποιος είναι δικός σας;Αυτή την αλλαγή επαγγέλλεστε κύριε  Ηλία Τσεκερίδη; Έτσι θα κερδίσετε τον σεβασμό της Ομογένειας κύριοι του «νέου» ΔΣ;Αυτή είναι  η  αλλαγή κύριοι  του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών  Σωματείων  Μείζονος  ΝΥ;  Όποιος  μας  χαϊδεύει  και  θωπεύει  τα πάθη μας και όποιος κάνει τα στραβά μάτια  στα λάθη τις τυχόν διοικητικές παραλείψεις,  είναι   δικός  μας(!),  αλλά  όποιος  μας  κάνει  κριτική  και αποκαλύπτει  τις  πομπές  –και  να  ήταν  και  δικές  σας   κάπως «δικαιολογείται»… -, είναι εχθρός και αντίπαλος;
        ΟΧΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!Εξ αρχής δηλώνω ότι οφείλω να προβώ σε αυτή την δημόσια καταγγελία ως πρώτο βήμα για να διασφαλιστεί η δημοκρατία, η ευνομία και ο σεβασμός, κατά αρχήν των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ελευθερίας του ανεξάρτητου, αδέσμευτου και χωρίς εξαρτήσεις Τύπου και στην Ομογένεια, εντός  και  εκτός  του  ιστορικού  οργανισμού  στο  χώρο  του  οποίου προπηλακίσθηκα. Λοιδορήθηκα. Με έβρισαν. Με εξεδίωξαν δια της βίας και με αχαρακτήριστους  λεκτικούς  βερμπαλισμούς.  Μη  σεβόμενοι  την  ελευθερία του Τύπου, αυτοί οι ελάχιστοι μειοψηφούντες 2-3 όλοι και όλοι  με νοοτροπία δικτατορίσκου! Με αριστερή, πράσινη και γαλάζια  προβιά γεμάτη λάσπη που αναδύει  μπόχα  και  ωσμές  σκανδάλων  μέσα  από  ένα  βούρκο  γεμάτο ακαθαρσίες. Ακαθαρσίες που συνίστανται σε κακοδιοίκηση. Στις  οικονομικές  ατασθαλίες  και  που   εσχάτως  συνοδεύτηκαν  και  με   τις αποκαλύψεις μας -με στοιχεία και ντοκουμέντα-  για τις  ηθικές εκτροπές και παρεκτροπές του κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας στην Νέα Υόρκη Πέτρο Γαλάτουλα   – ΝΑ  ΤΟΝ  ΧΑΙΡΕΣΤΕ  ΚΥΡΙΕ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗ  ΤΟΝ «ΕΚΛΕΚΤΟ»  ΣΑΣ(!)   ήρθε  τώρα  να  προστεθεί  και  αηυτή  η  βάναυση συμπεριφορά! Η προσβολή του Τύπου και παράλογη απαίτηση για φίμωση 



της αλήθειας “θα γράφεις αυτά που θέλουμε εμείς”  όπως χαρακτιστικά μας τονίστηκε!
Τα  παραπάνω  γεγονότα  δεν  είναι  πρωτόγνωρο  γεγονός!  Είναι 
συνηθισμένη τακτική! Το  Απρίλιο  του  2008  επί  προεδρίας  του  Νικόλαου  Διαμαντίδη  πάλι  σε εκδήλωση  στο  πλαίσιο  των  επετειακών   εκδηλώσεων  για  την  εθνική ανεξαρτησία από τους Τούρκους σε ανάλογη εκδήλωση στην οποία πάλι είχα κληθεί  με  πρόσκληση ο τότε πρόεδρος Νικόλαος Διαμαντίδης είχε καλέσει την αστυνομία να με απομακρύνει επειδή δεν του άρεσαν οι αποκαλύψεις και οι σκληρές αποκαλύψεις μας. Σε εκείνα τα θλιβερά επεισόδια είχα πάρει θέση καταδικάζοντας το γεγονός η ελληνική αντιπροσωπεία των βουλευτών μας με επικεφαλή τον τότε προέδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Σιούφα ο οποίος είχε χαρακτηριστικά δηλώσει «αν η βουλή καλούσε την αστυνομία ή αντιδρούσε στην κριτική του Τύπου θα έπρεπε να έχουμε γεμίσει  τον κορυδαλλό».  Το περιστατικό  είχαν  επίσης  καταδικάσει  ο  επίτιμος  πρόεδρος  του  εν  λόγω οργανισμού Βασίλειος Σταθάκος, καθηγητές πανεπιστημίου που ελάμβαναν μέρος  στην  συγκεκριμένη  εκδήλωση   η  κ.  Β.  Παπανδρέου,  ο  Άδωνης Γωεργιάδης,   και  όλα  τα  μέλη  της  αντιπροσωπείας  της  Ελληνικής  Βουλής καθώς και απλοί ομογενείς που ήσαν παρόντες στο περιστατικό.  
Τον Οκτώβριο του 2005 ανάλογα επεισόδια είχαν σημειωθεί  πάλι στο ίδιο κτήριο εις βάρος μου τότε από την αντίπαλη ομάδα εντός του ΔΣ του εν λόγω οργανισμού   το  οποίο  μονίμως  είναι  διχασμένο  εξαιτίας  ενός  και  μόνον ατόμου!  Του κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας Πέτρου Γαλάτουλα  που έχει μετατρέψει το γραφείο της οργάνωσης σε κομματικό φέουδο!
ΣΩΡΕΙΑ  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΏΝ  ΕΝΑΝΤΙΟΝ  ΤΟΥ  ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗ  ΠΕΤΡΟΥ 
ΓΑΛΑΤΟΥΛΑ  ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΡΕΙ ΣΙΓΗΝ ΙΧΘΥΟΣ…  Τον  κ.  Πέτρο  Γαλάτουλα  έχει  καταγγείλει  πρόσφατα  υπάλληλος  της ομοσπονδίας  κ.  Μαρία  Ατσά  ότι  ενώ  πληρώνονταν  να  εργάζεται  για  τις ανάγκες  τις  ομοσπονδίας  ο  κύριος  αυτός  την  έβαζε  παρά την θέληση  της εκβιαστικά να κάνει δουλειά στα γραφεία ενός ΜΗ κυβερνητικού οργανισμού δουλειά για  την ΝΔ.  σας  επισυνάπτω και  την καταγγελία την οποία εμείς αποκαλύψαμε. 
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Τον κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας Πέτρο  Γαλάτουλας έχει καταγγείλει επίσης  και  ο   πρώην   πρόεδρο   του  εν  λόγω  ομογενειακού  οργανσιμού δικηγόρος   Δημήτρης   Καλαμαράς  για  σειρά  ατασθαλιών,  διοικητικών παραβάσεων  και  παραβιάσεων  των  νόμων  της  Πολιτείας  της  ΝΥ.  Σας επισυνάπτω  της  σχετική  επίσημη  επιστολή  προς  τον   νέο   πρόεδρο   της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος ΝΥ κ Ηλία Τσεκερίδη. Ο εν λόγω κύριος κομματάρχης της Νέας Δημοκρατίας Πέτρος Γαλάτουλας βαρύνεται με σειρά καταγγελιών τις οποίες έχουμε αποκαλύψει για αυτό και οργανώθηκε  αυτό  το  πογκρόμ  εις  βάρος  μου  με  συνέπεια  τα  παραπάνω τραγικά και θλιβερά επεισόδια. Υπενθυμίζεται  ότι  ο  κ.  Πέτρος  Γαλάτουλας  έχει  καταγγελθεί  επίσημα  και επώνυμα δημόσια από μέλος του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ στην ΝΥ για διασπάθιση δημόσιου κρατικού χρήματος για τις εκλογές του 2007 σε πρόγραμμα επιδότησης εισιτηρίου ομογενών προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκλογές της 16  ης    9 2007.   Τον Πέτρο Γαλάτουλα έχει καταγγείλει για πλαστογραφία από τον ομογενή Βασίλειο Μπερζίκη του οποίου πήρε την υπογραφή και την έβαλε σε κείμενο άσχετο προκειμένου να ακυρωθεί η καταγγελία που προηγούμενα είχε γίνει για  διασπάθιση  του  κρατικού  δημόσιου  χρήματος.  Πλαστογραφία  που καταγγέλθηκε  επίσημα  επώνυμα  και  ενυπόγραφα  με  επισημοποίηση  των αρχών της πολιτείας της ΝΥ(  public     notary  ).          Τον  κομματάρχη  της  Νέας  Δημοκρατίας  έχει  καταγγείλει  και  ο  πρώην πρόεδρος της ΝΔ στην ΝΥ Βασίλειος Σταθάκος για σειρά ανήθικων πράξεων. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΤον κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας Πέτρο Γαλάτουλα έχει καταγγείλει επώνυμα δημόσια και ενυπόγραφα ο πρόεδρος του συλλόγου επιστημόνων Νέας Υόρκης κ. Ανδρέας Σάββα. Επισυνάπτω την σχετική καταγγελία!Τον κομματάρχη της Νέας Δημοκρατίας στην ΝΥ  Πέτρο Γαλάτουλα έχουν καταγγείλει  και  10αδες  ομογενείς  για  εξαπάτηση  και  οικονομική εκμετάλλευση. Επισυνάπτω μια από τις 10αδες καταγγελίες. 
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Τέλος  τον  κομματάρχη  της  Νέας  Δημοκρατίας  στην  Νέα  Υόρκη  έχω καταγγείλει  στην  ελληνική  δικαιοσύνη  για  παραβίαση   ευαίσθητων προσωπικών  δεδομένων.  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ  ΤΗΝ  ΣΧΕΤΙΚΗ  ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ! 
ΝΑ  ΠΑΡΕΙ  ΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΩΣ  Η  ΝΕΑ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΚΑΙ  Ο  ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΑΜΑΡΑΣ!Για  τα  παραπάνω  καλούμε  τον  Πρόεδρο  της  Νέας  Δημοκρατίας  Αντώνη Σαμαρά να λάβει θέση και να πράξει τα δέοντα για να καθαρίσει το κόμμα του και εδώ στην Αμερική όχι από εσωκομματικούς αντιπάλους αλλά από κάτι χειρότερο. Από τους ανυπόληπτους και κοινωνικά ανήθικους όπως ο Πέτρος Γαλάτουλας που «δεν ταιριάζουν σε ένα κόμμα Αξιών και Άξιων» όπως ο ίδιος έχει  δηλώσει!  Για  την συμπεριφορά του κ.  Γαλάτουλα έχουμε ενημερώσει αρμοδίως τον κ. Παναγιώτη Σκανδαλάκη  από τον Ιανουάριο και τον κ. Άρη Τσατούλη  ,  επίσης  συναρμόδιο  αναπληρωτή  γραμματέα  για  θέματα αποδήμου  Ελληνισμού  τον  Απρίλιο  του  2010.  Και  οι  δυο  υποσχέθηκαν ενώπιον μαρτύρων και κομματικών στελεχών ότι θα ενεργήσουν με σχετικές διαδικασίες για την αντικατάσταση του!

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΣ
Καταγγέλλω όλα τα παραπάνω με μια μεγάλη οργισμένη   φωνή  με ένταση και   παλμό  γιατί  το  περιστατικό  παρόλο  που  ο  συντάκτης  του  Εθνικού Κήρυκα  ήταν παρών  είδε  και  του το  κατήγγειλα  δεν  ανάφερε τίποτα την επομένη στο ρεπορτάζ του, παρά μόνο ότι διαλύθηκε η Γ.Σ.! Το ίδιο και έτερος «συνάδελφος» που μόλις με είδε να έρχομαι μέσα αποχώρησε ταχύτατα σα να γνώριζε τι επρόκειτο να επακολουθήσει… και για να μην είναι παρών όπως το ίδιο  έπραξε  και  σε  αντίστοιχο  περιστατικό  τον  Οκτώβριο  του  2005 αποχώρησε σιωπηρά… Και ο νοών νοείτω… γιατί κάνω την επισήμανση αυτή. Ακριβώς  για  να  καταδείξω  σε  όλη  αυτή  την  στημένη  προβοκάτσια  που εξυπηρετεί  άλλους  σκοπούς  και  σίγουρα  δεν  υπηρετεί  την  ελεύθερη ενημέρωση  και  την  παίδευση  της  Ομογένειας,  την  εμπλοκή  και  κάποιων  «συναδέλφων»  στο  όλο  δυσώδες  κλίμα…  άλλωστε  είναι  γνωστό  ότι προκειμένου να προστατέψω την ηθική και  επαγγελματική υπόσταση μου έχω  καταφύγει  στην  δικαιοσύνη και  το  ίδιο  έχω  παροτρύνει  και  τους 
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συκοφάντες, υβριστές και λασπολόγους αν έχουν το παραμικρό στοιχείο ή έστω  ένδειξη   με στοιχεία εις βάρος μου για οποιαδήποτε παράνομη πράξη μου  να  προσφύγουν  εναντίον  μου  στην  ελληνική  ή  την  Αμερικανική δικαιοσύνη.  Ουδείς  μέχρι  σήμερα  που  ασχολούμαι  ενεργά  με  τα  κακώς κείμενα και υποκείμενα της Ομογένειας το έχει πράξει αν και έχω απευθύνει πολλές φορές και  πεισματικά δημόσια πρόκληση και πρόσκληση σε όσους τυχόν θεωρούν ότι  έχουν θιγεί  από τα δημοσιεύματα τις  αποκαλύψεις,  τα σχόλια και τις έρευνας μας. ΟΥΔΕΙΣ!Κάτω από όλη αυτή την   ένταση που μας παρεμποδίζει  με  κάθε τρόπο να κάνουμε την δουλειά μας   υπάρχει  πολύ υπόστρωμα… πολλές  ευθύνες και συνενοχή  και πολλές ευθύνες και κρατικών ελληνικών υπηρεσιών στην  ΝΥ… Υπηρεσιών  που  αρνούνται  να  κάνουν  την  δουλειά  τους  και  παρανομούν συστηματικά… αλλά αυτό είναι  υπόθεση μιας  άλλης  μεγάλης έρευνας που σύντομα θα αρχίσουμε να δημοσιεύουμε… 
Καταγγέλλω όλα  τα  παραπάνω  ως   μια  ύστατη   φωνή  και  κραυγή διαμαρτυρίας που φιλοδοξεί,  με  κόπο θυσίες και  μόχθο να δίνει  ελεύθερη, ανεξάρτητη,  χωρίς δεσμεύσεις και  εξαρτήσεις  τα γεγονότα,  την είδηση για όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια και πάνω από όλα  Βήμα και Λόγο στον απλό ανώνυμο αλλά γνήσιο τίμιο και ηθικό Έλληνα της Διασποράς. Χωρίς λάσπη. Χωρίς Ύβρεις και φραστικούς προπηλακισμούς! Μια ελεύθερη φωνή  που αποζητά να  εκπροσωπεί και να αντιπροσωπεύει κάθε υγιή και γνήσια καθαρή,   τίμια με ήθος προ πάντων πατριωτική φωνή στον απανταχού  Ελληνισμό. Καλούμε τις υγιείς πνευματικές δυνάμεις σε εγρήγορση και αφύπνιση.Καλούμε τις Ελληνικές Πρεσβευτικές  αρχές στην ΝΥ και την Ουάσιγκτον να πράξουν το καθήκον τους με όποιο τρόπο κρίνουν προσφορότερο χωρίς να διαταραχθεί εθνική ενότητα της Ελληνικής κοινότητας…Καλούμε το προεδρείο της ΕΣΗΕΑ  σε δήλωση συμπαράστασης και καταδίκης του θλιβερού  περιστατικού που πλήττει την  ελευθερία του Τύπου! Καλούμε  τον  πρόεδρο  της  Ελληνικής  Βουλής  Φίλιππο  Πετσάλνικο  να καταδικάσει το γεγονός που τραυματίζει την ελευθερία του Τύπου και εδώ στην  Ομογένεια,   γιατί  και  οι  Έλληνες  της  Διασποράς  είναι  ένα  μεγάλο κομμάτι μιας άλλης εκτός συνόρων Ελλάδας απόλυτα  συνδεδεμένης με την Μητέρα Ελλάδα!  



Καλούμε το Υπουργείο Τύπου και τον αρμόδιο Υπουργό να πάρει θέσει στην καταγγελία μας.Καλούμε τον αρμόδιο Υφυπουργό για θέματα απόδημου Ελληνισμού  κ.  Δ. Δόλλη να λάβει δημοσίως θέση για το  θλιβερό περιστατικό.  Καλούμε τον επίτιμο Πρόεδρο και μεγάλο δωρητή του εν λόγω οργανισμού Βασίλειο Σταθάκο να πάρει δημοσίως θέση!  Καλούμε τους  προέδρους και τους αντιπροσώπους των συλλόγων μελών του παραπάνω οργανισμού  να λάβουν θέση. Να μην επιτρέψουν  με κάθε νόμιμο μέσο  να  περάσει  και  αυτή  η  παρανομία  απαρατήρητη!  Τέτοιες  ενέργειες προσβάλλουν το σύνολο του Ελληνισμού.Καλούμε κάθε μέλος του νέου ΔΣ να πάρει δημοσίως θέση και να διαχωρίζει την θέση του καταδικάζοντας τα θλιβερά επεισόδια τα οποία δυστυχώς είναι συνηθισμένη δυστυχώς πρακτική εδώ και πολλά χρόνια με προπηλακισμούς, διαχωρισμούς σε «δικούς μας και μη δικούς μας»!Καλούμε κάθε Έλληνα Ομογενή να πάρει θέση. Να δραστηριοποιηθεί και να μην επιτρέψει αυτή την κατρακύλα. Αν σήμερα φιμώνεται ο Τύπος από μια μικρή και ελάχιστη αμελητέα μειοψηφία εντός του οργανισμού αυτού που θα έπρεπε να είναι  πράγματι  το «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» για κάθε έλληνα, αύριο τις θα γίνει; Σήμερα εμείς αύριο κάποιος άλλος...
Η καταγγελία μας αυτή είναι μια φωνή που βγαίνει με όση δύναμη διαθέτω πνευματική  αλλά  και  με  αισιοδοξία  και  πίστη  στις  υγιείς  δυνάμεις  του απανταχού Ελληνισμού και ειδικότερα εκείνου του Ελληνισμού της Αμερικής  που  δικαίως  την  τελευταία  15ετια  αποστασιοποιείται  από  την  λεγόμενη «οργανωμένη  ομογένεια»  και  όλους  εκείνους  που  εμφανίζονται-και  σε Ελληνικά ΜΜΕ που έχουν πλήρη και παντελή άγνοια για τα δρώμενα στα της Ομογένειας- ως εκπρόσωποι αυτόκλητοι «σωτήρες» και «ηγέτες» της χωρίς να  έχουν  εκλεγεί  από  την  βάση  που  είναι  ο  ίδιος  ο  λαός  και  η  ελληνική διασπορά. Μια καταγγελία σε  μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης και  κινητοποίησης  της  παγκόσμιας  Ελληνικής κοινής  γνώμης και  του απανταχού Ελληνισμού ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι ο Ελληνισμός της διασποράς είναι ένα μεγάλο αδαπάνητο  και  ανεκμετάλλευτο  εθνικό  κεφάλαιο  που  θα  όφειλε  η  κάθε  



ελληνική κυβέρνηση να έχει ως εθνικό  πνευματικό ταμείο δυνάμεων αλλά και  ουσιαστικής  υποστήριξης  προς  την  γενέτειρα.  Ένα  κεφάλαιο  που δυστυχώς εκμεταλλεύονται ασύστολα οι δυο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις του δικομματικού  δίπολου  εξουσίας  για  να  απομυζούν  πολιτικά  ψήφους  στην Ελλάδα.Όλα  όσα  καταγγέλλονται  και  έχουν  αποκαλυφθεί  εδώ  και  μια  5ετια τουλάχιστον από την δική μου πένα αλλά και  από  αυτή την διαδικτυακή πύλη της οποίας προΐσταμαι και φέρω την νομική ευθύνη για την διαχείριση της   μπορεί ο κάθε ένας  από εσάς  να τα διασταυρώσει αφενός, μέσα από τα 100αδες στοιχεία (ντοκουμέντα και ηχογραφημένα)  που παρατίθενται και είναι  αναρτημένα  στην  24ωρη  online διαδικτυακή  ιστοσελίδα  ειδήσεων, πληροφόρησης,  ενημέρωσης,  αποκαλύψεων  και παρεμβάσεων WWW  .  GREEKAMERICANNEWSAGENCY  .  COM   Και  αφετέρου  να  ζητήσει  από  τους  κατήγορους,  διατεταγμένους  και συντονισμένους  από  συγκεκριμένο  κέντρο,  υβριστές,  συκοφάντες  μας στοιχεία για όσα ψεύδη και λάσπες πετούν στον ανεμιστήρα υποβιβάζοντας και υποτιμώντας την νοημοσύνη του Ελληνισμού λες και όλοι διαβάζουν και πιστεύουν ΤΟ ΚΑΛΑΜΙ που ο κάθε ένας βουτά στον βούρκο του ψεύδους και της  συντονισμένης  επιχείρησης  λάσπης  με  συμβόλαιο  ηθικής  και επαγγελματικής εξόντωσης που έχει αναλάβει για λίγα 100αριακα ο γνωστός στην ομογένεια για τις  βαρύτατες καταδίκες του για μεγάλη διακεκριμένη ληστεία, απάτη και πλαστή διαθήκη Γιώργος Λυκομήτρος. Για  να  καταλάβετε  το  μέγεθος  του   προβλήματος  καταγγέλλουμε  ότι  το άτομο αυτό ο κ. Γιώργος Λυκομήτρος  που προ ολίγων  ημερών καλούσε τους έλληνες  της  Αμερικής  όπου  με  συναντήσουν  εμένα  και  την  συνάδελφο Δέσποινα Συριοπούλου  να ειδοποιήσουν το immigration και τις Αμερικανικές αρχές   να μας καταγγείλουν ως παράνομους στην χώρα!ΙΔΟΥ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!Αυτό  το  άτομο  10αδες  φορές  εδώ  και  χρόνια   επιτίθεται  με  βαρείς  και προσβλητικούς  μειωτικά   προσωπικούς   χαρακτηρισμούς  εναντίον διακεκριμένων συναδέλφων  στην Ελλάδα και ελλήνων ανταποκριτών  την Αμερική,  ενώ  συγκεκριμένο  άτομο-δημοσιογράφος  ανταποκριτής  στην  ΝΥ γνωστής εφημερίδας - τον χρησιμοποιεί για να μειώνει και να επιτίθεται σε συναδέλφους του ειδικά του ΑΠΕ και άλλων ελληνικών εντύπων των οποίων 
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εποφθαλμιά και έχει επιχειρήσει να  πάρει ή να καταλάβει   την θέση και την δουλειά τους με δόλιο και ύπουλο τρόπο! Ένα  άτομο  θρασύτατο  εθισμένο  στα  ψεύδη,  τις  συκοφαντίες,  την συστηματική  εξαπάτηση,  τον  ηθικό  εκβιασμό  για  λίγα  δολάρια,  την  ύβρη Ελλήνων  και  Ελλάδος.   Ένα  άτομο  που  βαφτίζει  την  αλήθεια,  που παρατίθενται  πάντοτε  με  στοιχεία  αποδείξεις  και  ντοκουμέντα  ,ως  ψέμα, λάσπη και συκοφαντίες!   Είναι αυτό το ίδιο άτομο   που   εδώ και μια 7ετια βρίζει λοιδορεί με βαρύτατους χαρακτηρισμούς ως «αλαφιασμένα ψώνια» ως «πολιτικούς  απατεώνες»!  ως  Βασιλοχουντικούς  και  με  μια  σειρά  άλλους ακόμα βαρύτερους χαρακτηρισμούς αυτό το ίδιο ανυπόληπτο  άτομο  είναι που   σήμερα  έχει  ως  "υπερασπιστή"  και  τιμητή  ο  εν  λόγω  παραπάνω ιστορικός  οργανισμός. Αν αυτό δεν είναι κατάντημα, τότε τι είναι;  Αυτό το ίδιο άτομο που τους αποκαλεί όλους συλλήβδην καραγκιόζηδες και πολιτικούς  απατεώνες!  Βρίζοντας  θεσμούς  όπως  το  Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Βουλή των Ελλήνων και απαξιώνοντας  άλλους ιστορικούς θεσμούς χρησιμοποιούν όλοι  –ακριβώς επειδή δεν  έχει  να φοβηθεί  τίποτα λόγω  των  γνωστών  καταδικαστικών  αποφάσεων  και  των  περιοριστικών μέτρων εις βάρος του- κάθε ένας που θέλει να λασπώσει, σπιλώσει υπολήψεις για να συκοφαντεί και να ψευδολογεί συστηματικά εναντίον όλων μόνο και μόνο για  να τον προσέξουν!  Έναντι  πολλές  φορές οικονομικού αντιτίμου.. έφτασε  μάλιστα  δημόσια  αυτό  το  άτομο  ο  Γιώργος  Λυκομήτρος  να ενθαρρύνει  και  επιβραβεύει  τους  πρωταγωνιστές  των  επεισοδίων   της Πέμπτης  30/09/2010  για  την  αχαρακτήριστη  πράξη  να  επιτεθούν  και  να εκδιώξουν δυο αναγνωρισμένους δημοσιογράφους! Μπράβο  σας  κ.  Τσεκερίδη.  Να  τον  χαίρεστε   αυτόν  και  τον  κ.  Πέτρο Γαλάτουλα! Τον  άνθρωπο  αυτό  βαρύτατα  καταδικασμένο  για  μεγάλη  διακεκριμένη ληστεία,  πλαστή  διαθήκη  και  σειρά  άλλων  παρανομιών  χρησιμοποιεί  ο κομματάρχης της Νέας Δημοκρατίας  Πέτρος Γαλάτουλας για να λασπώνει, σπιλώνει και συκοφαντεί τους αντιπάλους του κάθε φορά στην Ομοσπονδία αλλά και εσωτερικά στον κομματικό μηχανισμό όπως συνέβαινε επί χρόνια στην   εσωκομματική  διαμάχη  που  είχε  με  τον  πρώην  πρόεδρο  της Μητροπολιτικής οργάνωσης της ΝΔ στην Νέα Υόρκη Γιώργο Γεωργόπουλο! 



                 ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ...του ζοφερού κλίματος... Τα όσα καταγγέλλονται και αποκαλύπτονται μέσα από αυτή εδώ την δημόσια έκκληση  έχουν βαθύτερα αίτια. Έχουν ευθύνες αρκετοί για  αυτή την θλιβερή κατάσταση και οι ελάχιστοι άνθρωποι της επαγγελματικής ενημέρωσης...Που βλέπουν,  παρακολουθούν  την  κατάπτωση   και  σιωπούν...  Έχουν  ιθύνοντα νού… με όνομα διεύθυνση και ταυτότητα... Με παρελθόν... Έχουν εγκέφαλο γνωστό άτομο που εμπλέκεται στα ΜΜΕ και της Ελλάδος. Ιθύνοντα νουν και δήθεν  "αριστερό"  ιδεολογικά  εγκέφαλο  που  κινείται  με  απόλυτη  προσοχή αλλά δυστυχώς ποια ο κλοιός γύρω του έχει σφίξει...υπάρχουν τόσα στοιχεία και τέτοια ντοκουμέντα που αποδεικνύουν την εμπλοκή του σε όλη αυτή την εκστρατεία  λάσπης  από  τον  βαριά  καταδικασμένο(για  μεγάλη  ληστεία πλαστή  διαθήκη  και  σωρεία  άλλων  παραβατικών  συμπεριφορών)  Γιώργο Λυκομήτρο που όταν αποκαλυφθούν θα σείεται η ομογένεια ακριβώς γιατί δεν είναι άγνωστος...  είναι ο γνωστός...γνωστότατος και με παρελθόν...  και έτσι  τώρα  καταφεύγει   σε  "εντολές",  με   υπόγειες  διασυνδέσεις   και τραμπουκισμούς εναντίον μας προσωπικά...Αυτό το ίδιο άτομο από την μια χρησιμοποιεί τον επαγγελματία παραγωγής λάσπης   και  από  την  άλλη   σε  συνεργασία   με  μια  ομάδα  ολίγων προσωποπαγών  οικονομικών  συμφερόντων,  είναι  που  σχεδιάζει  και κατευθύνει και αυτή την  ομάδα υπό τον Πέτρο Γαλάτουλα και  λίγων ατόμων μέσα  στον  παραπάνω  ιστορικό  οργανισμό.  Για  να  μπορεί  να  αποκομίζει οικονομικά οφέλη...Να απομυζά οικονομικά την ομοσπονδία...  Άτομα που στο σύνολο  τους κατά κύριο λόγο αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά και μόνον  τα δικά  τους  προσωπικά  και  οικονομικά  ιδιοτελή  συμφέροντα  και  κινούνται στον  χώρο  υποτίθεται  και  της  ενημέρωσης...  Συμφέροντα   που  νέμονται οικονομικά  και  ρουφούν  το  αίμα  της  ομογένειας  και  των  κρατικών επιδοτήσεων επιχορηγήσεων αλλά και των απλών ανυποψίαστων ελλήνων με το μπουρί της σόμπας! Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ποτέ δεν υπήρξαν επαγγελματικά  στελεχωμένες  προσπάθειες  ενημέρωσης  με  εξαίρεση  την ιστορική εφημερίδα ΠΡΩΙΝΗ και τον πάλαι ποτέ ΕΘΝΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ(πριν τον αγοράσει  η  οικογένεια  Μητσοτάκη)  ή  την  ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ  που  έκλεισαν  η τελευταία την δεκαετία του 1970 και η ΠΡΩΙΝΗ το 2001. 



Στην ολιγομελή  ομάδα αυτή   δυστυχώς   εντάσσονται και  εμπλέκονται  και άτομα  που  εργάζονται  ως  ανταποκριτές  και  σε  γνωστές  έγκυρες  και  με ιστορία εφημερίδες στην Ελλάδα(μια είναι κατ ουσία η εφημερίδα η οποία απλά έχει πέσει θύμα των επιλογών του συντάκτη της εδώ στην ΝΥ στον      οποίο  έχουν  κατατεθεί  εκ  μέρους  μου  και  μέρους ομογενών  από  το  2007    μηνύσεις και αγωγές …  Όλα  όσα  καταγγέλλονται  και  αποκαλύπτονται  έχουν  ονόματα  και διευθύνσεις. Έχουν στοιχεία αποδείξεις και ντοκουμέντα τα οποία μπορεί ο κάθε ένας –και ειδικά συνάδελφος επαγγελματίας- να διασταυρώσει.  Είναι βαθιά  η  σήψη...Πολύ  βαθιά  και  όταν  αρχίσουν  οι  δίκες  στην  Ελλάδα  θα αποκαλυφθούν πολλά... Πάρα πολλά... και για πολλούς... Στις  αποκαλύψεις  και  τις  καταγγελίες  μας  έχει  «επιστρατευτεί»  έναντι «αντιτίμου»  «επαγγελματίας»  σε  «συμβόλαια  κατασυκοφάντησης»   του ελληνισμού  και  της  Ομογένειας,  ο  οποίος  συστηματικά  παρόλο  που προσωπικά τον ευεργέτησα και τον φιλοξένησα στο σπίτι μου το καλοκαίρι του  2006   όταν  όλοι  του  έκλειναν  την  πόρτα  χωρίς  να  τον  γνωρίζω  καν Γιώργος Λυκομήτρος! Αλλά το χειρότερο από όλα είναι  η συστηματική λάσπη και  κατασυκοφάντηση μας με  ψευδείς,  ανυπόστατες,  ανύπαρκτες  ιστορίες και κατασκευάσματα της εμπαθούς αρρωστημένης φαντασίωσης του...  Όλα   τα  ψεύδη  και  οι  συκοφαντίες  προέρχονται  από  ένα  άτομο  που  τον Νοέμβριο  του  1993  έχει  καταδικαστεί  –προσέξετε  όχι  για  συκοφαντική δυσφήμιση  πχ.  που  είναι  το  σύνηθες  αδίκημα  για  ένα  επαγγελματία δημοσιογράφο και η δικαιοσύνη μετά βρίσκει μέσα από την δικαστική και ακροαματική διαδικασία που είναι η αλήθεια και που το ψεύδος ποιος έχει δίκιο και ποιος το άδικο- αλλά για «μεγάλη διακεκριμένη ληστεία συμμετοχή σε πλαστή διαθήκη» και με επίσημη καταγγελία από την τότε σύζυγο του ότι σκότωσε έναν άνθρωπο για να καρπωθεί την περιουσία του με την πλαστή διαθήκη που την έβαλε δια της βίας να συντάξει.  Δυστυχώς ο φόνος      που   κατήγγειλε η σύζυγος του Χριστίνα      επαγγελματία συκοφάντη και εκβιαστή   Γιώργου Λυκομήτρου δεν μπόρεσε να αποδειχθεί ποτέ γιατί απλούστατα η εκταφή έγινε σχεδόν 3      χρόνια μετά τον μυστηριώδη θάνατο το γέροντα   John   Apocotos  .  Αυτόν  τον  άνθρωπο,  τον  Γιώργο  Λυκομήτρο,  τον  υβριστή  Ελλάδος  και Ελληνισμού, θεσμών και αξιών, έχουν επιστρατεύσει για να λασπολογεί. Να συκοφαντεί. Να κατασκευάζει ιστορίες όσοι και όσες έχουμε αποκαλύψει τις 
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απάτες τους. Ιστορίες τις οποίες μετά ο ίδιος και οι συνένοχοι τους –και όσοι έχουμε  αποκαλύψει  τις  βρομιές  και  ανηθικότητες  στέλνουν στα ΜΜΕ που συνεργάζομαι επιχειρώντας την ηθική και επαγγελματική μου εξόντωση αν και  ευτυχώς  ουδείς  εκ  των  συναδέλφων  ή  εκδοτών  με  τους  οποίους συνεργάζομαι,   έχει  ανταποκριθεί  ή  πιστέψει   σε  όλες  αυτές  τις  βρώμικες κατασκευασμένες  ιστορίες  και  φαντασιώσεις…   Ουδείς  έχει  αποδεχτεί  τα βρώμικα ψεύδη που τον τροφοδοτεί συγκεκριμένος εγκέφαλος από την Νέα Υόρκη  και  αναπαράγει  ο  Γιώργος  Λυκομήτρος…   Τον  Γιώργο  Λυκομήτρο χρησιμοποιούν για να πετούν λάσπη και να συκοφαντούν,  επειδή ακριβώς γνωρίζουν  το  πρόβλημα  του  με  τον  νόμο,   τον  εγκλωβισμό  του  από  τις καταδίκες του, αλλά και τις οικονομικές του ανάγκες χρησιμοποιούν έναντι λίγων δολαρίων όσοι  και όσες έχουμε αποκαλύψει την συμμετοχή τους σε έκνομες  και  παράνομες  διαδικασίες  στους  οργανισμούς  που  μετέχουν αναλαμβάνουν να προωθήσουν τα βυτία της λάσπης μέσω email… Τον χρησιμοποιούν όσοι έχουμε αποκαλύψει τις παρανομίες τους μέσα στους ομογενειακούς  φορείς  που  δραστηριοποιούνται  κυρίως  στην  Αμερική  που είναι και η βάση μας, στέλνουνε με κάθε τρόπο τα ψεύδη και τις συκοφαντίες του ανθρώπου αυτού, του οποίου σε αντίθεση με εκείνον, έχουμε αποκαλύψει το  παρελθόν  με  τις  καταδίκες  και  τα  περιοριστικούς  όρους  που  ζει εγκλωβισμένος στην πολιτεία της Φλόριδας…Αυτό  το  ίδιο  άτομο  ο  Γιώργος  Λυκομήτρος,  μαζί  με  τους  συνεργούς, εγκεφάλους  αυτής  της  νοσηρής  ομάδας  και  τον  ιθύνοντα  νουν  στην  Νέα Υόρκη...είναι  που παράγουν και  αναπαράγουν τόνους λάσπης και  ψεύδους χωρίς  ίχνος  ντροπής  ή  έστω  κάποιων  αποδεικτικών  στοιχείων.  Την προσφυγή στην δικαιοσύνη ως αυτονόητο δικαίωμα κάθε ενός άρα και δικό μου, την βαφτίζει και την βαφτίζουν  ως "εκβιασμό"! Αυτό  όλο  το  βρώμικο  κύκλωμα  που  δρά  εντός  και  εκτός  του   παραπάνω ιστορικού  οργανισμού  σε  συνδυασμό  και  μια  ολιγομελή  ομάδα  κινούμενη στον χώρο των ΜΜΕ της Ομογένειας, στην οποία  ο κάθε ένας εξυπηρετεί τα δικά  του  προσωπικά  και  ιδιοτελή  μικροσυμφέροντα  οικονομικά  και προσωπικά  είναι  που   καταγγέλουμε.  Αυτό  όλο  το  κύκλωμα  είναι  που ευθύνεται για όλη την θλιβερή και ζοφώδη κατάσταση. Την πτώση και την ηθική απόπτωση στην Ομογένεια γενικότερα...  



Όσα   καταγγέλλονται είναι φωνή οργής και αγανάκτησης, γιατί αυτό το ίδιο κύκλωμα  ατόμων  προσπάθησαν  το  2007  όταν  για  πολλοστή  φορά  επανερχόμουν στην Αμερική από την Ελλάδα,  με ψευδείς καταγγελίες –που όλες μια προς μια ερευνήθηκαν και ελέγχθησαν από τις αμερικανικές αρχές – ζήτησαν (άκουσον άκουσον)  από το  immigration και το  FBI να συλληφθώ και να απελαθώ από την χώρα! Όλες οι καταγγελίες ελέγχθηκαν μια προς μια και  φυσικά  οι  άνθρωποι  με  άφησαν  ελεύθερο,  ζητώντας  συγνώμη  και κατευθύνοντας με στο πώς θα γίνει έρευνα για όσους κατήγγειλαν ψεύδη και συκοφαντίες.  Ο  φάκελος  και  η  έρευνα αυτής υπόθεσης  είναι  στο αρμόδιο γραφείο  της  πολιτείας  της  ΝΥ  και  στην  αρμόδια  επιτροπή  συγκεκριμένης Αμερικανικής  Αρχής  της  μεταναστευτικής  υπηρεσίας  και  του  FBI που εξετάζει  παρόμοιες  υποθέσεις  με  ψευδείς  καταγγελίες,  στην  οποία απευθύνθηκε ο νομικός μας σύμβουλος.Για αυτό το γεγονός η έρευνα και το ρεπορτάζ αλλά και τα ευρήματα που έχουμε ήδη στην κατοχή μας νόμιμα, θα αφήσουν έκπληκτους πολλούς στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα. Θα κάνουν τον Ελληνισμό να νιώσει ντροπή για κάποιους που δεν αξίζει να έχουν τον τίτλο τιμής του να είσαι ΈΛΛΗΝΑΣ!Όλο  αυτό  το  διάστημα  της  μόνιμης  παραμονής  μου  στην  Αμερική  και ειδικότερα  στην  Νέα  Υόρκη  πάντοτε  έγραφα  με  γνώμονα  την  αλήθεια  με κόστος  προσωπικό.  Το  γεγονός  και  μόνον.  Την  είδηση.  Χωρίς  φιλίες  και συμπάθειες.  Εξετάζουμε  κάθε  καταγγελία  πολλές  φορές.  Καθημερινά  στα email μας καταφθάνουν 10αδες καταγγελίες όλες περνάνε από μικροσκόπιο.  Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος στην θλιβερή υπόθεση που λαμβάνει ήδη περίεργη τροπή είναι ότι το χειρότερο από όλα είναι  στην ιστορία αυτή ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ είναι ότι αυτό το ίδιο άτομο ο Γιώργος Λυκομήτρος  καλούσε προ ημερών από την προσωπική του  ιστοσελίδα  τους ομογενείς να μας καταγγείλουν στο  Immigration! Ο «Έλληνας»! πατριώτης τιμητής του ελληνισμού και της Ομογένειας! Όπως το διαβάζετε! ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!                                         ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ; Όλο  αυτό  το  διάστημα,  εδώ  και  μια  10ετια   ως  ομάδα  κάνουμε  απλά  το καθήκον μας. Γράφουμε και υπηρετούμε με σθένος και πείσμα την αλήθεια και  τα  γεγονότα  με  παράθεση  στοιχείων  και  μόνο.   Ερευνούμε  κάθε καταγγελία.  Καταγγελίες  που  είμαστε  οι  μόνοι  που  δημοσιεύσαμε  και αποκαλύπτουμε  και  ειδικότερα  ως  προς  τον  παραπάνω  οργανισμό,  αφού πρώτα διασταυρώσαμε κάθε καταγγελία που έχουμε αποκαλύψει μέσα από συνεχή  έρευνα  και  ρεπορτάζ  με  συνέπεια  και  συνέχεια.  Με  στοιχεία.  Με αποδείξεις. Με ρεπορτάζ. 
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Με  παράθεση  στοιχείων  και  αποδεικτικών  ντοκουμέντων.  Τακτική  και στρατηγική που ακολουθούμε για κάθε ρεπορτάζ μας.  Αυτό είναι  που μας διαφοροποιεί  από οτιδήποτε  άλλο κινείται  στον χώρο του διαδικτύου και αφορά  στην  Ομογένεια  της  Αμερικής  και  γενικά  τον  Ελληνισμό  της Διασποράς.  Η  παράθεση  στοιχείων  αποδεικτικών  και  ντοκουμέντων,  είτε πρόκειται για έγγραφα, είτε για tape, είτε για video, είτε για κάθε τι άλλο που τεκμηριώνει  όσα  κάθε  φορά  αποκαλύπτουμε  και  καταγγέλλουμε. Καταγγέλλουμε την σήψη και την ηθική διαφθορά. Προβάλλουμε τα θετικά και καυτηριάζουμε όλα τα κακώς κείμενα και υποκείμενα... Κάνουμε δημοσιογραφία με άποψη.  Με θέσεις και  αντιθέσεις.  Με δημόσιες παρεμβάσεις  αλλά  κυρίως  κάνουμε  αυτό  που  πάντα  έλειπε  από  την Ομογένεια   δημοσιογραφία  αποκαλύψεων!  Με  στοιχεία  ντοκουμέντα  και αποδείξεις.  Αυτό  έλειπε  αυτό  προσφέρουμε.  Αυτό  μας  διαχωρίζει  από οτιδήποτε άλλο κινείται  στον χώρο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ που αφορούν τον απανταχού Ελληνισμό. Δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανένα.   Εξετάζουμε κάθε  καταγγελία.  Με  διπλή  και  10απλή  πολλές  φορές  διασταύρωση.  Στο ψέμα και την διαβολή αντιτάσσουμε στοιχεία αποδείξεις και ντοκουμέντα.  Έχουμε επιλέξει να μην είμαστε κέντρα αποδελτίωσης και αναδημοσίευσης Δελτίων Τύπου ή πολύ περισσότερο να μην κάνουμε δημόσιες σχέσεις για κανένα(!) απλά για να λέμε ότι είμαστε και εμείς άλλο ένα ακόμα ΜΜΕ.Έχουμε  επιλέξει  να  μη  ζητάμε   χρήματα  και  καταχωρήσεις  από  κανέναν ομογενειακό  οργανισμό.  Αντιθέτως  άλλα  περιφερειακά  μικρής  και  χωρίς κύρος  και  εγκυρότητα  υποτιθέμενα  έντυπα  και  ηλεκτρονικά   ΜΜΕ   στην ομογένεια,  ακόμα  και  το  Δελτίο  Τύπου  για  να  ανακοινωθεί  ζητούν  να  το  πληρώνεις!  Με  άμεσο  ή  έμμεσο  τρόπο  δια  των  καταχωρήσεων  που  σου ζητάνε…Ουδέποτε  ζητήσαμε  ή  προτιθέμεθα  να  ζητήσουμε  χρήματα  ούτε  από  το Ελληνικό   κράτος, ούτε από οπουδήποτε αλλού. Στηρίζουμε το έργο και την προσπάθεια αυτή με κόπο στερήσεις  και  καθημερινό μόχθο.  Αυτό ενοχλεί. Προσπάθησαν πολλές φορές να μας φιμώσουν. Να ρίξουν την ιστοσελίδα...Το  κατάφεραν  αρκετές  φορές  ανθέλληνες  Τούρκοι  και  Σκοπαινοί  την τελευταία  φορά  όμως  το  έκαναν  Έλληνες(;)  (και  εδώ  υπάρχει  πολύ  και πλούσιο ρεπορτάζ ποιοι...; πότε; και πώς; το έκαναν την τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2010 μετά τις αποκαλύψεις μας για τον Πέτρο Γαλάτουλα... 



Πολύ  περισσότερο   δεν  έχουμε  ζητήσει  ή  εισπράξει  ούτε  ένα  δολάριο προσωπικά  από  τον  εν  λόγω  οργανισμό-την  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  ΜΕΙΖΟΝΟΣ  ΝΕΑΣ  ΥΟΡΚΗΣ-  στους  χώρους  του  οποίου  την Πέμπτη 30/9 μια μικρή μειοψηφία ξεπέρασε τα όρια, χάνοντας την ψυχραιμία της μη δυνάμενη να κατανοήσει ότι το «Σταθάκειο κέντρο» δεν είναι ούτε τσιφλίκι τους, ούτε σπίτι τους για να πετάνε έξω όποιον δεν γουστάρουν ή με όποιον  διαφωνούν  επειδή  δεν  τους  αρέσουν  αυτά  που  γράφει  πολύ περισσότερο αυτά που αποκαλύπτει όπως κάνουμε εμείς.  Η διαφορά μας με ότι άλλο υπάρχει ειδικά εδώ στην Αμερική και εμφανίζεται ως  έντυπο  ή  ηλεκτρονικό   ΜΜΕ   είναι  αυτή.  Κάνουμε  επαγγελματική δημοσιογραφία. Με ήθος. Με συνέπεια. Με συνέχεια. Καθημερινά κρινόμαστε από την υψηλή αναγνωσιμότητα και επισκεψημότητα που έχει διαδικτυακή πύλη  που  συντηρούμε  με  κόπο  ιδρώτα,  στερήσεις  προσωπικές  και  χωρίς καμία μα καμία απολύτως οικονομική κρατική ή άλλη υποστήριξη!Ακόμα  και  στις  εορτές  του  Πάσχα  και  των  Χριστουγέννων  που  βάζουμε κάρτες  με  ευχές  συλλόγων  και  ομογενειακών  φορέων   είναι  χωρίς επαγγελματισμό ή για να αποκομίσουμε κέρδη. Το κάνουμε ίσα- ίσα μόνο για να καλυφθούν κάποια από τα έξοδα συντήρησης  για όλη αυτή  την τεράστια  προσπάθεια. Προσπάθεια η οποία   δεν θα υπήρχε αν δεν είχε την δική σας στήριξη,  αλλά  κυρίως  αν  δεν  είχε  την  συνεργασία  φίλων  και  100αδων συνεργατών που την ενισχύουν με τα άρθρα τις αναλύσεις και τα ρεπορτάζ τους επειδή ακριβώς παραμένει ένα ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΧΩΡΙΣ  ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΒΗΜΑ  ΛΟΓΟΥ  ΚΑΙ  ΔΙΑΛΟΓΟΥ!ΘΕΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΩΝ!Κατά  τα  άλλα,  την  όλη  παράλληλη  ως  εταιρία  επαγγελματική  δραστηριότητα μας-αυτοί που οι κατήγοροι υβριστές και συκοφάντες μας ονομάζουν απάτες και εκβιασμούς- την αναφέρει αναλυτικά όλο το πλέγμα πληροφοριών  για  τις  παροχές  υπηρεσιών  που  κάνουμε  ως  εταιρία  media στην ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ της διαδικτυακής πύλης.Τέλος ευχαριστώ(με) όλους όσους σε αυτή την περιπέτεια στάθηκαν δίπλα μας αξιωματούχους της ομογένειας αλλά και του εν λόγω οργανισμού αλλά κυρίως   απλούς  Ομογενείς  για  ακόμα  μια φορά.  Αυτή είναι  η  δύναμη  μας. Εσείς οι απλοί ομογενείς! Σας ευχαριστούμε!Εμείς  θα  συνεχίσουμε  να  κάνουμε  ρεπορτάζ.  Έρευνα  και  παρεμβατική δημοσιογραφία χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.
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Θα είμαστε εδώ και θα καταγράφουμε τα γεγονότα. Την είδηση. Είτε αρέσει είτε  όχι  σε  κάποιους.  Θα  αναφέρουμε  τα  γεγονότα  και  κάνουμε  κριτική. Γόνιμη  και  επικοδομητική  όπως  κάνουμε  εδώ  και  μια  5ετια  με  συνεχείς παρεμβάσεις,  άρθρα  και  προτάσεις  μας  για  την  ευημερία  και  πρόοδο  του αυτού του Ομογενειακού ιστορικού φορέα.  Ο  Ελληνισμός  δεν  είναι  αυτοί  οι  20  -30  το  πολύ  μέσα   και  έξω  από  την Ομοσπονδία  Ελληνικών  Σωματείων  Μείζονος  ΝΥ  με  νοοτροπία δικτατορίσκου ολιγαρχική με ολίγον αριστερή και  σοσιαλίζουσα ιδεολογία, ούτε αυτοί οι 4 -5 συνολικά τραμπούκοι γαλαζιο=πράσινοι και αριστεροί με δεξιά τσέπη,   όλοι αυτοί    που οργανώνουν όλο αυτό τον πόλεμο λάσπης εις βάρος μου προσωπικά και τον εκτοξεύουν κατευθείαν μέσα από βάλτους και λάσπες που ψαρεύουν με  ΤΟ  (ΚΑΤΑΚΙΤΡΙΝΟ)  ΚΑΛΑΜΙ της βρομιάς και της δυσωδίας. Όχι!  ο  Ελληνισμός  και  η  Ομογένεια  των  ΗΠΑ  δεν  αντιπροσωπεύεται  από τέτοιες  νοοτροπίες,  όπως  αυτή  του  κομματάρχη  της  ΝΔ  στην  ΝΥ  Πέτρου Γαλάτουλα που όταν δεν του αρέσει κάτι «γράφει στα @ρχίδι@ του όπως δημοσίως έχει πει τους δημοσιογράφους»! Τώρα το ποτάμι των αντιδράσεων και της οργής έχει ξεχειλίσει για αυτό και καταφεύγουν σε τραμπουκισμούς. Σε βιαιοπραγίες εναντίον μιας συναδέλφου δημοσιογράφου που το μοναδικό της «αμάρτημα» είναι ότι είναι συνεργάτης μας και συνοδοιπόρος στην ζωή μου!Η ομογένεια και ο Ελληνισμός της Αμερικής οφείλει αν αντιδράσει με κάθε τρόπο. Σήμερα το θύμα είμαι εγώ και η συνάδελφος Δέσποινα Συριοπούλου. Αύριο  το  θύμα  θα  είσαι  εσύ.  Το  παιδί  σου.  Ο  φίλος  σου.  Το  Σταθάκειο πολιτιστικό  κέντρο  στην  Αστόρια  η  δωρεά  του  μεγάλου  Ευεργέτη  της Ομοσπονδίας  Ελλ.  Σωματείων  Μείζονος  ΝΥ  Βασίλειου  Σταθάκου  δεν  είναι ούτε τσιφλίκι τους. Ούτε σπίτι τους για να διώχνουν και να καλούν όποιον γουστάρουν  και  όποιον  είναι  αρεστός  στο  ολιγαρχικό  αυταρχικό κατεστημένο του κάθε  κομματάρχη είτε  της ΝΔ, είτε άλλων αριστερών και πράσινων αποχρώσεων  στην ΝΥ. Η δημοκρατία είναι φύση και θέση ιδεώδες και γέννημα  του Ελληνισμού. Η δε δημοσίευση(της αλήθειας) είναι η ψυχή της Δημοκρατίας.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μέλος του Foreign  Press Centers / U.S. Department of State alexstefanopoulos  @  yahoo  .  com  00-1646 897 1035 
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ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Έλαβα  πολλά  emails,  με  πήρανε  τηλέφωνο  10αδες ομογενείς από την Αμερική, 10δαες φίλοι συνάδελφοι από Ελλάδα, και τους ευχαριστώ  όμως  επέλεξα  να  κλείσω  αυτή  την  δημόσια  παρέμβαση  και καταγγελία μας με ένα κείμενο που μου έστειλε επί τούτου ο  ΕλληνοΕβραίος καθηγητής  Asher Matathias, με τον οποίο έχω διαφωνήσει πολλές φορές και εκείνος μαζί μου, αλλά, όπως του είπα και σήμερα(02 10 2010) το πρωί στο τηλέφωνο  όταν  με  πήρε  για  να  μου  εκφράσει  την  συμπαράσταση  του, "διαφωνώ και  θα διαφωνώ  σε  πολλά  μαζί  του,  όπως  και  σε   πολλά  άλλα κοινού ενδιαφέροντος θέματα συμφωνώ και μαζί του αλλά θα είμαι πάντα δίπλα του να αγωνίζομαι για το δικαίωμα του στην δημόσια διαφωνία και την Ελευθερία  της  έκφρασης".  Αυτό  είναι  το  μεγαλείο  της  Δημοκρατίας.  Αυτό είναι  το  μεγαλείο  του  Ελληνικού  ιδεώδους.Παρακαλώ  πολύ  διαβάστε  τι  
έγραψε  σχετικά  και  με  αφορμή  τα  θλιβερά  επεισόδια  της  30ης  
Σεπτεμβρίου  στο  ΣΤΑΘΑΚΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  στην  Ομοσπονδία  
Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης.      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. ΥΦ/ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΟΛΛΗ
2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΕΞΝΕΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
3. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ
4. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΕΥΡΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΠΑ
5. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΜΟΓ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛ.ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ Ν.Υ.
6. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΣΕ  ΕΛΛΑΔΑ & ΗΠΑ
7. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΜΜΕ.   
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