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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, μετά από μήνες άρνησης για επίσημη συναίνεση σχετικά με τον 
πλήρη και ανεξάρτητο έλεγχο των οικονομικών της Ομοσπονδίας καθώς και της 
πρόσφατης απόρριψης της ευγενικής πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου 
των Πρώην Προέδρων και του προεδρεύοντα της Ανεξάρτητης Εξελεγκτικής 
Επιτροπής, 
κ. Κώστα Μάστορα να συνεδριάσει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Σταθάκειου 
Πολιτιστικού Κέντρου, προκειμένου να συζητηθούν θέματα της Επιτροπής 
Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης και της επιστροφής  στοιχείων προς επανεξέταση 
των οικονομικών και διοικητικών βιβλίων και αρχείων της Ομοσπονδίας τα οποία 
«αφαιρέθηκαν» από τα γραφεία της Ομοσπονδίας πριν από ένα χρόνο από το 
αυτοαποκαλούμενο «Διοικητικό Συμβούλιο του Πεζοδρομίου», σε συνεργασία 
με τον 3ο κατά σειρά νεοεκλεγέντα πρόεδρο μέσα στους τελευταίους 6 μήνες, 
κ. Γιώργο Γεωργόπουλο, ανακηρύσσοντας έτσι τους εαυτούς τους ως τους νέους 
«Διοικούντες Συμβούλους της Ομοσπονδίας» - ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, συμφώνησαν 
επισήμως, να αναγνωρίσουν τον κ. Κώστα Μάστορα ως συν-πρόεδρο της 
Διευρυμένης Ανεξάρτητης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 Αυτό το ψευδο-συμβούλιο του κ. Γιώργου Γεωργόπουλου και οι 
αξιοθρήνητοι σύμμαχοί του στο παρασκήνιο, παραδέχθηκαν ανοιχτά πως 
αφαίρεσαν ΟΛΑ τα σχετικά βιβλία και αρχεία από τα γραφεία της Ομοσπονδίας 
πριν ακόμη διεξαχθούν οι  λεγόμενες «εκλογές», τον Σεπτέμβριο του 2021. Και 
οι δύο ενέργειες χαρακτηρίζονται σαφείς παραβιάσεις του Καταστατικού της 
Ομοσπονδίας. 
Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες, συνέχιζαν να αρνούνται 
την επιστροφή αυτών των αρχείων προς επανεξέταση από τον κ. Κώστα Μάστορα, 
τον οποίο οι ίδιοι συμφώνησαν, νωρίτερα, να προεδρεύει της Ανεξάρτητης 
Εξελεγκτικής Επιτροπής, δημιουργεί ερωτηματικά.
 Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, το μοναδικά στοιχεία που παραδόθηκαν στους 
ελεγκτές, είναι ένας περιορισμένος αριθμός παραστατικών τραπεζικών κινήσεων 
και μερικά προκαταρκτικά ευρήματα. Κατόπιν αυτού, μόνο ο χρόνος θα δείξει εάν 
ο κ. Γιώργος Γεωργόπουλος και το «Συμβούλιό του» επιτέλους θα συνεργαστούν 
με την Διευρυμένη Εξελεγκτική Επιτροπή ή θα συνεχίσουν να την υπονομεύουν, 
αρνούμενοι να δώσουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που ο κ. Γιώργος 
Γεωργόπουλος και οι σύμμαχοί του στο παρασκήνιο, προφανώς, διαθέτουν. 
Η μη έγκαιρη παροχή όλων των βιβλίων και αρχείων που αφαίρεσαν από τα 
γραφεία της Ομοσπονδίας οδηγεί σε ένα και μοναδικό, λογικό συμπέρασμα, ότι, 
δεν επιθυμούν να πραγματοποιηθεί ένας τέτοιος Ανεξάρτητος Έλεγχος, καθώς 
αυτά τα βιβλία και αρχεία πιθανόν να περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες, αν 
εξεταστούν σε βάθος, ενδέχεται να αποκαλυφτούν χρόνια ακατάλληλων, αν όχι 
ποινικά διωκόμενων οικονομικών παραπτωμάτων εκ μέρους «μερικών εκλεκτών» 
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της Ομοσπονδίας οι οποίοι τρέμουν στην ιδέα της διαφάνειας μέσω αυτού του 
οικονομικού ελέγχου.
  Όπως σημειώνεται, η ομάδα του κ. Γεωργίου Γεωργόπουλου που μέσα σε 
διάστημα έξι (6) μηνών εξελέγη ως ο 3ος κατά σειρά πρόεδρος, ισχυρίζεται να 
είναι το «Διοικητικό Συμβούλιο» που ενεργεί για λογαριασμό της Ομοσπονδίας.  
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, (Αρθρο 20 - Άρθρο 6  και τα 
σχετικά τμήματα) και βάσει του παραπάνω νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
2006-2008, είχε συγκαλέσει Ειδική Ερευνητική Επιτροπή, τα πορίσματα της 
οποίας είχαν επιβεβαιωθεί από την Πειθαρχική Επιτροπή, ότι ο κ. Γεώργιος 
Γεωργόπουλος είχε όντως προβεί σε οικονομικές ατασθαλίες κατά το διάστημα 
που υπηρετούσε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έπρεπε να 
απομακρυνθεί από τις θέσεις που κατείχε μέσα στην Ομοσπονδία και ότι δεν 
μπορούσε πλέον να υπηρετήσει με οποιαδήποτε Εκτελεστική/Καταπιστευματική 
ιδιότητα εντός Ομοσπονδίας.
 Ενώ η εξορία του κ. Γιώργου Γεωργόπουλου από την Ομοσπονδία μετατράπηκε  
αργότερα από τη Γενική Συνέλευση, ωστόσο, έχει παραμείνει αμετάκλητη η 
απόφαση ότι, ο ίδιος καθώς και ο τότε συνεργάτης του διαχειρίστηκαν με μη 
θεμιτό τρόπο τα οικονομικά της Ομοσπονδίας και ως εκ τούτου παρέμεινε 
αμετάκλητη η απόφαση ότι δεν θα μπορούσαν να υπηρετήσουν ξανά με 
εκτελεστική/καταπιστευματική  ιδιότητα εντός Ομοσπονδίας. 
 Επιπρόσθετα, μπορεί επίσης να συναχθεί από τις επανειλημμένες 
καθυστερήσεις για ταχεία παράδοση ΟΛΩΝ των βιβλίων και αρχείων στην 
Διευρυμένη Ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή ότι, ο κ. Γιώργος Γεωργόπουλος 
και τα υπόλοιπα μέλη του «Διοικητικού Συμβουλίου» του, παρά τη πρόσφατη 
και μοναδική συμφωνία τους, δεν επιθυμούν πραγματικά να λειτουργήσει 
ποτέ αυτή η Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό να εκτελέσει καθήκοντά της όπως θα 
έπρεπε. Μέχρι στιγμής, η μοναδική κίνηση που έχουν κάνει είναι να επιτρέψουν 
αποκλειστικά και μόνο την δική τους επιλεκτική ομάδα ελεγκτών, να 
επανεξετάσει επιλεγμένα αρχεία που επιθυμούν αυτοί να εξεταστούν, τα οποία 
προσπάθησαν να παρουσιάσουν σαν πλήρη και ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο 
προκειμένου πραγματοποιήσουν και πάλι παράνομες εκλογές.
Αυτή η στάση, απόκρυψης στοιχείων και παραπλάνησης παραμένει παράλογη, 
αδιανόητη, αν όχι, ανάρμοστη, σε πολλά επίπεδα. 
 Όσο για το βάσει του Καταστατικού νομίμως διορισμένο Διοικητικό 
Συμβούλιο των Πρώην Προέδρων της Ομοσπονδίας, το οποίο υποστηρίχθηκε 
εξ ολοκλήρου, ομόφωνα και δίκαια από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας 
της 1ης Δεκεμβρίου 2021, η οποία με τη σειρά της ενέκρινε περαιτέρω, πλήρως, 
τη δημιουργία της Διευρυμένης Ανεξάρτητης Ελεγκτικής Επιτροπής υπό 
την Προεδρία του κ. Κώστα Μάστορα η οποία ενέταξε ομόψυχα και χωρίς 
επιφυλάξεις στην Επιτροπή, ακόμη και εκείνα τα άτομα που είχαν επιλεγεί από 
την ομάδα  του κ. Γιώργου Γεωργόπουλου. Σημειωτέον, ότι,  οι περισσότεροι εξ 
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της Ομοσπονδίας σε βάθος επτά (7) ετών . Όντως, ο κ. Γιώργος Γεωργόπουλος 
ήταν και ο ίδιος παρών σε αυτή τη Γενική Συνέλευση πριν από πέντε (5) 
μήνες ο οποίος δεν εξέφρασε αντιρρήσεις σχετικά με την πλήρη έγκριση 
της Διευρυμένης Ανεξάρτητης Ελεγκτικής Επιτροπής από τη νόμιμη Γενική 
Συνέλευση και την αποστολή αυτής να διερευνήσει μια για πάντα όλες τις 
τεκμηριωμένες καταγγελίες για τις οικονομικές παρατυπίες της Ομοσπονδίας 
κατά το διάστημα των τελευταίων επτά (7) χρόνων, την οποία το Διοικητικό 
Συμβούλιο των πρώην προέδρων εξακολουθεί να εγκρίνει ανεπιφύλακτα.
 Ως εκ τούτου, αποτεινόμαστε με σεβασμό σε όποιον έχει τεκμηριωμένες 
και σχετικές πληροφορίες που θα βοηθούσαν στην αποκάλυψη των 
προηγούμενων οικονομικών  ή/και διοικητικών παρανομιών της Ομοσπονδίας 
κατά το διάστημα των τελευταίων επτά (7) χρόνων, παρακαλούμε να 
επικοινωνήσει απευθείας με τους κ.κ. Γιάννη Στρουμπάκη και  Κώστα Μάστορα 
και να τους παράσχει αυτές τις πληροφορίες.
 Κλείνοντας, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους οργανισμούς/
συλλόγους/μέλη της Ομοσπονδίας και την ευρύτερη ελληνοαμερικανική 
κοινότητα ότι, σύμφωνα με το καταστατικό, το νόμιμα διορισμένο Διοικητικό 
Συμβούλιό σας, σε συνδυασμό με την Επιτροπή Παρέλασης 2022, έχει λάβει 
έκτακτα μέτρα σχετικά με τα φετινά οικονομικά της Παρέλασης για τον 
εορτασμό της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας και σας διαβεβαιώνει όλους ότι, κάθε 
δολάριο που θα δοθεί ή θα προσφερθεί, θα είναι πλήρως δικαιολογημένο και 
ότι η Παρέλαση μας θα επιστρέψει και πάλι στην οικονομική διαφάνεια που 
όλοι απαιτούσαμε και λαμβάναμε με συνέπεια από την προηγούμενη Επιτροπή 
Διαφάνειας. Έτσι και τώρα, η σκληρή δουλειά όλων των συμβαλλόμενων/
εθελοντών και μελών, θα κάνουν και πάλι την παρέλασή μας τη μεγαλύτερη 
ετήσια ελληνική γιορτή εκτός Ελλάδας.
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