ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτη 18 MαρτιοΥ 2015

5

Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών τίμησε την Πωλέτ Πούλου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών γνωστός ως A.G.A.P.W τίμησε την Πωλέτ Πούλου εκτελεστική διευθύντρια της «Ηγεσίας των 100». Η τιμητική εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη για τον
μήνα που είναι αφιερωμένος
στη γυναίκα. Παρευρέθηκαν
εκατοντάδες από την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, συμπε-

ριλαμβανομένων και των Γεωργίου Τσαντίκου και Αργύρη Βασιλείου προέδρου και αντιπροέδρου, αντίστοιχα, της «Ηγεσίας των 100».
Το πρόγραμμα άνοιξε με εισαγωγικά σχόλια της Ανθούλας
Κατσιματίδη, η οποία ήταν η
παρουσιάστρια της εκδήλωσης,
και με προσευχή που ανέπεμψε
ο πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Στεφανόπουλος, ο οποίος
ανέγνωσε συγχαρητήρια επι-

στολή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου.
Η Δρ. Ολγα Αλεξάκη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών, η
Ανθούσα Ηλιοπούλου σύζυγος
του γενικού προξένου Γεωργίου
Ηλιοπούλου της Ελλάδος στη
Νέα Υόρκη, και η Μαρία Λογοθέτη πρόεδρος της Εθνικής Φιλοπτώχου της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής απηύθυναν χαιρετισμούς.

ΦωτογραΦιεσ: δημητριοσ παναγοσ

Από την απονομή του βραβείου «Ελληνοαμερικανίδα της Χρονιάς» του Συλλόγου Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών στην Πωλέτ Πούλου. Διακρίνονται: Δρ. Ολγα Αλεξάκου, Ανθούλα Κατσιματίδη, Ανθούσα Ηλιοπούλου, Πένυ Τσίλα, Δρ. Αφροδίτη Navab, Πωλέτ Πούλου, Ελενα Καραβασσίλη, Δρ. Ελένη Ανδρεοπούλου, Μαρία Λογοθέτη και Κατερίνα Μουτούσση.

Πριν από την παρουσίαση
της Πωλέτ Πούλου από την Δρ.
Ελένη Ανδρεοπούλου, ο πρόεδρος της «Ηγεσίας των 100» Γεώργιος Τσαντίκος μίλησε για τη
μακρόχρονη γνωριμία του με
την κ. Πούλου και την υπηρεσία
της στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και Ομογένεια επί μισό
αιώνα μέσω της συνάφειάς της
με τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής Ιάκωβο και από πολλές θέσεις υψηλής ευθύνης που
της είχαν ανατεθεί. Ο κ. Τσαντίκος είπε πως «έχετε επιλέξει
μία εξαιρετική γυναίκα γι’ αυτήν την τιμή, η οποία δεν κάνει
διαχωρισμούς για το φύλο, τη
θρησκεία, τη φυλή, αλλά εμπνέει τις γυναίκες, νέες και μεγαλύτερες ηλικιακά, με την αγαπητική και καταδεκτική της παρουσία».
Ταυτόχρονα με το τιμητικό
βραβείο του Συλλόγου Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών,
η ομογενής βουλευτής Αραβέλλα Σιμωτά επέδωσε στην κ.
Πούλου επίσημη διακήρυξη
από την πολιτειακή Βουλή της
Νέας Υόρκης εις αναγνώριση
της πολύτιμης υπηρεσίας και φιλανθρωπίας, καθώς επίσης και
για την επαγγελματική της επιτυχία, και για την προσφορά
της στην Ελληνοαμερικανική
Κοινότητα και στην κοινωνία
της Νέας Υόρκης. Επιπροσθέτως, το βραβείο υποτροφίας
ακαδημαϊκής αριστείας προς τιμήν της επιδόθηκε από την Dr.
Aphrodite Naval στην Ελενα
Καραβασσίλη.
Η τιμωμένη Πωλέτ Πούλου
στην ομιλία της είπε ότι θεωρεί
την υπηρεσία της στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία και Κοινότητα όχι ως επαγγελματικό επί-

Η Δρ. Ολγα Αλεξάκου και η Δρ. Αφροδίτη Navab, επιδίδουν
στην τιμωμένη Πωλέτ Πούλου το βραβείο της Ελληνοαμερικανίδας Γυναίκας της Χρονιάς.
τευγμα, αλλά μάλλον ως προσωπική και πνευματική πληρότητα.
Εκανε αναφορά στους γονείς της, οι οποίοι της ενέπνευσαν την πίστη, τα ιδανικά και
τη σπουδαιότητα της αξιοπρέπειας και στον Αρχιεπίσκοπο

Ιάκωβο ο οποίος τη συμβούλευε, καθώς χάραζε την πορεία
της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας
και Ομογένειας στην Αμερική
και σ’ ολόκληρο τον κόσμο και
ο οποίος πίστευε στην τοποθέτηση γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Δήλωσε ενοχή σε δύο κατηγορίες ο ιερέας Μητρόπουλος
Συνέχεια από τη σελίδα 1

ΦωτογραΦιεσ: Bangor Daily news

Αστυνομικός στο Δικαστήριο Penobscot Judicial Center στο
Μάγκορ του Μέιν υποδεικνύει στον ιερέα Αδαμάντιο Μητρόπουλο, ο οποίος φέρει πολιτική περιβολή, να λάβει τη θέση
στη δικαστική αίθουσα. Κάτω ο ιερέας Μητρόπουλος συνομιλεί
με τον δικηγόρο του Marvin Glazier.

ότι κατάθεσε στο δικαστήριο
ένα πρώην ιεροπαίδι που υπηρετούσε μέσα στο Ιερό Βήμα
όταν ήταν 10 ετών κ αι το οποίο
κακοποιήθηκε σεξουαλικά από
τον ιερέα Μητρόπουλο το 2006
και 2007. Το όνομά του δεν
αποκαλύπτεται για τον φόβο
μήπως πέσει θύμα σεξουαλικού
εγκλήματος. Σήμερα είναι 23
ετών.
Συγκεκριμένα, το πρώην ιεροπαίδι κατέθεσε τη Δευτέρα
ότι ο τότε ιερέας του, Αδαμάντιος Μητρόπουλος, το κακοποιούσε σεξουαλικά συνεχώς
στο σπίτι της κοινότητας όπου
διέμενε ο ιερεύς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα
«Bangor Daily News», είπε στην
δικαστή Ann Muray ότι επειδή
η οικογένειά του έμενε στην
κομητεία του Hancock πολύ συχνά διανυκτέρευε στο σπίτι του
ιερέα ενώ οι σεξουαλικές κακοποιήσεις από τον ιερέα γίνονταν στη διάρκεια της Μεγάλης
Τεσσαρακοστής επειδή υπήρχαν επί πλέον Ιερές Ακολουθίες
στην εκκλησία.
Το πρώην ιεροπαίδι στην
κατάθεσή του είπε ότι κοιμόταν
σε διαθέσιμο υπνοδωμάτιο που
υπήρχε στο σπίτι ή και μερικές
φορές στον καναπέ στο σαλόνι
και ο Μητρόπουλος κοιμόταν

μαζί του και μάλιστα μερικές
φορές κι ένα δεύτερο αγόρι
κοιμόταν μαζί, και οι τρεις μαζί.
Υπογραμμίζεται πως από σεβασμό στην Εκκλησία και την
ιεροσύνη δεν προβαίνουμε σε
περαιτέρω περιγραφές που έγιναν στο δικαστήριο.
Υπενθυμίζεται ότι ο π. Μητρόπουλος περνούσε πολλές
εβδομάδες τους καλοκαιρινούς
μήνες στο Κατασκηνωτικό Κέντρο της Μητρόπολης Βοστώνης στο Κοντούκουκ του Νιου
Χαμσάιρ βοηθώντας στη λειτουργία του προγράμματος κατηχώντας τα παιδιά και παίζοντας μαζί τους, όπως ανέφεραν
ιερείς στον «Εθνικό Κήρυκα»
αλλά και όπως είχε αναρτήσει
ο ίδιος στην ιστοσελίδα της κοινότητας του Μπάγκορ.
Ο ιερέας Αδαμάντιος Μητρόπουλος, ο οποίος ήταν επί 13
χρόνια ιερατικός προϊστάμενος
της κοινότητας του Αγίου Γεωργίου στο Μπάγκορ Μέιν, συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου 2014, με
τις κατηγορίες της κατοχής παιδικής πορνογραφίας και βιντεοσκόπησης γυναίκας, όπως
έγραψε εκτενώς ο «Εθνικός Κήρυξ» στην έκδοσή του στις 16
Σεπτεμβρίου 2014.
Συγκεκριμένα, ο ιερέας Μητρόπουλος έβαλε κρυφή κάμερα και βιντεοσκόπησε συγγενικό πρόσωπο της συζύγου του,
η οποία τους επισκεπτόταν το
Σαββατοκύριακο 13 και 14 Σεπτεμβρίου και η οποία αντιλήφθηκε την κάμερα όταν πήγε
να κάνει μπάνιο. Τον αντιμετώπισε και στη συνέχεια πήγε με
το υλικό στην Αστυνομία, η
οποία διενήργησε έλεγχο στον
υπολογιστή του και ανακάλυψε
την ύπαρξη εκατοντάδων φωτογραφιών παιδικής πορνογραφίας.
Ο π. Μητρόπουλος συνελήφθη και φυλακίσθηκε με εγγυοδοσία αρχικά 100 χιλιάδες δολάρια και στη συνέχεια μειώθηκε στις 50, τις οποίες δεν
μπόρεσε να καταβάλλει και από
τότε παρέμεινε φυλακισμένος.
Στην αρχή της δίκης τη Δευτέρα
παραπονέθηκε για το υψηλό
ποσό της εγγύησης και είπε ότι
έχει δεχθεί γραπτώς απειλές για
τη ζωή του από αγνώστους, ενώ
περιέγραψε τη συμβίωσή του
με άλλους κρατούμενους και
τους φρουρούς στη φυλακή ως

Η δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ann Murray η οποία προΐσταται στην εκδίκαση της υπόθεσης παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής κακοποίησης του ιερέα Αδαμάντιου Μητρόπουλου.
«δύσκολη».
Ο εισαγγελέας Michael
Roberts είπε στους δημοσιογράφους έξω από την αίθουσα του
δικαστηρίου ότι το υψηλό ποσό
της εγγύησης για την προσωρινή αποφυλάκισή του επιβαλλόταν εν μέρει λόγω της προηγούμενης καταδίκης του σε σεξουαλική κακοποίηση αγοριού
στο Μίσιγκαν όταν ήταν 19
ετών.
Ο «Ε.Κ.» την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 αποκάλυψε την
ένορκη κατάθεση του ντετέκτιβ, σύμφωνα με την οποία ο
π. Μητρόπουλος είχε προϊστορία σε βιντεοσκοπήσεις, αφού
βιντεοσκόπησε στο μπάνιο εν
αγνοία της κάποια ενορίτισσά
του, ενώ κοιμήθηκε μαζί με δύο
αγόρια 15 ετών από την κοινότητα σε καναπέ στο σαλόνι του

σπιτιού του, των οποίων άγγιξε
τα γεννητικά όργανα.
Υπογραμμίζεται ότι το Ανώτατο Σώμα των Ενόρκων
(Grand Jury) έπειτα από ενδελεχή εξέταση των τεκμηρίων
κατηγορίας εις βάρος του αποφάσισε την παραπομπή του σε
δίκη.
Σε περίπτωση που βρεθεί
ένοχος αντιμετωπίζει φυλάκιση
πέντε ετών και πρόστιμο ύψους
πέντε χιλιάδων δολαρίων.
Ο Μητροπολίτης Βοστώνης
Μεθόδιος, του οποίου χειροτονία είναι ο π. Μητρόπουλος, τον
έθεσε σε αργία αμέσως μόλις
πληροφορήθηκε τα συμβάντα
για τη σύλληψή του από τις

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 30χ50

Aπό την Ελλάδα, μοναδικός, από βελούδο,
κεντημένος με χρυσή κλωστή.
Για αγορά πληροφορίες (914) 643-8878

Σύλλογος Βρυσέων Αναβρυτής
Eτος ιδρύσεως 1901
Ελληνίδες και Ελληνες o Σύλλογός μας, ο αρχαιότερος ελληνικός της Νέας Υόρκης

γιορτάζει 115 χρόνια από την ίδρυσή του και προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του

σε μεγάλη Χοροεσπερίδα με Δείπνο που διοργανώνει
το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 και ώρα 7:30μ.μ.
στο Κοινοτικό Κέντρο του

ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ στο Whitestone

(11-05 150th Street, Whitestone, NY 11357)

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. («ΑΜΠΕ») Τον
αξέχαστο Αιγυπτιώτη ηθοποιό
και σκηνοθέτη, Γιώργο Ιορδανίδη, θα τιμήσουν, στο Κάιρο και
την Αλεξάνδρεια, με αφορμή τα
10 χρόνια από τον θάνατό του,
το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο
και η Ελληνική Κοινότητα
Καΐρου.
Ο Γιώργος Ιορδανίδης υπήρξε μαθητής του κορυφαίου Αιγύπτιου ηθοποιού Ναγκίμπ Ελ
Ριχάνι και συνεργάστηκε με
σπουδαίους Αιγύπτιους σκηνοθέτες, παίζοντας ακόμα και
πρωταγωνιστικούς ρόλους - σε
γνωστές ταινίες της εποχής, δίπλα σε σημαντικούς ηθοποιούς

(Ισμαϊλ Γιασίν, Ομάρ Σαρίφ,
Μάγκντα, κ.ά.). Επίσης, είχε
αναπτύξει πλούσια θεατρική
δραστηριότητα στην Αίγυπτο
για 20 ολόκληρα χρόνια.
Παράλληλα, έλαβε μέρος και
σε ελληνικές ταινίες, που γυρίζονταν στην Αίγυπτο όπως το
«Κυριακάτικο Ξύπνημα» (1954)
του Μιχάλη Κακογιάννη, πλάι
στον Δημήτρη Χορν, «Ενα βότσαλο στη λίμνη» (1952) «Σάντα Τσικίτα» (1953) και «Δεσποινίς ετών... 39» (1954) του
Αλέκου Σακελλάριου, πλάι στον
Βασίλη Λογοθετίδη.
Θα παρουσιαστεί σε πρώτη
προβολή στην Αίγυπτο το ντο-

κιμαντέρ «Ο Γιώργος Ιορδανίδης
και ο Αιγυπτιακός Κινηματογράφος», που χρηματοδοτήθηκε
από την Ελληνική Κοινότητα
Καΐρου. Πρόκειται για ένα σπάνιο κινηματογραφικό ντοκουμέντο με αποσπάσματα από τις
σημαντικότερες αιγυπτιακές
ταινίες του Γιώργου Ιορδανίδη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου, στην
αίθουσα εκδηλώσεων του παραρτήματος του Ελληνικού
Ιδρύματος Πολιτισμού, στην
Αλεξάνδρεια και στις 22 Μαρτίου, στον Σύλλογο Ελλήνων Αποφοίτων Αμπετείου Σχολής
Καΐρου.
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Αφιέρωμα στον Αιγυπτιώτη ηθοποιό
και σκηνοθέτη Γιώργο Ιορδανίδη

Μεγάλη λαχειοφόρος σε χρηματικά ποσά

• Xορός και διασκέδαση
με την ορχήστρα του
«ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ»
• Θα προσφερθεί
πλουσιοπάροχο δείπνο

Είσοδος: $65, παιδιά δωρεάν

ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε
στον πρόεδρο Γιώργο Κατσίχτη στο Neptune Diner (718) 278-4853
στον Πίτερ Παυλούνη (347) 672-7661
ή στην Ματίνα Βαλιώτη (718) 767-1255

