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Του ανταποκριτή μας 
Θεοδώρου Καλμούκου

ΒΟΣΤΩΝΗ. Εγινε το απόγευμα
της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου η εγ-
καθίδρυση του 21ου προέδρου
του Ελληνικού Κολεγίου και της
Θεολογικής Σχολής του Τιμίου
Σταυρού Βοστώνης, πρωτοπρε-
σβυτέρου Χριστόφορου Μητρό-
πουλου, παρουσία του Αρχιεπι-
σκόπου Αμερικής κ. Δημητρίου.

Παρόντες ήταν επίσης ο Μη-
τροπολίτης Βοστώνης κ. Μεθό-
διος ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα

του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίου, o Μητροπολίτης
των Καρπαθωρώσων Αμερικής
κ. Γρηγόριος, ο οποίος είναι ελ-
ληνικής καταγωγής, οι Επίσκο-
ποι Φιλομηλίου κ. Ηλίας, Ζήλων
κ. Σεβαστιανός Αρχιγραμματεύς
της Επαρχιακής Συνόδου και ο
Επίσκοπος της Αντιοχειανής Επι-
σκοπής Νέας Αγγλίας κ. Ιωάν-
νης.

Παρέστησαν αρκετοί κληρι-
κοί από πολλά μέρη της Αμερι-
κής, εκπρόσωπου των Θεολογι-
κών Συνδέσμων των Θεολογι-

κών Σχολών της περιοχής Βο-
στώνης, η οικογένεια του π. Μη-
τρόπουλου, πρώην ενορίτες του
από τη Φλόριδα, και πλήθος κό-
σμου από διάφορα μέρη των
Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο π. Μητρόπουλος ο οποίος
μίλησε πρώτα στην ελληνική
γλώσσα και κατόπιν στην αγγλι-
κή αναφέρθηκε στο όραμά του
για το Κολέγιο και τη Σχολή και
ανακοίνωσε δωρεά της οικογέ-
νειας Γεωργίου και Αγγελίνας
Κώστα για την ανοικοδόμηση
Φοιτητικού Κέντρου, επίσης δω-
ρεά ύψους $1.325.000 από το
ζεύγος Τσαρλς και Κόνι Κότρου
προς τιμή του π. Νικολάου
Τριανταφύλλου και δωρεά
600.000 χιλιάδων δολαρίων από
τα περιουσιακά στοιχεία του αεί-
μνηστου Επισκόπου Ιωάννη
Κάλλου (πρώην Ατλάντας).

Σε δηλώσεις του στον «Εθνι-
κό Κήρυκα» ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής κ. Δημήτριος καλεί την
Ομογένεια να βοηθήσει ηθικά
και υλικά τη Σχολή και τονίζει
ότι «το Ελληνικό Κολέγιο θα γί-
νει το κορυφαίο Κέντρο Ελληνι-
κών Σπουδών στις Ηνωμένες
Πολιτείες, και η Θεολογική Σχο-
λή η καλύτερη στο Δυτικό ημι-
σφαίριο».

Ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε
ακόμα πως «πρώτον οφείλει να
υπάρχει στη Σχολή μία υγιής
πνευματική ατμόσφαιρα η οποία

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Ως τον «αναμφισβήτητα
πιο διακεκριμένο» από τους 4
υποψηφίους για την προεδρία
της Νέας Δημοκρατίας χαρακτη-
ρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη η
«Financial Times», επισημαίνον-
τας ωστόσο πως το όνομά του,
μπορεί να τον ζημιώσει, παρά
να τον ωφελήσει.

Πρόκειται για ολοσέλιδο δη-
μοσίευμα, το οποίο υπογράφει
ο Πίτερ Σπίγκελ από την Αθήνα,
υπό τον τίτλο «Ελλάδα: Δυνα-
στικές διαιρέσεις».

Ο κ. Σπίγκελ, θέτει το ερώ-
τημα αν μετά τη νέα νίκη του
ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, μπορεί
ενωμένη η πολιτική δυναστεία
Μητσοτάκη να αναζωογονήσει
τη ΝΔ.

Υπογραμμίζει πως μέχρι την
άνοδο του Αλέξη Τσίπρα στην
Πρωθυπουργία η χώρα κυβερ-
νούνταν συνεχώς από επιγόνους
πολιτικών οικογενειών και πρό-
σθετε:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
ένας από τους πολιτικούς οι
οποίοι θέλουν να αναζωογονή-
σουν τη ΝΔ, λέει πως είναι και-
ρός να σταματήσει η κυριαρχία
των πολιτικών δυναστειών.

«Η ΝΔ, αν δείτε το κόμμα, εί-
ναι σχεδόν φεουδαρχικό στη δο-
μή του», δήλωσε στη «FT», κα-
θήμενος στο γραφείο του στην
Αθήνα, χωρίς γραβάτα. «Εχουμε
τις μεγάλες πολιτικές οικογένει-
ες... τους μεγάλους παίκτες, τους

Tεράστιος αρχαίος θησαυρός 22 ναυαγίωνΜεγάλη
προβολή
Κυριάκου
από «FT»

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Είκοσι δύο αρχαία ναυά-
για εμπορικών πλοίων, που εν-
δέχεται να αυξηθούν καθώς οι
αρχαιολόγοι έχουν ερευνήσει
μόλις το 5% του βυθού του αρ-
χιπελάγους των Φούρνων Ικα-
ρίας, ανακάλυψε ελληνοαμερι-
κανική αποστολή, που από χθες
απασχολεί μεγάλα διεθνή ΜΜΕ.

Αποτελώντας ένα από τα κο-
ρυφαία αρχαιολογικά ευρήματα
της φετινής χρονιάς, η ανακά-
λυψη έδειξε ότι κάτω από τα νη-
σάκια των Φούρνων βρίσκεται
κρυμμένος ένας τεράστιος θη-
σαυρός που ήρθε σταδιακά στο
φως το καλοκαίρι και τα αποτε-
λέσματα δίνονται τώρα στη δη-
μοσιότητα.

Σε μία έκταση μόλις 17 τε-
τραγωνικών μιλίων υπάρχουν
13 νησιά και νησίδες, τα οποία
βρίσκονται ανάμεσα στα νησιά
του Ανατολικού Αιγαίου, Σάμο
και Ικαρία, όπου για πρώτη φο-
ρά οργανώθηκε μια υποβρύχια
αρχαιολογική αποστολή. Αρχαι-
ολόγοι από την ελληνική Εφο-
ρεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και
το αμερικανικό «RPM Nautical
Foundation» συνεργάστηκαν με
ντόπιους σφουγγαράδες, ψαρά-
δες και δύτες ελεύθερης κατά-
δυσης, και όλοι έμειναν κάτι πε-
ρισσότερο από έκπληκτοι από
τα αποτελέσματα της έρευνάς
τους.

Η χρηματοδότηση προήλθε
από το Ιδρυμα Frost, μια φιλαν-
θρωπική οργάνωση του Ηνωμέ-

Ενδέχεται 
να αυξηθεί 

ο αριθμός τους
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Η ολυμπιονίκης Αθανασία Τσουμελέκα, αύριο Κυριακή, θα συμ-
μετάσχει στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης για να στηρίξει τα
προγράμματα του Ιδρύματος «Κάνε Μια Ευχή» (πληροφορίες στη

σελίδα 4). Η ομογενής Μαίρη Λιάρου-Μπαρμπαρή (αριστερά) και
η Αθανασία Τσουμελέκα, οι οποίες το βράδυ της Πέμπτης τιμή-
θηκαν από τον Σύλλογο Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών.

Του ανταποκριτή μας
Σταύρου Μαρμαρινού

ΤΑΜΠΑ. Μαθητές που αδυνα-
τούν να πληρώσουν τα δίδακτρά
τους στα Ελληνικά Απογευματι-
νά σχολεία των περιοχών γύρω
από την Τάμπα θα βοηθήσει η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φλόρι-
δας, ενώ, παράλληλα, θα αγο-
ράσει σχολικά βιβλία Ελληνικών
που θα διατεθούν στα κοινοτικά
αυτά σχολεία.

Το ανακοίνωσε επίσημα η
πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μα-
ρία Πουλλά, κατά τη γενική συ-
νέλευση του Συλλόγου Ελλήνων
Δασκάλων Φλόριδας, που πραγ-
ματοποιήθηκε αυτές τις μέρες
στο Πανελλήνιο Πολιτιστικό
Κέντρο «Προμηθέας» στο Τάρ-
πον Σπρινγκς.

Τονίστηκε, εξάλλου, ότι θα
είναι λαμπρή και με σημαντι-
κούς παράγοντες της Παιδείας,
από την περιοχή, αλλά και τη
Ν. Υόρκη, η γιορτή της Ημέρας
των Ελληνικών Γραμμάτων που

ετοιμάζει ο Σύλλογος Δασκάλων
Φλόριδας, «Αθηνά» σε άμεση συ-
νεργασία με την Ομοσπονδία
Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερι-
κής.

Η κ. Πουλλά τόνισε με ικα-
νοποίηση ότι η καλή αρχή για
τους Ελληνες δασκάλους της
Φλόριδας έγινε και ευχαρίστησε
την πρόεδρο της Ομοσπονδίας
Ελλήνων Εκπαιδευτικών, Στέλλα
Κοκόλη, γιατί συνετέλεσε απο-
φασιστικά σ’ αυτό. «Χρειάζεται
συνεργασία, γιατί έχουμε πάρα
πολύ δουλειά να κάνουμε», τό-
νισε.

Η κ. Πουλλά ενημέρωσε για
την εκδήλωση που θα κάνει η
Ομοσπονδία στις 22 Νοεμβρίου
προς συγκέντρωση χρημάτων
υπέρ της Ελληνικής Παιδείας.
Οπως διευκρίνισε η ίδια στον
«Εθνικό Κήρυκα», ένα μέρος θα
δοθεί σε Ελληνικά Απογευματι-
νά σχολεία της περιοχής, προ-
κειμένου να καλυφθούν τα δί-

Aποφάσεις για Παιδεία
Από τους δασκάλους και Ομοσπονδία Φλόριδας

O βουλευτής Γκας Μπιλιράκης επαινεί τους εκπαιδευτικούς.
Πίσω του, από αριστερά, οι: Φωτεινή Κουφογάζου, Γιάννης
Γιαβάρας, Κώστας Αρέτης, Κατερίνα Διακογιάννη, Ζωή Γαλά-
νη, Στέλλα Κοκόλη και Ρούλα Λυψανοπούλου.

Ξεκίνημα με Ελληνικά, στη Σχολή

Του ανταποκριτή μας 
Γιάννη Σοφιανού

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). «Τούτες τις μέρες πρώτι-
στο καθήκον είναι η διάσωση
ανθρώπινων ζωών... Τα κύματα
του Αιγαίου δεν ξεβράζουν απλά
νεκρούς πρόσφυγες, νεκρά παι-
διά, αλλά ξεβράζουν στις ακτές
μας τον ίδιο τον ευρωπαϊκό πο-
λιτισμό».

Το παραπάνω επεσήμανε ο
κ. Αλέξης Τσίπρας σε απάντησή
του κατά την Ωρα του Πρωθυ-
πουργού στη Βουλή, χθες, σε
επίκαιρη ερώτηση που του έθε-
σε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος
Κουμουτσάκος.

Ο κ. Κουμουτσάκος κατηγό-
ρησε τον κ. Τσίπρα ότι ανέλαβε,
κατά τη πρόσφατη Σύνοδο Κο-
ρυφής, βαριές δεσμεύσεις για τη
χώρα με ασαφή ανταλλάγματα
και κανένα αντιστάθμισμα για
το προσφυγικό.

Ο Πρωθυπουργός, χρησιμο-
ποίησε σκληρή γλώσσα για την
ευρωπαϊκή πολιτική, ειδικότερα
για κράτη μέλη της ΕΕ που υψώ-
νουν τείχη, αλλά και εντός της
Ελλάδας για τη «ρατσιστική ρη-

O Tσίπρας
κατά ΕΕ για
πρόσφυγες
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Aίθριος 40-55
αυρΙO: Νεφελώδης 51-62 
ΑΘΗΝΑ: 52-61
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 58-77
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Του Κωνσταντίνου Βουζάκη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ημερήσια εφη-
μερίδα «Newsday» του Λονγκ
Αϊλαντ χθες εξέφρασε την υπο-
στήριξή της στην ομογενή
Μάντλιν Σίγκα και κάλεσε το
κοινό να ψηφίσει υπέρ της στις
εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρί-
ου.
Η υποστήριξη αυτή είναι η τρίτη
που εξασφάλισε η ομογενής
υποψήφια Εισαγγελέας και θε-
ωρείται μια από τις καταλυτικές
διότι είναι η μόνη ημερήσια
εφημερίδα του Λονγκ Αϊλαντ.

Προηγήθηκαν οι εφημερίδες
«New York Times» και «New
York Daily News», οι οποίες όχι
μόνο εξέφρασαν την υποστήρι-
ξή τους, αλλά μέσα από άρθρα
γνώμης προσπάθησαν να απο-
δομήσουν την αντίπαλό της Κέιτ
Μάρεϊ χαρακτηρίζοντάς την ως
παιδί από τα σπλάχνα του πα-
λαιοκομματικού μηχανισμού
που ταλανίζεται από το σκάνδα-
λο του πρώην αρχηγού της πο-
λιτειακής Γερουσίας της Νέας
Υόρκης Ντιν Σκέλου και άλλων
υψηλά ιστάμενων πολιτικών
προσωπικοτήτων του Λονγκ Αϊ-
λαντ.

Η «Newsday»
υπέρ της
Μ. Σίγκα
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η New York Com-
munity Bancorp συμφώνησε να
αγοράσει την Astoria Financial
Corp. σύμφωνα με το ειδησεο-
γραφικό πρακτορείο «Μπλούμ-
περγκ» επεκτείνοντας το δίκτυο
των επιχειρήσεων της στην Αγο-
ρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η
συμφωνία ανέρχεται στο ποσό
των $2,0 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων, ενώ σημείωσαν πτώση
οι μετοχές αμφοτέρων.

Σε δήλωσή τους οι προανα-
φερθείσες εταιρείες είπαν ότι
μέτοχοι της Astoria Financial θα
λάβουν μία μετοχή της New York
Community και 50 σεντς σε ρευ-
στό για κάθε μετοχή τους. Ως
μέρος της συγχώνευσης η New
York Community είπε ότι θα
προπληρώσει $10 δισεκατομμύ-
ρια των δανείων χονδρικής, που
έχει ως αποτέλεσμα ένα κόστος
ύψους $614 εκατομμυρίων δο-
λαρίων. Αποτέλεσμα αυτού θα
είναι πως τα μελλοντικά μερί-
σματα θα πρέπει να έχουν ρυθ-
μιστικές εγκρίσεις για τα επόμε-
να τέσσερα τετράμηνα.

Η Τράπεζα θα πουλήσει με-
τοχές, προκειμένου να αυξήσει

Συνέχεια στη σελίδα 5

Πουλήθηκε 
η τράπεζα

Astoria

Αλλάζει η ώρα στις
Ηνωμένες Πολιτείες

Τα ξημερώματα της Κυ-
ριακής, 1 Νοεμβρίου, λήγει η
εφαρμογή του μέτρου της θε-
ρινής ώρας και επανέρχεται
η κανονική. Eτσι, στις 04:00
το πρωί της Κυριακής, οι δεί-
κτες των ρολογιών θα πρέπει
να μετακινηθούν μία ώρα πί-
σω, δηλαδή στις 03:00. 

WR/σταυροσ μαρμαρΙΝοσ

WR/κωστασ μπεη

Ομογενής και χρυσή ολυμπιονίκης της Αθήνας 2004 στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

WR/θεοδωροσ καλμουκοσ

Ο νέος πρόεδρος του Ελληνικού Κολεγίου και της Θεολογικής Σχο-
λής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, πρωτοπρεσβύτερος Χριστόφορος
Μητρόπουλος, ομιλεί κατά την τελετή της εγκαθίδρυσής του.
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Του Κων/νου Γ. Βουζάκη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο μεγάλος Μαρα-
θώνιος της Νέας Υόρκης, ένας θε-
σμός πλέον για την πόλη, ανά-
μεσα στις δεκάδες χιλιάδες των
αθλητών που θα συμμετάσχουν
φέτος συμπεριλαμβάνει και μια
ξεχωριστή παρουσία από την Ελ-
λάδα.

Η Αθανασία Τσουμελέκα, η
χρυσή ολυμπιονίκης του 2004
στην Αθήνα, ήρθε για πρώτη φο-
ρά στην Αμερική για να λάβει μέ-
ρος στον μεγάλο Μαραθώνιο και
συνάμα ήταν το τιμώμενο πρό-
σωπο στην εκδήλωση που έγινε
την Πέμπτη το απόγευμα στο
Γραφείο Τύπου της Ελλάδας στη
Νέα Υόρκη.

Μαζί με την Ελληνίδα ολυ-
μπιονίκη θα συμμετάσχει και η
ομογενής Μαίρη Λιάρου-Μπαρ-
μπαρή, μια σύζυγος, μητέρα δύο
παιδιών, ανώτερο στέλεχος σε
δύο εταιρείες και ηλικίας πενήντα
ετών.

Η συμμετοχή της ολυμπιονίκη
και της ομογενούς έδωσε λαβή
και για την εκδήλωση προς τιμήν
της Ελληνίδας αθλήτριας, η οποία
διοργανώθηκε από τον φορέα
«Α.Γ.Α.Π.Ω.» και από την εθελο-
ντική Μη Κυβερνητική Οργάνω-
ση (ΜΚΟ) «Κάνε Μια Ευχή», η
οποία προσπαθεί μέσω παρεμβά-
σεων να πραγματοποιεί τις επι-
θυμίες παιδιών ηλικίας από πέντε
έως δεκαοχτώ ετών που έχουν
διαγνωσθεί με ανίατο νόσημα.

Την εκδήλωση προλόγισε η κ.
Ολγα Αλεξάκη, καλωσορίζοντας
τους προσκεκλημένους και πα-
ρουσιάζοντας την κ. Ολγα Μπορ-
νόζη, η οποία αναφέρθηκε στο
ολυμπιακό πνεύμα και τον αθλη-
τισμό και τον σημαντικό ρόλο
που έχει στη ζωή μας. Μίλησε

για την τιμώμενη ολυμπιονίκη
και για την ομογενή συναθλή-
τριά της που θα εκπροσωπήσουν
τα ελληνικά χρώματα συμμετέ-
χοντας στον Μαραθώνιο. Επίσης
για την εξαίρετη πράξη που επι-
τελούν για τον οργανισμό «Κάνε
Μια Ευχή», διότι τρέχοντας στο
Μαραθώνιο προς εκπλήρωση
της ευχής των παιδιών που το
ζήτησαν προσφέρουν ελπίδα και
θετική ενέργεια στα παιδιά που
υποφέρουν και ανακουφίζουν
τον πόνο τους και τους δίνουν
έναυσμα να βλέπουν με διαφο-
ρετική ματιά τη ζωή, αποδει-
κνύοντας ότι υπάρχουν άνθρω-
ποι που νοιάζονται και προσφέ-
ρουν.

Η κ. Μπορνόζη αναφέρθηκε

επίσης και στην Ελληνίδα καλ-
λιτέχνιδα και τραγουδίστρια με
πολλές διεθνείς εμφανίσεις στην
Αμερική και ανά την Υφήλιο,
την κ. Αναστασία Ζαννή, η
οποία έχει εμφανιστεί στο «Μά-
ντισον Σκουέρ Γκάρντεν» της
Νέας Υόρκης, στους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του Λονδίνου το
2012, στους Παραολυμπιακούς
στο Λος Αντζελες και στον Μα-
ραθώνιο της Αθήνας.

Ακολούθησε ο πρέσβης κ. Βα-
σίλης Φιλίππου, γενικός πρόξε-
νος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
ο οποίος συνεχάρη την χρυσή
ολυμπιονίκη Αθανασία Τσουμε-
λέκα και την κ. Μαίρη Λιάρου-
Μπαρμπαρή που θα συμμετά-
σχουν στον Μαραθώνιο της Νέας

Υόρκης για πρώτη φορά για τον
φορέα «Κάνε Μια Ευχή» της Ελ-
λάδας, εκπληρώνοντας τις ευχές
παιδιών με ανίατα νοσήματα. Τό-
νισε ότι η ευχή είναι κάτι παρα-
πάνω από κάτι ωραίο, είναι ένα
σημαντικό και απαραίτητο στοι-
χείο της αντιμετώπισης ενός παι-
διού. Μια ευχή δίνει στο παιδί
την ευκαιρία να οραματιστεί και
να σκεφτεί το μέλλον. Ο αντί-
κτυπος που έχει η ευχή ξεκινάει
όταν συλληφθεί ως σκέψη και
συνεχίζεται όπως έχει σχεδια-
στεί, ονειρευτεί, και γίνεται βιω-
ματική και ύστερα μένει στη
μνήμη για πολλά χρόνια.

Τον λόγο πήρε μετά η Ελλη-
νίδα ολυμπιονίκης και δήλωσε
ότι εμείς οι γονείς αποτελούμε

το θεμέλιο που θα μπορέσει να
χτίσει το παιδί και να εξασφαλί-
σουμε την ευτυχία του.

Ανέφερε το προσωπικό της
ιστορικό και πώς εξελίχθηκε μέ-
χρι την ανάδειξή της σε ολυ-
μπιονίκη, με πρότυπά της την
ολυμπιονίκη της Βαρκελώνης,
Βούλα Πατουλίδου και τον πο-
λυ-ολυμπιονίκη της άρσης βα-
ρών Πύρρο Δήμα. Παρότρυνε το
ακροατήριο να θέτει στόχους
και να τους ακολουθεί και φυ-
σικά μέσα από την άσκηση να
προσπαθεί να βελτιώσει την ποι-
ότητα της ζωής. Συμβούλευσε το
κοινό ότι η άσκηση χρωματίζει
πρώτα την ψυχή και μετά βελ-
τιώνει την υγεία και το σώμα.
Ανέφερε τη βαθιά της πίστη

στον αθλητισμό και είπε ότι ο
αθλητισμός σου εμπνέει αγάπη
κλείνοντας με τη φράση «θα
πρέπει να αγαπάμε, να συγχω-
ρούμε και να προχωράμε».

Απευθυνόμενη προς τους
αναγνώστες του «Ε.Κ.», η κ.
Τσουμελέκα είπε: «Χαίρομαι που
βρισκόμαστε με όλους τους Ελ-
ληνες στη Νέα Υόρκη, κάτι που
ήθελα πολύ να κάνω και δεν τα
κατάφερα γιατί έμεινα έγκυος.
Είμαι πολύ συγκινημένη και έχω
πάει σε πολλές εκδηλώσεις και
πραγματικά με έχει συγκινήσει
η αγάπη και η ζεστασιά με την
οποία με έχουν υποδεχθεί. Αυτό
που έχει σημασία για τον Μα-
ραθώνιο είναι η χαρά της συμ-
μετοχής και όχι η νίκη».

Χρυσή Ολυμπιονίκης και ομογενής στο Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης

Από αριστερά διακρίνονται οι: Ν. Παπαϊωάννου, Σ. Καρδάμης, Α. Ζαννή, Ο. Αλεξάκη, Α. Νάβαμπ,
Β. Φιλίππου, Α. Τσουμελέκα, Μ. Λιάρου-Μπαρμπαρή, Λ. Μπαρμπαρής, Ο. Μπορνόζη, Ν. Μπαρ-
μπαρής, Π. Τσίλα, Ε. Σαρρή, Σ. Παπατριανταφύλλου (διευθύντρια Γραφείου Τύπου ΝΥ).

Αριστερά, πρώτη σειρά: Μαίρη Λιάρου Μπαρμπαρή, Σία Παπατριανταφύλλου, Ολγα Μπορνόζη,
Πηνελόπη Τσίλα, Αναστασια Ζαννή, Βασίλης Φιλίππου, Αθανασία Τσουμελέκα, Ολγα Αλεξάκη.

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο οικονομικός ελε-
γκτής του Δήμου της Νέας Υόρ-
κης Σκατ Στρίγκερ χθες, Παρα-
σκευή, παραχώρησε συνέντευξη
Τύπου στο πλαίσιο της οποίας
ανακοίνωσε την απόφαση του Δι-
οικητικού Δικαστηρίου (New York
City Office of Administrative
Trials and Heatings) για την απο-
ζημίωση τριών εργαζομένων της
εταιρείας «Astoria General
Contracting Corp» με έδρα την
Αστόρια.

Πρόκειται για την εταιρεία
του ομογενή Δημητρίου Κου-
τσούκου που, βάσει της αποφά-
σεως του Δικαστηρίου, θα κληθεί
να καταβάλει το ποσό των
$736.000 για παραβίαση της ερ-

γατικής νομοθεσίας και μη κατα-
βολή των μισθών και των ευερ-
γετημάτων που οφείλουν να προ-
σφέρουν στους εργαζόμενούς
τους οι εταιρείες που αναλαμβά-
νουν δημόσια έργα.

Ο κ. Στρίγκερ επεσήμανε ότι
οι αποζημιώσεις αφορούν την πε-
ρίοδο Ιουλίου 2010 - Ιουλίου
2012, ότι η εν λόγω εταιρεία θα
κληθεί να καταβάλει στο Δήμο
χρηματική ποινή ύψους
$226.000, αλλά τα χρήματα αυτά
δεν μπορεί να εισπραχτούν, διότι
η εταιρεία έχει ήδη εφεσιβάλει.

Ο «Εθνικός Κήρυκας» επικοι-
νώνησε με τον κ. Κουτσούκο, ο
οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει πλη-
ρώσει κανονικά τους εργαζόμε-
νους Τζον Σανάγκο, Οσκαρ Σα-
νάγκο και Τζέιμι Ζουμπάι (είναι

αδέλφια οι δύο πρώτοι και εξα-
δέλφια με τον τρίτο), και ότι επει-
δή δεν είχαν τραπεζικούς λογα-
ριασμούς τους πλήρωνε τοις με-
τρητοίς.

Τόνισε επίσης, ότι είναι η πρώ-
τη φορά μετά από 48 χρόνια που
αναλαμβάνει την εκτέλεση δημο-
σίων έργων και βρίσκεται αντιμέ-
τωπος με τέτοιου είδους κατηγο-
ρίες.

Ερωτηθείς για την απόφαση
του Διοικητικού Δικαστηρίου, τό-
νισε ότι είναι άδικη και αβάσιμη
και ότι γι’ αυτό υποχρεώθηκαν
να αποταθούν στο Εφετείο.

Ο ομογενής ισχυρίστηκε ότι
τα δύο αυτά χρόνια για τα οποία
κατηγορείται ότι δεν κατέβαλε
όσα όφειλε στους εργαζομένους,
είχε συνάψει με το Τμήμα Παι-

δείας του Δήμου της Νέας Υόρκης
τρία συμβόλαια 50 χιλιάδων το
κάθε ένα. Αρα μιλάμε για 150 χι-
λιάδες τον χρόνο και για 300 χι-
λιάδες για την επίμαχη διετία.

Η υπόθεση του ομογενή εκ-
κρεμεί από το 2014 και η από-
φαση εκδόθηκε στις 20 Ιουλίου
2015.

Ο ομογενής είναι 77 χρόνων
και από το 2012 που ξεκίνησε η
έρευνα μέχρι σήμερα δεν έχει
αναλάβει κανένα έργο.

«Μου κατέστρεψαν τη ζωή.
Ποτέ δεν περίμενα ότι θα κατέ-
ληγε έτσι η συνεργασία με το
Τμήμα Παιδείας», επεσήμανε ο
κ. Κουτσούκος, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να διατηρήσει
ανοικτή την επιχείρησή του έως
ότου αποφανθεί το Εφετείο.

Μεγάλη αποζημίωση σε εργαζόμενους ομογενειακής εταιρείας

Ο οικονομικός ελεγκτής του
δήμου της ΝΥ Σκατ Στρίγκερ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ
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