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ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Τις διαφορές και το έλ-
λειμμα εμπιστοσύνης που παρα-
μένουν ανάμεσα στην Ελλάδα
και τους δανειστές, παρά την
πρόθεση συμφωνίας, καταδει-
κνύουν οι επικριτικές δηλώσεις
του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσί-
πρα -κατά τη συνέντευξή του-
για τον επικεφαλής της ΕΚΤ,
Μάριο Ντράγκι και τον πρόεδρο
του Eurogroup, Γερούν Ντάι-
σελμπλουμ.

Κληθείς μάλιστα να σχολιά-
σει τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας -
ότι παραπλάνησαν και δεν τή-
ρησαν υποσχέσεις πως με τη
συμφωνία της 20ής Φεβρουαρί-
ου θα αποκατασταθεί η ρευστό-
τητα και η χρηματοδότηση- ο
υπουργός Οικονομικών, Γιάνης
Βαρουφάκης, προσερχόμενος
χθες στο ΥΠΟΙΚ, τόνισε:

«Γι’ αυτό που είπε ο Πρωθυ-
πουργός... είχε μεγάλο δίκιο.
Εμείς πήγαμε με την αίσθηση
ότι μια συμφωνία είναι συμφω-
νία. Οτι όταν σφίγγουμε το χέρι
και λέμε ότι αυτό σημαίνει το
‘α’ και όχι το ‘β’, αυτό σημαίνει
το ‘α’ και όχι το ‘β’. Από την άλλη
μεριά, όμως, δυστυχώς, δεν επε-
δείχθη ίδια προσήλωση στην
‘μπέσα’».

«Φαίνεται ότι στην Ευρώπη
χρειάζεται να προσπαθήσουμε
όλοι περισσότερο, ώστε να απο-
κατασταθεί μία διαδικασία εμ-
πιστοσύνης», αναγνώρισε.

«Δεν υπήρξε αστοχία, υπήρξε
διαφορά πολιτικής... Αν είχαμε
τη δυνατότητα να βλέπουμε στο
μέλλον θα πορευόμαστε διαφο-
ρετικά» πρόσθεσε, ενώ απαν-
τώντας σε πληροφορίες για αν-
τιπαραθέσεις εντός της διαπραγ-
ματευτικής ομάδας, είπε:

«Με τον Σταθάκη, τον Θεο-
χαράκη, είμαστε όλοι -άκηδες.
Είμαστε όλοι Κρητικοί, είμαστε
αγαπημένοι, είμαστε μια ομά-
δα».

Οταν ρωτήθηκε αν θα συνε-
χίσει να μετέχει στις διαπραγ-
ματεύσεις, απάντησε με τη ρη-
τορική ερώτηση: «Ο υπουργός
Οικονομικών; Ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την πολιτική

Βαρουφάκης:
Δεν έδειξαν
«μπέσα» οι 
δανειστές

Επικρίσεις από 
Ντάισελμπλουμ

Ενδιάμεση
συμφωνία με ΕΕ
βλέπει ο Τσίπρας

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Αισιόδοξος ότι εντός των
ημερών θα επέλθει μία ενδιάμε-
ση συμφωνία με τους δανειστές,
διαφορετικά, αν υποχρεωθεί σε
ρήξη, θα προσφύγει στον λαό
μέσω δημοψηφίσματος και όχι
εκλογών, ξεκαθάρισε ο πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας σε συ-
νέντευξή του στο «Star», αργά
το βράδυ της Δευτέρας, προκα-
λώντας πλείστες όσες αντιδρά-
σεις στο εσωτερικό, αλλά και
εκτενή δημοσιεύματα στο εξω-
τερικό, κυρίως στη Γερμανία.

Ο Ελληνας Πρωθυπουργός
επέλεξε να δώσει την πρώτη του
τηλεοπτική μετεκλογική συνέν-
τευξη παρουσία πολιτών που εί-
χαν δικαίωμα ερωτήσεων, ανή-
μερα του ανασχηματισμού της
ομάδας διαπραγμάτευσης παρα-
κάμπτοντας τον Γιάνη Βαρουφά-
κη, όπως έγραψε χθες ο «Εθνι-
κός Κήρυξ».

Ετσι, κυμάνθηκε ανάμεσα
στα μηνύματα για συμβιβασμό
σε σχέση με τις προεκλογικές
εξαγγελίες και στη σκληρή
γλώσσα προς ένα τμήμα των
εταίρων που «παγίδεψαν και πα-
ραπλάνησαν» τη νέα κυβέρνηση
για να την κάνουν να παραδοθεί
άνευ όρων.

Μάλιστα, με το ενδεχόμενο
δημοψηφίσματος, χωρίς όμως
να διευκρινίσει ποιο μπορεί να
είναι το ερώτημα, επέλεξε να
στείλει ένα μήνυμα στους εταί-
ρους ότι «μία κακή συμφωνία θα
απορριφθεί από τον λαό», αν και
οι Ελληνες πολίτες στις δημο-
σκοπήσεις του ζητούν να υπάρ-
ξει ένας «έντιμος συμβιβασμός».

«Εάν βρεθώ στη δύσκολη θέ-
ση -που δεν το ελπίζω γιατί πι-
στεύω ότι κανείς δεν θα έχει
στην Ευρώπη όφελος από τη ρή-
ξη- να έχω συμφωνία που με
βγάζει από τα όρια που μου έχει
δώσει η λαϊκή εντολή, δεν έχω
άλλο αποκούμπι εκτός του λαού.
Προφανώς, όχι με εκλογές. Ποι-
ος ο λόγος να πάμε σε εκλογές;»
είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος
Νίκος Χατζηνικολάου τού επε-
σήμανε ότι με τις εκλογές θα
μπορούσε ενδεχομένως να

απαλλαγεί από τους βουλευτές
εκείνους, της συμπολίτευσης οι
οποίοι φλερτάρουν με τη ρήξη
στην ΕΕ, αλλά δεν πήρε απάν-
τηση, παρά μόνον ότι η πολυ-
φωνία είναι κατάκτηση για το
κυβερνών κόμμα.

Απαντώντας, εξάλλου, στην
επισήμανση πως δεν επιτρέπει
το Σύνταγμα δημοψηφίσματα
με δημοσιονομικό ερώτημα, ο
Πρωθυπουργός είπε: «Δεν είναι
δημοσιονομικό θέμα μια συμφω-
νία, είναι κρίσιμο εθνικό θέμα.
Αυτό που δεν επιτρέπεται είναι
να πάει σε δημοψήφισμα ένα
νομοσχέδιο που έχει ψηφιστεί
και αφορά δημοσιονομικό θέμα.
Ας μη φοβόμαστε την ετυμηγο-
ρία του ελληνικού λαού. Εγώ θε-
ωρώ ότι είναι το μόνο μου στή-

Ηρεμία στη Βαλτιμόρη μια ημέρα μετά τις ταραχές
Μέλη της Εθνοφρουράς της πολιτείας του Μέριλαντ περιπολούσαν χθες στο κέντρο της Βαλτι-
μόρης, μια ημέρα μετά τις σφοδρές ταραχές που ξέσπασαν στην πόλη, μεταξύ διαδηλωτών και
Αστυνομίας,  με αφορμή την κηδεία του 25χρονου Αφροαμερικανού, Φρέντι Γκρέι, ο οποίος
πέθανε την περασμένη εβδομάδα, συνεπεία των τραυμάτων που υπέστη, ενώ ήταν υπό κράτηση
από την τοπική Αστυνομία (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 11).

Του Κωνσταντίνου Συρίγου

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Σύλλογος Ελ-
ληνοαμερικανίδων Επαγγελμα-
τιών (AGAPW), το βράδυ της
Πέμπτης, εγκαινίασε έναν νέο
κύκλο εκδηλώσεων για τους
πρωτοπόρους, τον οποίο αποκα-
λεί «Trailblazers Dinner Series».
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο
εστιατόριο «Λιμάνι», στο Ροκφέ-
λερ Σέντερ στο Μανχάταν και
είχε ως κεντρικό ομιλητή των
πρώην πρέσβη και πρώην εκτε-
λεστικό διευθυντή του Ωνασεί-
ου Ιδρύματος της Νέας Υόρκης,

Λουκά Τσίλα. Η επιλογή του,
όπως επεσήμανε και η πρόεδρος
του Συλλόγου Δρ Ολγα Αλεξά-
κου δεν ήταν τυχαία, διότι ο
πρέσβης Λουκάς Τσίλας συμπλή-
ρωσε πενήντα χρόνια προσφο-
ράς και υπηρεσιών ως δημόσιος
λειτουργός. Παράλληλα, δώρισε
στον πρέσβη μια πένα για να κα-
ταγράψει σε βιβλίο τις αναμνή-
σεις του από την υπηρεσία του
ως διπλωμάτης και ως εκτελε-
στικός διευθυντής του Ωνασεί-
ου.

Η καθηγήτρια Ελενα Φραγ-
κάκη-Συρέτ, η οποία κλήθηκε
να παρουσιάσει τον ομιλητή, τό-
νισε ότι ο πρέσβης Λουκάς Τσί-
λας δεν χρειάζεται να τον πα-
ρουσιάσει κανείς, διότι είναι
γνωστός τόσο από την πολυετή
υπηρεσία στην ελληνική πρε-
σβεία στην Ουάσιγκτον και σε
άλλα διπλωματικά πόστα, όσο
και από την δεκαπενταετή προ-
σφορά του ως εκτελεστικού δι-
ευθυντή του Ωνασείου Ιδρύμα-
τος. Παράλληλα, τόνισε ότι μετά

Τσίλας στις Ε/Αμερικανίδες
Επαγγελματίες 

ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ. Ο αριθμός των
νεκρών από τον σεισμό του Νε-
πάλ μπορεί να φθάσει τις
10.000, δήλωσε στο πρακτορείο
«Reuters» ο πρωθυπουργός της
χώρας Σουσίλ Κοϊράλα, την ίδια
ώρα που σύμφωνα με το «Αsso-
ciated Press», τα Ηνωμένα Εθνη
εκτιμούν ότι ο σεισμός έχει επη-
ρεάσει άμεσα οκτώ εκατ. κατοί-
κους. Στο μεταξύ, ο τραγικός
απολογισμός ανέβηκε στους
5.057 νεκρούς, δεκάδες χιλιάδες
τραυματίες και 1,4 εκατ. σε
επείγουσα ανάγκη τροφίμων.

Αναλυτικότερα, μιλώντας στο
«Reuters» ο Νεπαλέζος Πρωθυ-
πουργός, είπε ότι έδωσε εντολή
για την ενίσχυση των επιχειρή-

σεων διάσωσης και απευθύνον-
τας έκκληση προς τη διεθνή κοι-
νότητα για βοήθεια σε σκηνές
και ιατροφαρμακευτικό υλικό.

«Η κυβέρνηση κάνει ό,τι
μπορεί για τη διάσωση και ανα-
κούφιση (του πληθυσμού) και
βρίσκεται σε πλήρη κινητοποί-
ηση. Αντιμετωπίζουμε μία πρό-
κληση και μία πολύ δύσκολη
στιγμή για το Νεπάλ», είπε.

Εάν επιβεβαιωθεί η εκτίμηση
του Πρωθυπουργού, ο αριθμός
των νεκρών του σεισμού στο Νε-
πάλ θα υπερβεί τον απολογισμό
του σεισμού του 1934, όταν εί-
χαν σκοτωθεί 8.500 άνθρωποι.

Ο Σουσίλ Κοϊράλα βρισκόταν
στο εξωτερικό όταν ο σεισμός

έπληξε τη χώρα του το Σάββατο
και επέστρεψε την Κυριακή.
Εχει δώσει εντολές για τη βελ-
τίωση του συντονισμού των επι-
χειρήσεων αρωγής και θα απευ-
θύνει διάγγελμα εντός της ημέ-
ρας. Απευθύνοντας έκκληση για
βοήθεια δήλωσε ότι πολλοί άν-
θρωποι κοιμούνται στο ύπαιθρο
διότι τα σπίτια τους έχουν κα-
ταστραφεί ή θεωρείται ότι δεν
θα αντέξουν τις μετασεισμικές
δονήσεις.

«Η κυβέρνηση έχει ανάγκη
από σκηνές, πολλά φάρμακα. Οι
άνθρωποι κοιμούνται στα χωρά-
φια κάτω από τη βροχή. Περισ-

Μάθημα μαγειρικής στο εστιατόριο «Θάλασσα» στο Μανχάταν
Οι μαθητές του Ημερήσιου Σχολείου «Αργύριος Φάντης» του Καθεδρικού Ναού Αγίων Κωνσταν-
τίνου και Ελένης στο Μπρούκλιν τη Δευτέρα επισκέφθηκαν το ελληνικό εστιατόριο «Θάλασσα»
στο Μανχάταν και διδάχτηκαν τα μυστικά της ελληνικής γαστρονομίας. Στο στιγμιότυπο οι μα-
θητές και η διευθύντρια Μαρία Ζολώτα παρακολουθούν τον αρχιμάγειρα Ραφαήλ Αμπραχάντε.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Για πάνω από μιάμιση
ώρα χθες το πρωί χάθηκε ξαφ-
νικά το σήμα σε όλα τα ιδιωτικά
κανάλια πανελλαδικής εμβέλει-
ας και επικράτησε το «μαύρο»,
θυμίζοντας εικόνα κλεισίματος
της ΕΡΤ. Μόνο που, όπως φαί-
νεται, το «μπλακ άουτ» στα ιδιω-
τικά κανάλια δεν επιβλήθηκε
από την κυβέρνηση, αλλά λόγω
ενός σοβαρού τεχνικού προβλή-
ματος στο σήμα της ιδιωτικής
ψηφιακής πλατφόρμας «Digea»,
από την οποία εκπέμπουν όλα
τα κανάλια εκτός των κρατικών
και των τοπικών, καθώς τα τε-
λευταία εκπέμπουν αναλογικά.

Η βλάβη προκάλεσε την οργή
της κυβέρνησης, ειδικά επειδή

η εταιρεία δεν έσπευσε να προ-
βάλει από την ιστοσελίδα της
κάποια σχετική ανακοίνωση αλ-
λά μόνο μέσω Twitter με το μή-
νυμα ότι «λόγω σοβαρού τεχνι-
κού προβλήματος στην είσοδο
και ψηφιοποίηση των σημάτων
των καναλιών εθνικής εμβέλει-
ας, η εκπομπή του ψηφιακού
σήματος έχει διακοπεί προσω-
ρινά. Κινούμαστε για την ταχεία
επίλυση του προβλήματος».

Ωστόσο, προκύπτουν σοβαρά
ερωτήματα για το πώς είναι δυ-
νατόν να χάνεται το σήμα της
πολυδιαφημισμένης ψηφιακής
τηλεόρασης και για περισσότερο
από μία ώρα να μην υπάρχει ει-
κόνα σε κανένα κανάλι πέραν
των κρατικών.

Η αντίδραση της κυβέρνησης
ήταν άμεση και ο αναπληρωτής
υπουργός Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Χρ. Σπίρτζης,
ζήτησε τις παραιτήσεις των δύο
αντιπροέδρων και των υπολοί-
πων μελών της Ολομέλειας της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ) για την «πολύωρη δια-
κοπή λειτουργίας του ψηφιακού
τηλεοπτικού σήματος των ιδιω-
τικών τηλεοπτικών σταθμών πα-
νελλήνιας εμβέλειας».

Οπως αναφέρει ο κ. Σπίρ-
τζης, σε δήλωσή του, «η διακο-
πή που σημειώθηκε σήμερα το
πρωί, με αποκλειστική ευθύνη
της ιδιωτικής ‘DIGEA’, η οποία
αποτελεί και τον μοναδικό πά-

ροχο δικτύου, εγείρει θέμα
πλημμελούς εκτέλεσης καθη-
κόντων της διοίκησης της ΕΕΤΤ.
Η λεγόμενη ανεξάρτητη Αρχή
είναι επιφορτισμένη από την πο-
λιτεία και τη νομοθεσία με το
καθήκον να διασφαλίζει όλες τις
προϋποθέσεις ελέγχου και μέ-
τρων, ώστε να μην εκδηλώνον-
ται τριτοκοσμικού τύπου φαινό-
μενα στη λειτουργία του ψηφια-
κού τηλεοπτικού σήματος».

Σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη,
«τα ερωτήματα που προκύπτουν
αφορούν την στελέχωση της ‘DI-
GEA’ με το κατάλληλο ανθρώ-
πινο δυναμικό, την επάρκεια
του τεχνικού εξοπλισμού της,

«Μαύρο» για μιάμιση ώρα στα ιδιωτικά κανάλια
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Τις 10.000 μπορεί να φθάσουν οι νεκροί

Θα κάνει δημοψήφισμα αν
αναγκαστεί, λέει σε συνέντευξή του

Ομογένεια: Από την Μόρφου
στη Συνεδρία Πόλεων Αγγελιο-
φόρων της Ειρήνης. Σελίδα 4.

Ομογένεια: Παραλειπόμενα
από τις εκδηλώσεις και την πα-
ρέλαση Βοστώνης. Σελίδα 5-6.

Οικονομία: Επενδυτές αναζη-
τούν σε «ειδικούς» συμβουλές
για την Ελλάδα. Σελίδα 8.

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Δεν έλειψαν οι ελληνο-
αμερικανικές σχέσεις που δια-
ταράχθηκαν από το θέμα του
Σάββα Ξηρού κατά την προχθε-
σινή τηλεοπτική συνέντευξη του
Ελληνα Πρωθυπουργού, ο οποί-
ος πάντως δεν θεωρεί ότι επήλ-
θε ρήγμα στις δυο χώρες.

Ερωτηθείς για το αν έπρεπε
να χαλάσουν -και δη σε αυτό το
κρίσιμο στάδιο- οι σχέσεις με τις
ΗΠΑ που στηρίζουν την Ελλάδα
στη μάχη κατά της λιτότητας,
λόγω του νομοσχεδίου του
υπουργείου Δικαιοσύνης που θα
αποφυλακίσει με «βραχιολάκι»
και τον Σάββα Ξηρό, ο Πρωθυ-
πουργός τόνισε ότι «η προστρι-
βή δεν επηρεάζει τις σχέσεις των
δύο χωρών στη διαπραγμάτευ-
ση».

Ειδικότερα, όπως είπε και
έχοντας όλα τα δεδομένα υπόψη

Ο Ξηρός και οι
σχέσεις με ΗΠΑ
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Του ανταποκριτή μας
Νεόφυτου Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Το Σάββατο το μεση-
μέρι θα συναντηθεί ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστα-
σιάδης με τον Μουσταφά Ακιν-
τζί, πριν ακόμα ο νέος Τουρκο-
κύπριος ηγέτης μεταβεί στην Αγ-
κυρα.

Σύμφωνα με τον κυβερνητι-
κό εκπρόσωπο, Νίκο Χριστοδου-
λίδη, αυτό συμφωνήθηκε ύστε-
ρα από πρωτοβουλία του Κυπρί-
ου Προέδρου μετά από νέα μα-
κρά τηλεφωνική επικοινωνία
που είχαν την Τρίτη το πρωί.

Η συνάντηση θα είναι κοινω-
νικής φύσεως, αλλά, όπως ανέ-
φερε ο εκπρόσωπος, θα συζητη-
θεί το Κυπριακό, η πορεία επα-
νέναρξης συνομιλιών και δεν
αποκλείεται να συζητηθεί και η
ουσία του θέματος.

Συνάντηση
Αναστασιάδη

με Ακιντζί
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ΓΚΡΙΝΣΜΠΟΡΟ. ΒΟΡΕΙΑ ΚΑ-
ΡΟΛΙΝΑ. Απεβίωσε σε ηλικία 86
ετών η πρεσβυτέρα Μαρία-Κων-
σταντίνα Βαπόρη. Γεννήθηκε
στις 13 Αυγούστου του 1929 και
ήταν κόρη του Κωνσταντίνου
και της Ευτυχίας Μαράντη. Η
αείμνηστη πρεσβυτέρα Μαρία
ήταν σύζυγος αγαπητή του αεί-
μνηστου ιερέα, καθηγητή και
κοσμήτορα του Ελληνικού Κο-
λεγίου Νομικού Βαπόρη.

Σπούδασε στο Λύκειο George
Washington High School της Νέ-
ας Υόρκης και στην Ακαδημία
του Αγίου Βασιλείου. Στη Νέα

Απεβίωσε η
πρεσβ. Βαπόρη
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πατΡΙΚ σΕΜαΝσΚΙ/ασΟσΙΕΪτΕΝτ πΡΕσ

WR/ΚΩστασ ΜπΕη



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτη 29 απριΛιοΥ 20154 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι της Μόρφου, Βίκτωρας
Χατζηαβραάμ και Ουρανία Πε-
λετιέ, επισκέφθηκαν τη Νέα Υόρ-
κη προκειμένου να συμμετά-
σχουν στη Συνεδρία των Πόλεων
Αγγελιοφόρων της Ειρήνης. Στη
συνεδρία, που συνήλθε στη Νέα
Υόρκη, συμμετείχαν εκπρόσωποι
130 πόλεων που αποτελούν τον
οργανισμό και οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Μόρφου ήταν οι μόνοι οι
οποίοι εκπροσωπούσαν Δήμο
χωρίς έδαφος, διότι η Μόρφου
βρίσκεται στις κατεχόμενες πε-
ριοχές που στενάζουν κάτω από
την μπότα του Αττίλα.

Ο Βίκτωρας Χατζηαβραάμ εί-
ναι αντιπρόεδρος του οργανι-
σμού και συμμετείχε σε όλες τις
προηγούμενες συνεδρίες του.

Το βράδυ της Δευτέρας ο Πα-
γκύπριος Σύνδεσμος Αμερικής,

η ΠΣΕΚΑ και η Κυπριακή Ομο-
σπονδία Αμερικής παρέθεσαν
δεξίωση προς τιμή των δημοτι-
κών συμβούλων της Μόρφου στο
εστιατόριο Κοπιάστε στην Αστό-
ρια.

Ο πρόεδρος του Παγκυπρίου
Συνδέσμου και της ΠΣΕΚΑ, Φί-

λιπ Κρίστοφερ, καλωσόρισε τους
δημοτικούς συμβούλους της
Μόρφου, τους εκπροσώπους των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και
τους εκπροσώπους των κυπρια-
κών οργανώσεων.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε
στους αγώνες της Ομογένειας για
την επίλυση του Κυπριακού και
τόνισε ότι αν και πέρασαν ήδη
41 χρόνια από την τουρκική ει-
σβολή, εν τούτοις δεν πτοούνται
και συνεχίζουν τον αγώνα.

«Αγωνιζόμαστε ενωμένοι διό-
τι κόμματά μας είναι η Κύπρος
και η Ελλάδα», επεσήμανε ο κ.
Κρίστοφερ για να τονίσει ότι δεν
υπάρχουν κόμματα στην Ομογέ-
νεια.

«Εχουμε άριστες σχέσεις με
τις ηγεσίες των κατεχομένων και
ευχόμαστε να έρθει η μέρα που
θα επιστέψουμε στην Κερύνεια
και στις πόλεις και στα χωριά
μας», επεσήμανε ο κ. Κρίστοφερ.

Ο πρόεδρος της Κυπριακής
Ομοσπονδίας, Κώστας Τσέντας,
συνεχάρη τους δημοτικούς συμ-
βούλους για τις προσπάθειες που
καταβάλλουν και τους αγώνες
που διεξάγουν για να επιστρέ-
ψουμε όλοι στα σπίτια μας.

«Η Ομογένεια αγωνίζεται για

41 χρόνια και σας διαβεβαιώνου-
με ότι θα συνεχίσουμε τον αγώ-
να μέχρι να δικαιωθούμε, να
απελευθερωθεί ολόκληρη η Κύ-
προς», κατέληξε ο κ. Τσέντας.

Ο γενικός πρόξενος της Κύ-
πρου, πρέσβης Βασίλειος Φιλίπ-
που, τόνισε ότι δεν πρόκειται να

σταματήσει ποτέ τον αγώνα για
το εθνικό μας θέμα και για τη
διατήρηση και μεταλαμπάδευση
της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς.

«Είμαστε εδώ για να προβάλ-
λουμε την Μόρφου και να διορ-
γανώσουμε έκθεση φωτογραφίας
για την κατεχόμενη Μόρφου»,
κατέληξε ο κ. Φιλίππου.

Ο κ. Βίκτωρας Χατζηαβραάμ
εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για
την θερμή υποδοχή και την ικα-
νοποίησή του που συμμετέχουν
στη συνεδρία.

Απαντώντας σε ερώτηση δη-
μοσιογράφων σχετικά με τους
στόχους της επίσκεψης, ο κ. Χα-
τζηαβραάμ τόνισε: «Η επίσκεψή

μας έχει γίνει θεσμός και γίνεται
κάθε πέντε χρόνια με την ευκαι-
ρία της Συνεδρίας των Πόλεων
Αγγελιοφόρων της Ειρήνης. Πρό-
κειται για μια διεθνή οργάνωση
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η οποία
έχει ξεκινήσει επί προεδρίας του
γενικού γραμματέα των Ηνωμέ-
νων Εθνών, Χαβιέρ Πέρεζ ντε
Kουεγιάρ και σήμερα αριθμεί πά-
νω από 130 πόλεις. Ο Δήμος
Μόρφου είναι μέλος από το 1999
και σήμερα κατέχει τη θέση του
αντιπροέδρου. Η συνεδρία γίνε-
ται με την ευκαιρία της διοργά-
νωσης εκδηλώσεων των MKO και
τυγχάνει να συμμετέχουν και δή-
μαρχοι των πόλεων της Ειρήνης
και γίνεται και η συνεδρία των

δημάρχων εναντίων των πυρηνι-
κών όπλων».

«Συμμετείχαμε στην πορεία
που διοργανώθηκε την Κυριακή,
η οποία έστελνε το μήνυμα να
μην υπάρξουν άλλες Ναγκασάκι
και Χιροσίμα», επεσήμανε.

Ερωτηθέντες για την εκλογή
Μουσταφά Ακτντζί, ως ηγέτη
των Τουρκοκυπρίων, οι δημοτι-
κοί σύμβουλοι την χαρακτήρισαν
«θετική εξέλιξη, την οποία πρέ-
πει να την εκμεταλλευτούμε».

«Υπάρχει έντονη κινητικότη-
τα από τον Οργανισμό των Ηνω-
μένων Εθνών και υπάρχει η βού-
ληση μέχρι τον Δεκέμβριο να
λυθεί το Κυπριακό. Χωρίς Μόρ-
φου δεν υπάρχει λύση. Ολοι οι
πρώην Πρόεδροι της Δημοκρα-
τίας έχουν δηλώσει ότι χωρίς
επιστροφή της Μόρφου δεν
μπορεί να υπάρξει λύση του Κυ-
πριακού. Μιλώντας με τους αρ-
χηγούς των κομμάτων φαίνεται
ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες
διαφορές στο εδαφικό. Για να
εγκριθεί το σχέδιο πρέπει να
υπάρχουν εγγυήσεις. Η νέα γε-
νιά που θα επιστρέψει σίγουρα
δεν θα ασχοληθεί με την γεωρ-
γία. Υπάρχει μια παρθένα περιο-
χή, δεν έχει γίνει καμιά παρέμ-
βαση. Η Μόρφου δεν ήταν μια
τουριστική περιοχή. Παρ’ όλο
που ήταν μεγαλύτερη από Κε-
ρύνεια, Λάρνακα, από Πάφο κα-
τάφεραν το 1973 να την θεω-
ρήσουν έβδομη πόλη. Η Λευκω-
σία απέχει είκοσι λεπτά από την
Μόρφου. Αυτή η απόσταση μπο-
ρεί να βοηθήσει τους νέους που
εργάζονται στην Λευκωσία. Εχει
γίνει σχέδιο επανεγκατάστασης.
Πρέπει να επεκταθεί το οδικό
δίκτυο μέχρι την Μόρφου. Χρει-
άζεται οδοποιία. Εγινε χαρτο-
γράφηση της πόλεως όπως είναι
σήμερα. Καταγράφηκαν τα ετοι-
μόρροπα κτίρια. Ο Δήμος Μόρ-
φου είναι έτοιμος να αναλάβει
τις ευθύνες του». 

Από την Μόρφου στη Συνεδρία Πόλεων Αγγελιοφόρων της Ειρήνης

Πάνω: Από αριστερά διακρίνονται οι: Μαρία Μπότσιου, Δρ
Φλωρεντία Χριστοδουλίδου, Κώστας Τσέντας, Ουρανία Πελε-
τιέ, Βίκτωρας Χατζηαβραάμ, πρέσβης Βασίλειος Φιλίππου και
Φίλιπ Κρίστοφερ. Αριστερά: Καθήμενοι οι δημοτικοί σύμβου-
λοι Βίκτωρας Χατζηαβραάμ και Ουρανία Πελετιέ, ενώ όρθιοι
ο Φίλιπ Κρίστοφερ και η Μαρία Μπότσιου.

Η ΚΟΑ στις εκδηλώσεις των Αρμενίων
Εκπρόσωποι της Κυπριακής Ομοσπονδίας και της ΠΣΕΚΑ την
Κυριακή συμμετείχαν στις εκδηλώσεις των Αρμενών για την
100ή επέτειο της Γενοκτονίας και παρέλασαν με τα λάβαρα
από την 35η Οδό και 2η Λεωφόρο μέχρι και την Τάιμς Σκουέ-
αρ. Πάνω ένα από τα μεγάλα συνθήματα με τα οποία παρέλα-
σαν οι Αρμένιοι, ενώ κάτω σε πρώτο πλάνο οι Κώστας Παπα-
πέτρου, Σταύρος Καμιλάρης, Χρίστος Νικολάου και Κυριάκος
Μούσκος, οι οποίοι παρέλασαν με τα λάβαρα.

Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Μητέρων το απόγευμα της Κυριακής διοργάνωσε στο Στα-
θάκειο Κέντρο στην Αστόρια το πασχαλινό γλέντι. Πρόκειται για μια από τις καθιερωμένες εκ-
δηλώσεις του δραστήριου αυτού Συλλόγου που έχει ως στόχο την διατήρηση και μεταλαμπά-

δευση των παραδόσεων. Αριστερά γενική άποψη της αίθουσας, ενώ δεξιά διακρίνονται η πρό-
εδρος Αντζη Κοράκη, Αγλαϊα Παναγιωτάκη, Μαρία Αγγελάτου, Τούλα Πιπελιά και Κούλα Πάππα
σε μια αναμνηστική φωτογραφία με τα μέλη και τους φίλους.

Πασχαλινό γλέντι Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Μητέρων

την αφυπηρέτησή του από το
Ωνάσειο ανέλαβε τα καθήκοντά
του ως καθηγητής του Κολεγίου
του Κουίνς.

Ο ομιλητής αναφέρθηκε στα
καθήκοντα και στον ρόλο του
διπλωμάτη και τόνισε ότι συ-
μπυκνώνεται σε μια λέξη: «κα-
τανόηση» και σε μια φράση:
«Στην προσπάθεια να κατανοή-
σει και να γίνει κατανοητός».
Τόνισε, επίσης, ότι όταν οι χώ-
ρες δεν μπορούν να επικοινω-
νήσουν και δεν υπάρχει αλλη-
λοκατανόηση τα αποτελέσματα
μπορεί να είναι καταστροφικά
και να οδηγηθούμε σε πόλεμο.

Βασική προτεραιότητα για
κάθε διπλωμάτη που
αναλαμβάνει τα καθή-
κοντα του είναι να πα-
ρακολουθήσει και να
κατανοήσει όσα συμ-
βαίνουν στη χώρα και
συνάμα να εξηγήσει
και να προβάλει το
προφίλ της χώρας του
και τα συμφέροντά
της. Παράλληλα τόνι-
σε ότι η ισχύς μιας χώ-
ρας εξαρτάται από τις
Ενοπλες Δυνάμεις της
και την Οικονομία της,
αλλά ποτέ δεν πρέπει
να παραγνωρίζουμε
την πολιτιστική της
ισχύ.

Ο πρέσβης αναφέρθηκε στις
εμπειρίες του από την ελληνική
πρεσβεία στην Ουάσιγκτον και
από τις επαφές που είχε με ηγέ-
τες όλου του Κόσμου.

Μετά την ομιλία του πρέσβη
Λουκά Τσίλα ακολούθησε συζή-
τηση, την οποία συντόνισε η
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δρ
Αφροδίτη Ναβάμπ.

Ο Σύλλογος και ο ίδιος ο πρέ-
σβης αναφέρθηκαν στην προ-
σφορά των συζύγων των διπλω-
ματών. Ο κ. Τσίλας παραδέχτηκε
ότι στην Ουάσιγκτον ήταν γνω-
στός ως σύζυγος της Πηνελόπης
Τσίλα. 

Oμιλία Λ. Τσίλα στο δείπνο Ελληνοαμερικανίδων
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Πάνω: Στιγμιότυπο από
την ομιλία της
προέδρου του Συλλόγου
Ελληνοαμερικανίδων
Επαγγελματιών, 
Δρ Ολγα Αλεξάκου. 
Αριστερά: Οι Δρ Μαρία
Σερέτη, Πηνελόπη
Τσίλα, Ασπα Μπίοτη και
Μαριάνθη Ρουχωτά. 
Κάτω: Σε πρώτο πλάνο
ο πρέσβης Λουκάς
Τσίλας, ενώ
παραλαμβάνει την πένα
που του δώρισε εκ
μέρους του Συλλόγου, 
η Δρ Ολγα Αλεξάκου.
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