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Παρέμβαση ΗΠΑ σε Ελλάδα-πιστωτές για συμφωνία
Ανησυχώ περισσότερο για ένα
«ατύχημα», είπε ο Τζακ Λιου

Περίπου 100.000
τα «θύματα»
OYAΣΙΓΚΤΟΝ. Τα δεδομένα περίπου 100.000 φορολογουμένων υπέκλεψαν, σύμφωνα με
την Εφορία (IRS) των ΗΠΑ, χάκερ που πραγματοποίησαν επίθεση στα συστήματά της, με τελικό στόχο να καρπωθούν επιστροφές φόρου. Η Εφορία δεν
διευκρίνισε εάν κλάπηκαν όντως
αρκετά δεδομένα ώστε να ολοκληρωθεί η απάτη.
H IRS ανέφερε ότι χάκερ κατάφεραν αρχικά να αποσπάσουν
από τρίτη πλευρά, που δεν κατονομάζεται προσωπικές πληροφορίες (ημερομηνίες γέννησης,
διευθύνσεις, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης), προτού τις χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια υπηρεσία
της Εφορίας στο Διαδίκτυο.
«Εξασφάλισαν από μια εξωτερική πηγή επαρκείς πληροφορίες για να ξεπεράσουν μια διαδικασία επαλήθευσης πολλών
σταδίων, συμπεριλαμβανομένων
κυρίως ερωτήσεων επαλήθευσης
στις οποίες μόνον οι ίδιοι οι φορολογούμενοι θα μπορούσαν να
απαντήσουν», διευκρινίζει η IRS
σε ανακοίνωσή της, στην οποία
προσθέτει ότι η ηλεκτρονική αυτή επίθεση σημειώθηκε μεταξύ
του Φεβρουαρίου και του Μαΐου.
Σχεδόν 200.000 επιθέσεις
έχουν καταγραφεί και περίπου
οι μισές κατέληξαν σε κλοπές
δεδομένων, προσθέτει η IRS.
Ωστόσο, σύμφωνα με την
ίδια, δεν κινδυνεύει η ασφάλεια
του ηλεκτρονικού συστήματος
μέσω του οποίου γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις στο Ιντερνετ.
Το περιστατικό αυτό σημειώνεται την ώρα που μεγάλες
επιχειρήσεις των ΗΠΑ, μεταξύ
των οποίων τραπεζικοί κολοσσοί, πέφτουν θύματα κυβερνοεπιθέσεων μεγάλης κλίμακας, γεγονός το οποίο προκαλεί ανησυχία στον Λευκό Οίκο.
Σε πρόσφατη έκθεση, οι αρμόδιες αμερικανικές υπηρεσίες
χαρακτήρισαν τις ηλεκτρονικές
επιθέσεις ως μια από τις κύριες
απειλές για την χρηματοπιστωΣυνέχεια στη σελίδα 10
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ΕΥΡΩΚΙΝηση

Ο Αλέξης Τσίπρας (δεξιά) προήδρευσε της πολιτικής ομάδας διαπραγμάτευσης, μετά την επικοινωνία
του με τον Τζακ Λιου. Στο στιγμιότυπο από τη συνεδρίαση που έγινε στο υπ. Οικονομικών διακρίνεται επίσης ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης.

ΛΟΝΔΙΝΟ. Οι ΗΠΑ κλιμακώνουν τις πιέσεις τους προς την
Ελλάδα και τους πιστωτές της
να καταλήξουν άμεσα σε συμφωνία, προειδοποιώντας για
τους κινδύνους μιας χρεοκοπίας
και πιθανής εξόδου από το ευρώ
για την παγκόσμια οικονομία.
Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Τζακ Λιου, με νέα
παρέμβαση έκρουσε δημόσια
τον κώδωνα, στον απόηχο της
απόφασης της ΕΚΤ για μη αύξηση του ορίου του μηχανισμού
έκτακτης ρευστότητας (ELA)
παρότι η εκροή καταθέσεων από
τις ελληνικές τράπεζες συνεχίζεται.
Σε ομιλία του στο London
School of Economics τόνισε πως
περισσότερο ανησυχεί για ένα
οικονομικό «ατύχημα», ενόψει
και των αυξημένων δανειακών
υποχρεώσεων της Ελλάδας το
ερχόμενο διάστημα.
Λίγο μετά, ο πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας, μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής ομάδας
διαπραγμάτευσης στην Αθήνα,
εμφανίστηκε εκ νέου αισιόδοξος
ότι σύντομα θα υπάρξει θετική
κατάληξη στη διαπραγμάτευση.
Πηγές από το Μαξίμου ανέφεραν μάλιστα πως η συμφωνία
έχει αρχίσει ήδη να γράφεται.
Οι αγορές κατέγραφαν άνοδο,
αλλά από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών, έκαναν λόγο
για απόσταση ακόμη μεταξύ των
δύο πλευρών.
Επίσης, ο Πίτερ Σπίγκελ της

Συνελήφθησαν 14 υψηλόβαθμα στελέχη της ΦΙΦΑ
ΖΥΡΙΧΗ. Σοκ μεγατόνων στο
παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Με μία
μεγάλη και άκρως μυστική επιχείρηση η ελβετική αστυνομία
συνέλαβε 14 υψηλόβαθμα στελέχη της ΦΙΦΑ κατά τη διάρκεια
ετήσιας συγκέντρωσης, μετά
από συνεργασία του FBI και των
Αρχών της Ελβετίας. Το συμβάν
έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο
«Baur au Lac hotel», ένα από τα
ακριβότερα της πόλης, ενώ οι
συλληφθέντες αντιμετωπίζουν
κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου
χρήματος, απάτες κατ εξακολούθηση, εκβιασμό και συνολικά
αδικήματα τουλάχιστον 20 ετών!
«Είναι τρομερό πόσο διάστημα συνεχιζόταν αυτή η ιστορία

και πως άγγιξε σε τόσο μεγάλο
βαθμό σχεδόν κάθε κομμάτι του
οργανισμού (ΦΙΦΑ). Μοιάζει λες
και ήταν ο τρόπος με τον οποίο
έκαναν όλες τις δουλειές. Λες
και η διαφθορά είχε θεσμοθετηθεί», είπε επίσημος φορέας για
το γεγονός.
Ολα αυτά κι ενώ αύριο, Παρασκευή είναι προγραμματισμένες οι εκλογές για την ανάδειξη
προέδρου στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου με τον
Ζεπ Μπλάτερ να είναι το απόλυτο φαβορί.
Σύμφωνα με το Υπουργείο
Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ο ο
πρώην αντιπρόεδρος της ΦΙΦΑ,
Τζακ Γουόρνερ, φέρεται να δω-

ροδοκήθηκε με 10 εκ. δολάρια
από την κυβέρνηση της Νότιας
Αφρικής προκειμένου να αναλάβει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010.
Η τελευταία είδηση που βγήκε χθες αργά ήταν ότι το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελβετίας «πάγωσε»
όλους τους λογαριασμούς σε
τράπεζες της χώρας ύστερα από
τις συλλήψεις. «Σε συνέχεια των
τριών αιτημάτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για νομική βοήθεια, το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης διέταξε επίσης
το μπλοκάρισμα λογαριασμών
σε αρκετές τράπεζες στην Ελβετία, μέσω των οποίων φέρονται

να γίνονταν δωροδοκίες, καθώς
και την κατάσχεση σχετικών
τραπεζικών εγγράφων», αναφέρει το FOJ στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.
Οι 14 συλληφθέντες
Αξιωματούχος της αστυνομίας ανέφερε ότι μεταξύ των 14
συλληφθέντων είναι οι Τζέφρι
Γουέμπ, Ευγένιο Φιγουερέδο,
Τζακ Γουόρνερ, Εντουάρντο Λι,
Χούλιο Ρότσα, Κόστας Τάκας,
Ράφαελ Εσκιβέλ, Χοσέ Μαρία
Μαρίν και Νικολάς Λεόζ. Μεταξύ άλλων είναι και οι διευθυντές αθλητικού μάρκετινγκ:
Αλεχάντρο Μπουρθάκο, Ααρόν
Συνέχεια στη σελίδα 17

Οι Ελληνοαμερικανίδες
βράβευσαν μητέρες

«Financial Times», από τις Βρυξέλλες μετέδιδε ότι «όπως πολλοί ακόμη δημοσιογράφοι, η
γραμμή που παίρνω από τους πιστωτές είναι ότι δεν επίκειται
άμεσα συμφωνία».
Πριν από τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, Τσίπρας και Λιου
είχαν νέα τηλεφωνική επικοινωνία. Σύμφωνα με το αμερικανικό
ΥΠΟΙΚ, ο κ. Λιου επανέλαβε στον
Πρωθυπουργό πως «μία αποτυχία
στην επίτευξη συμφωνίας για να
φύγει η Ελλάδα ‘εμπρός’ θα δημιουργούσε αμέσως κακουχίες
για τη χώρα και ευρείες αβεβαιότητες για την Ευρώπη και την
παγκόσμια οικονομία».
Ο Υπουργός Οικονομικών
των ΗΠΑ, πριν μεταβεί στη
Δρέσδη της Γερμανίας για τη συνεδρίαση της G7, απευθυνόμενος σε φοιτητές στο Λονδίνο,
έδωσε την κατεύθυνση προς την
οποία πιέζει ο Λευκός Οίκος.
Κανείς δεν πρέπει να αδιαφορεί για τους κινδύνους στην
παγκόσμια οικονομία από μία
ελληνική χρεοκοπία και ένα ενδεχόμενο εξόδου από την ευρωζώνη, είπε και κάλεσε σε διπλασιασμό των προσπαθειών για
επίτευξη συμφωνίας.
«Πάντα προσπαθώ να είμαι
αισιόδοξος», σημείωσε σύμφωνα
με τον «Guardian», «αλλά αυτή
η κρίση, πρέπει να επιλυθεί σύντομα... Το να πηγαίνουμε από
χρονικό όριο σε χρονικό όριο
Συνέχεια στη σελίδα 8

Προκλητικός
ο Τζον Κόνιγκ
Του ανταποκριτή μας
Νεόφυτου Κυριάκου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Θύελλα αντιδράσεων
ξεσήκωσε με προκλητικές του
δηλώσεις ο απερχόμενος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών
στη Λευκωσία Τζον Κόνιγκ, ο
οποίος ουσιαστικά έχει κηρυχθεί
ως ανεπιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) από τη Λευκωσία.
Ο κ. Kόνιγκ μιλώντας σε
ανοικτή συζήτηση που διοργάνωσε το βράδυ της Τρίτης το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο, με
θέμα: «Cyprus at a Crossroads:
A diplomat reflects on three decades of engagement with the
Eastern Mediterranean» με την
ευκαιρία της αφυπηρέτησής του
από το αμερικανικό υπουργείο
Εξωτερικών, ευθυγραμμιζόμενος

Συνέχεια στη σελίδα 7

Του Κωνσταντίνου Συρίγου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Σύνδεσμος Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών Γυναικών, γνωστός ως
AGAPW, είχε την ετήσια εκδήλωσή του «Αναγνώρισης των
Μητέρων της Ελληνικής Διασποράς», στην αίθουσα CocoMat Showroom στην περιφέρεια SoHo του Μανχάταν στις
26 Μαΐου.
Τιμήθηκαν οι κυρίες Ανθούσα Διακοπούλου-Ηλιοπούλου,
Μαρία Λογοθέτη (Logus) και Λί-

Επί του πιεστηρίου
Πουλήθηκε το Olympic
Tower στην τιμή 1,07 δισ.
δολ., στην εταιρεία Crown
Acquisitions- partner Oxford
Properties Group. Ανήκε στο
Ωνάσειο Ιδρυμα και βρίσκεται στη διεύθυνση 641 Fifth
Avenue. Λεπτομέρειες στην
αυριανή μας έκδοση.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Τετάρτη 27 Μαϊου 2015
$1.09
$0.80

€1
$ Καναδά
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λα Προύνη, για την εθελοντική
και φιλανθρωπική τους προσφορά και υπηρεσία, οι οποίες ήταν
ταυτόχρονα και ομιλήτριες.
Τις σύστησε η δικηγόρος Ευγενία Σολδάτου, ενώ η Δρ. Ολγα
Αλεξάκου, ιδρύτρια του Οργανισμού AGAPW και πρώτη πρόεδρός του, έπλεξε το εγκώμιο
των τιμηθέντων, καθώς επίσης
και των γυναικών και των Οργανισμών που αντιπροσώπευαν.
Επισήμανε ότι η Μαρία Λογοθέτη (Logus), πρόεδρος της
Εθνικής Φιλοπτώχου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, η οποία είναι δικηγόρος με ρίζες από την
Κωνσταντινούπολη και τη Λήμνο, θεσπίζει τις προτεραιότητές
της στη σίτιση των αστέγων, ενώ
αναγνώρισε την παρουσία της
Κατερίνας Μουτούση, προέδρου
της Φιλοπτώχου του Αρχιεπισκοπικού Καθεδρικού Ναού
Αγίας Τριάδος Νέας Υόρκης.
Επρεπε να αναχωρήσουν νωρίτερα διότι συντονίζουν τη συμΣυνέχεια στη σελίδα 5

O ρόλος του
«μισητού»
Τόμσεν

Ποντίων, σε συνεργασία με τον
Ποντιακό σύλλογο.
«Το κυριότερο και σημαντικότερο απ’ όλα, είναι ότι λύθηκε
το πρόβλημα που είχαμε με το
IRS», είπε η κ. Πουλλά. Σχετικά,
ευχαρίστησε τον κ. Αντον. «Η
Ομοσπονδία είναι αυτή τη στιγμή εντάξει, όχι μόνο με τους νόμους της πολιτείας της Φλόριδας,
αλλά με όλους τους νόμους της
Αμερικής».
Την προσευχή έκανε στην
αρχή του Συνεδρίου ο ιερατικός
προϊστάμενος της κοινότητας
Αγ. Γεωργίου, Νιου Πορτ Ρίτσι,
π. Βασίλειος Τσουρλής. Μεταξύ
άλλων, ανέφερε ότι με χρήματα

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Τον ρόλο του Πολ Τόμσεν, του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, στο
«ελληνικό ζήτημα», ο οποίος είναι ακόμη πιο κρίσιμος πλέον,
υπογραμμίζει το «Βloomberg»
αναδεικνύοντας άγνωστες ώς σήμερα πτυχές της διαπραγμάτευσης.
Αναφέρεται στο πώς απέρριψε πρόταση για χρηματοδότηση
της Ελλάδας, το Δεκέμβριο του
2014 υπό την κυβέρνηση Σαμαρά, «φέρνοντας» στην εξουσία τον ΣΥΡΙΖΑ και τελικά πώς
μεγαλώνοντας σε μία μικρή πόλη της Δανίας, έφτασε να θεωρείται «ένας από τους πιο μισητούς ανθρώπους στην Ελλάδα».
Το άρθρο του Αντριου Μαγέντα στο «Bloomberg» ανέφερε:
Οταν τον Δεκέμβρη απέρριπτε την πρόταση της ελληνικής
κυβέρνησης να ξεκλειδώσει μέρος της χρηματοδότησης, ο εντεταλμένος του ΔΝΤ για την Ελλάδα Πολ Τόμσεν, ετοιμαζόταν
να κάνει τη δουλειά του ακόμα
δυσκολότερη.
Η αποτυχία της τότε κυβέρνησης να εξασφαλίσει μία συμφωνία άνοιξε το δρόμο για την
εκλογική της ήττα από τον ΣΥΡΙΖΑ, του ορκισμένου πολέμιου
της λιτότητας.
Αντί λοιπόν ο κ. Τόμσεν να
διαπραγματευτεί με το κατεστημένο, τώρα αντιμετωπίζει μία
ομάδα νεοφώτιστων πολιτικών,
των οποίων οι ηγέτες παρομοι-
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WR/ΚΩστασ ΜπΕη

Από την τιμητική εκδήλωση του Οργανισμού AGAPW για τις Μητέρες της Ελληνικής Διασποράς.
Διακρίνονται: Δρ. Αφροδίτη Ναβάμπ, Δρ. Ολγα Αλεξάκου, Λίλα Προύνη, Ανθούσα Διακοπούλου-Ηλιοπούλου, Μαρία Λογοθέτη, Ευγενία Σολδάτου, Μαρία Μάρκου και Ειρήνη Σαρρή.

Η Παιδεία στο Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Του Σταύρου Μαρμαρινού
ΤΑΜΠΑ. Εντονο ενδιαφέρον για
την Ελληνική Παιδεία εκφράστηκε κατά τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φλόριδας που
πραγματοποιήθηκε αυτές τις μέρες στο οίκημα του Μακεδονικού Συλλόγου στο Κλίαργουότερ.
Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μαρία Πουλλά, ευχαρίστησε τους πρώην προέδρους για
το έργο τους, επίσης τα μέλη του
σημερινού Συμβουλίου, τους
προέδρους και όλους τους συλλόγους, καθώς και όλους εκείνους που στήριξαν την οργάνωση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εξέ-

φρασε στην Επιτροπή Εθνικών
Θεμάτων, επικεφαλής της οποίας είναι ο Τάσος Μπογδάνος.
Στη συνέχεια, η κ. Πουλλά έκανε αναφορά σε δραστηριότητες
της Ομοσπονδίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Μεταξύ άλλων, είπε ότι σε συνεργασία με
το Σύλλογο Καλυμνίων, και την
Πανκαλυμνιακή Ομοσπονδία
συγκεντρώθηκαν
Αμερικής,
5.550 δολ. για την προσθήκη τεχνικού ποδιού σε άτομο από την
Κάλυμνο, χωρίς οικογένεια, που
διαμένει σε οίκο ευγηρίας. Προς
τιμήν των δωρητών, η Ομοσπονδία παρέθεσε δείπνο. Επίσης,
έγινε χορηγός για τη φροντίδα
ενός ορφανού της Κύπρου, έδωσε βοήθεια στο Νοσοκομείο

Παίδων και βοήθησε για την παροχή φαγητού κατά την Ημέρα
των Ευχαριστιών και των Χριστουγέννων σε εκδηλώσεις των
κοινοτήτων Αγ. Νικολάου, Τάρπον Σπρινγκς και Αγ. Γεωργίου,
Νιου Πορτ Ρίτσι. Χρηματική
βοήθεια δόθηκε και σε ομάδα
νέων υπό την αιγίδα του Αγ. Γεωργίου. Γιορτάστηκε, εξάλλου,
η επέτειος της ενσωμάτωσης της
Δωδεκανήσου στη Μητέρα Ελλάδα, δόθηκε βραβείο 850 δολ.
σε αριστούχο μαθήτρια της Αθηναϊκής Ακαδημίας, τιμήθηκαν
τρεις εκπαιδευτικοί του ίδιου
σχολείου, ενώ η οργάνωση συμμετείχε, όπως πάντα, στην ελληνική παρέλαση και τίμησε την
επέτειο της Γενοκτονίας των

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας!
Του Ευστάθιου Βαλιώτη*
ειδικά για τον «Ε.K»
Εμείς οι Ελληνες της Αμερικής στηρίζουμε κάθε άτομο ελληνικής καταγωγής που διεκδικεί μια θέση σε περιφερειακό,
δημοτικό, πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτητα σε
ποιον κόμμα ανήκει.
Ο καθένας μας δεν παύει να
έχει τις ιδεολογικές και κομματικές προτιμήσεις του, αλλά προτιμούμε πάντα να βοηθούμε
τους ομογενείς υποψηφίους
έστω και αν διαφωνούμε μαζί
τους σε πολλά ζητήματα που
αφορούν την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική.
Οπως και να το κάνουμε,
ένας ομογενής υποψήφιος τιμά
την κοινότητά μας. Απ’ εκεί και
πέρα, όταν εκλεγεί μπορεί να
διαφωνούμε σε αρκετές από τις
επιλογές του, αλλά θα συνεχίσουμε να τον στηρίζουμε ως Ελληνες για να παραμείνει στη θέση του κι αν είναι δυνατό να
προχωρήσει ακόμη πιο ψηλά.
Οι Ρεπουμπλικανοί ομογενείς

πιστεύω ότι στηρίζουν περισσότερο, με χρήμα και ψήφους,
ομογενείς υποψηφίους του Δημοκρατικού Κόμματος, σε αντίθεση με τους Δημοκρατικούς
που δεν αγκαλιάζουν πάντα με
ζεστασιά Ρεπουμπλικανούς ομογενείς υποψηφίους.
Αλλά, ας το παραγνωρίσω αυτό και να σταθώ στην ουσία των
όσων προαναφέρω και να δεχτώ
πως η πλειοψηφία των Ελληνοαμερικανών νοιάζεται για την
εκλογή ελληνικής καταγωγής
υποψηφίων.
Θα επιθυμούσα λοιπόν αυτή
την τακτική να εφαρμόζουν και
οι ομογενείς πολιτικοί που στηρίζονται από την Ομογένεια και
πάντα τους βοηθάμε, χωρίς να
κοιτάζουμε σε ποιον κόμμα ανήκουν.
Με αφορμή ένα πρόσφατο
γεγονός, διαπιστώνω ότι μερικοί
ομογενείς πολιτικοί του Δημοκρατικού κόμματος τάσσονται
φανερά εναντίον συναδέλφων
τους που ανήκουν στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα. Αυτό είναι
τεράστιο λάθος. Εύχομαι να μη
ξαναγίνει.

aρχειο «ε.Κ.»

O oμογενής επιχειρηματίας, κ. Ευστάθιος Βαλιώτης.
Δεν λέω ότι πρέπει να συμφωνούν μαζί τους ή να αποδέχονται πιθανά λάθη τους ή ακόμα και σκάνδαλά τους. Αλλά,
δεν είναι ανάγκη ομογενείς να
πρωτοστατούν για να παραιτη-

θούν ή να εκδιωχθούν ή να τιμωρηθούν συνάδελφοί τους,
επίσης ομογενείς, που βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή της
καριέρας τους.
Ενδεχομένως, να είναι ένο-

χοι, να πρέπει να παραιτηθούν
και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Είναι όμως πολύ άσχημο
Ελληνες να ξεμπροστιάζουν Ελληνες στην Αμερική.
Δημιουργεί κακή εικόνα για
τα νέα παιδιά της Ομογένειας
που θέλουν να ακολουθήσουν το
δρόμο της πολιτικής. Ας δούμε
τι γίνεται σε άλλες εθνικότητες.
Και τώρα, αναφέρομαι συγκεκριμένα στην περίπτωση του
Ντιν Σκέλου, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του ως επικεφαλής της πλειοψηφίας στην πολιτειακή Γερουσία της Νέας Υόρκης. Για την Ελληνοαμερικανική Κοινότητα είναι μεγάλη απώλεια...
Και ερωτώ: Ηταν ανάγκη να
πρωτοστατήσουν ομογενείς για
την παραίτησή του;
Δεν θα έπρεπε να αφήσουν
τους άλλους συναδέλφους τους
να σταθούν μπροστά γι’ αυτή
την απόφαση;
Δυστυχώς, στο τέλος φάνηκε
ότι επιδίωξαν να κερδίσουν «πολιτικούς πόντους» με το να κατατροπώσουν ένα μέλος της δικής τους κοινότητας.

Πώς θα φανεί στην κουβανική κοινότητα των ΗΠΑ αν ένας
Ρεπουμπλικανός Κουβανοαμερικανός πολιτικός ζητήσει, για παράδειγμα, την παραίτηση του
γνωστού μας φιλέλληνα Δημοκρατικού γερουσιαστή Ρόμπερτ
Μενέντεζ επειδή κατηγορείται
για κάποιες υποθέσεις και που
μπορεί στο τέλος της ημέρας να
αθωωθεί;
Είμαι σίγουρος ότι κανένας
της δικής του κοινότητας δεν θα
βρεθεί να ζητήσει δημόσια την
παραίτησή του ή την καταδίκη
του.
Μεγάλο λάθος λοιπόν αυτό
που συνέβηκε με τον Σκέλο και
ελπίζω να μην επαναληφθεί. Φίλοι Ελληνες πολιτικοί σοβαρευτείτε...
Δεν έχουμε την πολυτέλεια
να βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι
μας!
Είμαστε ελάχιστοι, δεν θέλουμε να μηδενιστούμε. Εφυγαν
αρκετοί, ας δημιουργήσουμε νέους.
* O κ. Ευστάθιος Βαλιώτης
είναι θεολόγος και επιχειρηματίας και ζει στη Νέα Υόρκη.

ΦωτογραΦιεσ: WR/Κωστασ Μπεη

Αναμνηστική φωτογραφία από την εκδήλωση του Οργανισμού AGAPW. Διακρίνονται εκλεκτά
μέλη της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας που απολαμβάνουν την δεξίωση και τις ομιλίες στο

Coco-Mat Showroom στην περιοχή του SoHo του Μανχάταν. Δίπλα διακρίνονται οι τιμηθείσες κυρίες Λίλα Προύνη, Ανθούσα Διακοπούλου-Ηλιοπούλου και Μαρία Λογοθέτη – Logus-.

Εκδήλωση αφιερωμένη στις μητέρες της Ελληνικής Διασποράς από το AGAPW
Συνέχεια από τη σελίδα 1
μετοχή της Φιλοπτώχου στην εκδήλωση για την Ημέρα της Παγκόσμιας Πείνας. Τα μέλη της
Φιλοπτώχου ετοίμασαν δώδεκα
χιλιάδες γεύματα στον Καθεδρικό Ναό τα οποία θα διανεμηθούν σε εθνικό επίπεδο.
Επειτα από την αναφορά στις
ιδρύτριες του Οργανισμού, η κ.
Λογοθέτη είπε ότι «είμαστε

επαγγελματίες τώρα, γιατροί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, αλλά είμαστε επίσης και οι μητέρες της
Κοινότητας που εργαζόμαστε για
να κάνουμε διαφορά στη ζωή
των άλλων».
Η Δρ. Αλεξάκου ευχαρίστησε
την κ. Προύνη που ήταν από τις
πρώτες, η οποία αγκάλιασε τον
Οργανισμό AGAPW και την αποστολή του υποστήριξης και
έμπνευσης των Ελληνοαμερικα-

νίδων Γυναικών και την απεκάλεσε θαυμάσιο παράδειγμα προς
μίμηση.
Η κ. Προύνη, η οποία κατέχει
δίπλωμα Διεθνών Σχέσεων από
το Πανεπιστήμιο Κολούμπια,
αντιπροσώπευσε την Αρχιεπισκοπή επί πολλά έτη στα Ηνωμένα Εθνη. Ηταν ηγέτιδα στη
Φιλόπτωχο σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο και επίσης ήταν η πρώτη γυναίκα η οποία διορίστηκε

ως μέλος τού μέχρι τότε ανδροκρατούμενου Αρχιεπισκοπικού
Συμβουλίου.
Οι προσκεκλημένοι συγκινήθηκαν με τη σταδιοδρομία και
υπηρεσία της κ. Προύνη στο
υπουργείο Εξωτερικών των
Ηνωμένων Πολιτειών και στην
Υπηρεσία Πληροφοριών. Στην
αρχή ήταν μόνο μία εκ των δύο
γυναικών που ήταν παραγωγοί
του ραδιοφωνικού προγράμμα-

τος «Η Φωνή της Αμερικής», ενώ
οι άνδρες συνάδελφοί τους έκαναν το παν για να τις υποβαθμίζουν. Οι γονείς της, ωστόσο, την
είχαν διδάξει να αγωνίζεται πάντοτε για το άριστο.
Η Ανθούσα Ηλιοπούλου
σπούδασε Ιστορία στο Κολέγιο
Deree των Αθηνών, πήρε το Μάστερ στην Ιστορία των Βαλκανίων από το Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου και έκανε έρευνα στην

Ελληνική Ιστορία στο Kings
College, ενώ δίδαξε Ιστορία στο
Deree και το πανεπιστήμιο του
Ελσίνκι.
Η κ. Ηλιοπούλου υπογράμμισε πως «οι Ελληνοαμερικανικές
Κοινότητες άρχισαν να οργανώνονται και να καθιερώνονται τα
ιδρύματα που έκαναν τον Ελληνισμό να ευδοκιμήσει στην Αμερική μόνο όταν αφίχθηκαν οι
γυναίκες».

Εκλογή Μητροπολιτών Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς και Κεφαλληνίας
ΒΟΣΤΩΝΗ. Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την
προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου εξέλεξε δύο νέους Μητροπολίτες. Τον μέχρι τώρα
Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης
Φλωρίνης Αρχιμανδρίτη Ιουστίνο Μπαρδάκα με 53 ψήφους
εξέλεξε Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς και τον μέχρι τώρα Πρωτοσύγκελο της
Μητρόπολης Κεφαλληνίας Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο Φωκά με
69 ψήφους Μητροπολίτη Κεφαλληνίας.
Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν της Ιεραρχίας ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Περί
την 9η πρωινή, στη μεγάλη Αίθουσα των Συνεδριών της Ιεράς
Συνόδου, και μετά την προσευχή, ανεγνώσθη ο Κατάλογος των
συμμετεχόντων Ιεραρχών και
διεπιστώθη η απουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών :
α) Καρπενησίου κ. Νικολάου, β)
Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου κ. Ιακώβου, γ) Λήμνου
και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιεροθέου και δ) Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, οι οποίοι απουσίασαν
αιτιολογημένα.
Στη συνέχεια, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και

πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ως
Πρόεδρος του Σώματος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας προσεφώνησε τα Μέλη Αυτής, και
ευχαρίστησε τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες για την παρουσία τους.
Στην προσφώνηση του Μακαριωτάτου αντιφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ.
Κατά την κατάρτιση του τριπροσώπου επί συνόλου 76 ψηφισάντων έλαβαν:
1) Αρχιμανδρίτης κ. Γεράσιμος Φωκάς, ψήφους 71 2) Αρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Γεωργάτος, ψήφους 26 3) Αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Χαρτουλιάρης, ψήφους 25 Επί της δευτέρας ψηφοφορίας, και γενομένης
της διαλογής των ψήφων, ανεδείχθη Μητροπολίτης Κεφαλληνίας ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Γεράσιμος Φωκάς, με 69 ψήφους, επί συνόλου
76 ψηφισάντων, ενώ ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Χαρτουλιάρης έλαβε 4
ψήφους και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος
Γεωργάτος 1 ψήφο. Επίσης, ευρέθησαν και 2 λευκές ψήφοι.
Ακολούθησε η διαδικασία της
πληρώσεως της Ιεράς Μητροπό-

λεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς.
Κατά την κατάρτιση του τριπροσώπου επί συνόλου 76 ψηφισάντων έλαβαν:
1) Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Μπαρδάκας, ψήφους 53
2) Αρχιμανδρίτης κ. Στέφανος Τόλιος, ψήφους 37
3) Αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Κωνσταντίνου, ψήφους 22
Επί της δευτέρας ψηφοφορίας, και γενομένης της διαλογής των ψήφων, ανεδείχθη Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς ο Πανοσιολογιώτατος
Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος
Μπαρδάκας, με 53 ψήφους, επί
συνόλου 76 ψηφισάντων, ενώ ο
Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Στέφανος Τόλιος έλαβε 15
ψήφους και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος
Κωνσταντίνου, 1 ψήφο. Επίσης,
ευρέθησαν 3 λευκές και 4 άκυρες ψήφοι.
Η χειροτονία των Εψηφισμένων Αρχιερέων Κεφαλληνίας κ.
Γερασίμου και Νέας Κρήνης και
Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου θα τελεσθεί την Κυριακή 31 Μαΐου
2015 και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου
2015 αντιστοίχως, στον Ιερό
Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών.

Ο Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος
Μπαρδάκας γεννήθηκε στη Μελίτη Φλωρίνης το 1969. Είναι
γόνος προσφύγων Μικρασιατών,
ενώ η οικογένειά του προσέφερε στην πατρίδα δύο θύματα κατά τον ένδοξο Μακεδονικό Αγώνα.
Επεράτωσε τις εγκύκλιες
σπουδές του στη Φλώρινα και
εισήχθη στη Θεολογική Σχολή
του Α.Π.Θ., από την οποία απο-

φοίτησε το 1991 με τον βαθμό
«Αριστα».
Ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Γεράσιμος
(κατά κόσμον Ευάγγελος-Γεράσιμος Φωκάς), γεννήθηκε στο
Αργοστόλι Κεφαλληνίας την 25η
Μαρτίου 1951, υιός του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας Λαγγούση.
Μετά την εγκύκλια μόρφωσή
του στην Κεφαλλονιά, φοίτησε

στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου
έλαβε το πτυχίο του το 1998.

ΛΟΓΙΣΤΙΚA ΓΡΑΦΕΙA

NICHOLAS ALEXIOU, CPA
TAX & ACCOUNTING
31-21 23rd Ave., Astoria, NY 11105

(718) 721-8859

Σύλλογος Αρκάδων Νέας Υόρκης

«Γέρος του Μωριά»
27-02 39th ave., Long Island City, NY 11101

Καλούνται τα μέλη, οι φίλοι και οι συμπατριώτες
σε Εκδήλωση/Συνάντηση Γνωριμίας
με τον νέο βουλευτή Αρκαδίας (Ν.Δ.) Κώστα Βλάση, Ιατρό

Παρασκευή 29 Μαΐου 2015, από 7 έως 9 μ.μ.
στο Αρκαδικό Σπίτι
(27-02 39th Ave., Long Island City, NY 11101)
Θα προηγηθεί δεξίωση
Είσοδος ελεύθερη
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα

της Ανατολικής Περιφέρειας
της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής

Romfea.gR

Τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, πλαισιώνουν οι νεοεκλεγέντες Μητροπολίτες Κεφαλληνίας Γεράσιμος (αριστερά) και Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με τον πρόεδρο Απόστολο Λαγό (347) 203-4757
ή με τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη A. Φίλιο (917) 202-6376

