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Το ζήτημα με τις ένθερμες δηλώσεις υπέρ Τουρκίας του νεοεκλεγέντα δήμαρχου Νέας Υόρκης κ. Eric 
Adams, ενόχλησε την Ομογένεια.

Ο νέος δήμαρχος (από 1η Ιανουαρίου 2022) είχε και έχει την υποστήριξη του αρχιεπίσκοπου Ελπιδο-
φόρου, που γνώριζε το γεγονός ότι ο κ. 'Ανταμς είναι ένθερμος υποστηρικτής και λάτρης της Τουρκίας, 
την οποίαν επισκέφθηκε ήδη 6 φορές, γι' αυτό φρόντισε να συναντηθούν, πατριάρχης Κων/πολης Βαρ-
θολομαίος και δήμαρχος, 3 Νοεμβρίου 2021, στην... ελληνική Αρχιεπισκοπή !!!

Ο διορισμένος -από τον κ. Ελπιδοφόρο- πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης γιά 25η Μαρτίου κ. Γιάν-
νης Κατσιματίδης, που είναι και διορισμένος αντιπρόεδρος του αρχιεπισκοπικού Συμβούλιου, έχει επι-
χειρήσεις στην Νέα Υόρκη και πάντα φροντίζει να τα έχει καλά με πολιτικούς, εμφανιζόμενος -ανάλογα 
με τις περιστάσεις- ως Δημοκρατικός ή ως Ρεπουμπλικάνος. Μάλιστα, ο κ. Κατσιματίδης συνδιοργάνω-
σε προεκλογική εκδήλωση στο Μανχάτταν γιά την οικονομική υποστήριξη προεκλογικά του δήμαρχου 
'Ανταμς, στις 15 Αυγούστου 2021. Στα Hamptons, o κ. Κατσιματίδης διοργάνωσε, επίσης, άλλη μία εκ-
δήλωση (21 Αυγ. '21) γιά τον ίδιο σκοπό.

Οι πρώην πρόεδροι της Ομοσπονδίας, που ''παραχώρησαν'' την παρέλαση στον αρχιεπίσκοπο, επιδει-
κνύοντας εντυπωσιακή ανικανότητα και δουλοπρέπεια, έμαθαν τώρα γιά τον ένθερμο υποστηρικτή της 
Τουρκίας, νέο δήμαρχο 'Ανταμς.

Ο αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος και ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρέλασης κ. Κατσιματίδης, οφεί-
λουν να ξεκαθαρίσουν άμεσα την θέση τους σε ότι αφορά το ζήτημα με τις φιλοτουρκικές δηλώσεις του 
ένθερμου υποστηρικτή της Τουρκίας, κ. 'Ανταμς. Και να ξεκαθαρίσουν επίσης, αν ως δήμαρχος, ο κ. 'Α-
νταμς θα είναι ''επίτιμος τελετάρχης'' στην παρέλαση του Ελληνισμού 27 Μαρτίου 2022, στην 5η Λεω-
φόρο, με δική τους πρόσκληση.

Θέση στο ζήτημα, οφείλουν να πάρουν και οι ασοβάρευτοι της (διαλυμένης) ''Ομοσπονδίας Ελληνικών 
Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης''.

(Η προσωρινή συντονιστική Επιτροπή της νεοσύστατης Οργάνωσης)

Eνημερώνουμε ότι τα νομικά ζητήματα της νέας Οργάνωσης ''ΗELLENES - USA'' (εταιρία, καταστατικό κλπ) τα 
έχει αναλάβει -εθελοντικά- ως μέλος της προσωρινής Συντονιστικής Επιτροπής, ο δικηγόρος κ. Δημήτριος Καυκάς 
(Βοστώνη).

Οι βασικές αρχές, σκοποί κλπ της νεοσύστατης παναμερικάνικης Οργάνωσης στην ιστοσελίδα:
hellenes-usa.org

O φιλότουρκος δήμαρχος Νέας Υόρκης, η παρέλαση γιά 25 Μαρτίου
και οι ευθύνες αρχιεπίσκοπου, Κατσιματίδη, ελληνικής Ομοσπονδίας

Στην ελληνική Ομογένεια ΗΠΑ αξίζει ένα καλύτερο αύριο

https://www.hellenes-usa.org/hellenes-usa.pdf

