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Του ανταποκριτή μας 
Αρη Παπαδόπουλου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). «Δεν μας ταιριάζουν οι
τιμές και παρελάσεις, όταν οι
ήρωές μας μένουν άταφοι»! Με
αυτή τη ρήση ξεκίνησε χθες να
μιλάει για του πεσόντες πολεμι-
στές του Αλβανικού Επους, ο
πρώην υπουργός Γεώργιος Σούρ-
λας, που είναι και επίτιμος πρό-
εδρος της Ενωσης Συγγενών Πε-
σόντων του Επους 1940-1941.

Η φωνή του κ. Σούρλα ήταν
χθες ανάμεικτη από συγκίνηση,
αλλά και θυμό. Γιατί από το
2009 που η Ελλάδα υπέγραψε
συμφωνία με την Αλβανία για
την ταφή των ηρώων, η Αλβανία
κωλυσιεργεί και η Ελλάδα κω-
φεύει!

13.960 Ελληνες έπεσαν στο
Αλβανικό Επος από τον Οκτώ-
βριο του 1940 έως και τον Απρί-
λιο του 1941 και από αυτούς τα
οστά 7.976 πεσόντων βρίσκον-
ται διάσπαρτα στο χώμα της Βο-
ρείου Ηπείρου, χωρίς οι συγγε-
νείς τους να μπορούν να τα θά-
ψουν με τιμές σε ένα στρατιωτι-
κό κοιμητήριο. «Αυτό είναι ασή-
μαντο θέμα και δεν υπάρχει κα-

Aταφοι οι
ήρωες του
Αλβανικού

Επους

Του ανταποκριτή μας
Νεόφυτου Κυριάκου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Με σκληρή αντιπολί-
τευση για το Κυπριακό και απο-
καλύπτοντας εμπιστευτικά έγ-
γραφα του Εθνικού Συμβουλίου,
επέλεξε να εγκαινιάσει επίσημα
την προεκλογική εκστρατεία της
ΕΔΕΚ για τις βουλευτικές εκλο-
γές του Μαϊου, ο πρόεδρος του
κόμματος Μαρίνος Σιζόπουλος.

Μιλώντας στο πλαίσιο συνέν-
τευξης Τύπου που αναμενόταν
να μεταδοθεί το βράδυ της Τε-
τάρτης τηλεοπτικά από το κρα-
τικό κανάλι (ΡΙΚ), ο κ. Σιζόπου-

λος δημοσιοποίησε τα πρακτικά
του Εθνικού Συμβουλίου για τα
συμφωνηθέντα μεταξύ Αναστα-
σιάδη και Ακιντζί, και έγινε έτσι
ο πρώτος αρχηγός κόμματος, μέ-
λος του σώματος, που προβαίνει
σε δημόσιες αποκαλύψεις για
τους χειρισμούς στο Κυπριακό
για να αποδείξει, όπως ισχυρί-
στηκε, ότι ο πρόεδρος Αναστα-
σιάδης απέκρυψε στοιχεία κατά
τη διάρκεια της ενημέρωσης που
έκανε στη Βουλή και αφορούν
«υποχωρήσεις της ε/κ πλευράς
στις συνομιλίες».

Αναλαμβάνοντας «πλήρως
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Του Κων/νου Συρίγου

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τα μέλη και το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Ελλη-
νοαμερικανικού Γυναικείου Συλ-
λόγου A.G.A.P.W. (Association of
Greek American Professional
Women) τίμησαν την πρόεδρο

της Atlantic Bank και του Ελλη-
νοαμερικανικού Εμπορικού Επι-
μελητηρίου, Nάνσυ Παπαϊωάν-
νου με τον τίτλο «Ελληνοαμερι-
κανίδα της Χρονιάς». Επίσης,
επέδωσαν υποτροφία για τα δί-
δακτρα στην Madeleine Ball για
ακαδημαϊκή αριστεία. Η εκδή-
λωση έγινε στο Μετροπόλιταν
Κλαμπ στο Μανχάταν. Κεντρική
ομιλήτρια στην εκδήλωση ήταν
η Δρ. Μιράντα Κοφινά.

Η παρουσιάστρια της εκδή-
λωσης κ. Αφροδίτη Σκιαδά,
πρώην πρόεδρος της Εθνικής Φι-
λοπτώχου της Αρχιεπισκοπής
Αμερικής, υπενθύμισε στους άν-
δρες και στις γυναίκες, που εί-
χαν πλημμυρίσει κυριολεκτικά
την καταστόλιστη αίθουσα στον
δεύτερο όροφο, πως δεν ήταν
πριν πολλά χρόνια που οι γυ-
ναίκες στην Αμερική αντιμετώ-
πιζαν διακρίσεις. Είπε ακόμα,
πως ο αγώνας ανά τον κόσμο συ-
νεχίζεται για τα δικαιώματα της
γυναίκας εν μέσω βίας και κα-
κοποίησης.

Ο Σύλλογος AGAPW δημι-
ουργήθηκε το έτος 2010, είναι
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός
501©3 και έχει ως σκοπό «να
διευρύνει τις επαγγελματικές

Η Ευρώπη αγνοεί τις αυθαιρεσίες του Ερντογάν

BΡΥΞΕΛΛΕΣ. Σκληρή κριτική
στην Ευρωπαϊκή Ενωση για το
γεγονός ότι επιδιώκοντας τη
βοήθεια της Τουρκίας, προκει-
μένου να αντιμετωπίσει την
προσφυγική κρίση, παραβλέπει
την κατάφωρη παραβίαση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων που
συντελείται στη χώρα αυτή,
ασκεί με χθεσινό της δημοσίευ-
μα η «New York Times».

Η εφημερίδα μάλιστα επιση-
μαίνει την έντονη αντίθεση των
εικόνων της εισβολής της τουρ-
κικής αστυνομίας (με χημικά και
αντλίες νερού) στα γραφεία αν-
τιπολιτευόμενης εφημερίδας
στην Κωνσταντινούπολη την πε-
ρασμένη εβδομάδα, με τον τρό-
πο με τον οποίο έγινε δεκτός
στις Βρυξέλλες από τους Ευρω-
παίους ηγέτες ο Τούρκος πρω-
θυπουργός, Αχμέτ Νταβούτο-
γλου, τη Δευτέρα: έλαβε υπο-
σχέσεις για επιπλέον βοήθεια δι-
σεκατομμυρίων ευρώ, ταξίδια
των Τούρκων στην Ευρώπη χω-
ρίς βίζα και την προοπτική έν-
ταξης της χώρας του στην ΕΕ.

Η αντίθεση αυτή απεικονίζει
τη δύσκολη θέση στην οποία
έχει βρεθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση,
η οποία αναζητά λύσεις για τη
χειρότερη προσφυγική κρίση

Γιατί έχει 
ανάγκη για τους

πρόσφυγες
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ΜΙΣΙΓΚΑΝ. Ο γερουσιαστής
Μπέρνι Σάντερς κέρδισε με ανα-
τροπή των προγνωστικών τις
προκριματικές εκλογές των Δη-
μοκρατικών στο Μίσιγκαν, απει-
λώντας να επιμηκύνει την αγω-
νία για την κατάληξη της καμ-
πάνιας στο στρατόπεδο των Δη-
μοκρατικών. Καμπάνια, την
οποία την περασμένη εβδομάδα
η Χίλαρι Κλίντον θεωρούσε σχε-
δόν βέβαιο ότι θα απέβαινε σύν-
τομα υπέρ της.

Η κ. Κλίντον υπέστη μια
άσχημη ήττα στο Μίσιγκαν, επι-
δεικνύοντας μια συνεχιζόμενη
αδυναμία να πάρει με το μέρος
της τους Δημοκρατικούς λευ-
κούς εργάτες. Επιπλέον, είναι
αδύνατο να στηριχτεί στους έγ-

χρωμους ψηφοφόρους, όπως συ-
νέβη στον Νότο.

Ενώ η καταμέτρηση των ψή-
φων στο Μίσιγκαν συνεχιζόταν,
ο κ. Σάντερς δήλωσε στους δη-
μοσιογράφους πως «η πολιτική
επανάσταση για την οποία μι-
λάμε είναι ισχυρή σε κάθε ση-
μείο της χώρας. Και ειλικρινά,
πιστεύουμε πως οι πιο δυνατές
περιοχές μας δεν έχουν ψηφίσει
ακόμα», πρόσθεσε.

Ο Σάντερς ξόδεψε πολύ χρό-
νο στην καμπάνια του στο Μί-
σιγκαν και ουσιαστικά δικαιώ-
θηκε γι’ αυτό - τα πήγε πολύ κα-
λύτερα απ’ όσο μπορούσε κανείς
να προβλέψει. Και είναι αξιοση-
μείωτο ότι επικέντρωσε σε κάτι
απλό: στο εμπόριο. Σε τελική

ανάλυση, οι αρνητικές επιπτώ-
σεις της Βορειο-αμερικανικής
Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορί-
ου» (Nafta), η οποία αποτελεί
κορωνίδα των εμπορικών συμ-
φωνιών του Μπιλ Κλίντον, ακό-
μα βιώνονται άσχημα στην πε-
ριοχή.

Και η Κλίντον άργησε πολύ
να εναντιωθεί στην προαναφερ-
θείσα συμφωνία, τη στιγμή που
ο Σάντερς είναι σταθερός σε αυ-
τές τις θέσεις πολύ καιρό τώρα,
γεγονός που του έδωσε τη δυ-
νατότητα να κατηγορήσει την
αντίπαλό του ότι ασκεί ευκαι-
ριακή πολιτική.

Η Χίλαρι Κλίντον θεώρησε

Tαρακουνήθηκε η Χίλαρι

Του Δημήτρη Τσάκα

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τελετή έπαρ-
σης της Γαλανόλευκης στον ιστό
του ιστορικού Δημοτικού Μεγά-
ρου της Φιλαδέλφειας θα διορ-
γανώσει η Ομοσπονδία Ελληνι-
κών Σωματείων Φιλαδέλφειας
και Μείζονος Ντελαγουέαρ σε
συνεργασία με τον φιλέλληνα
δήμαρχο της Φιλαδέλφειας Τζιμ
Κένι. Η τελετή θα λάβει χώρα
την Παρασκευή 15 Απριλίου,
στις 2.00 μ.μ. και αμέσως μετά
ο δήμαρχος θα διοργανώσει μια
ειδική εκδήλωση προς τιμή της
Ομογένειας. Η παρέλαση, όπως
έγραψε ο «Ε.Κ.», θα λάβει χώρα
το απόγευμα της Κυριακής 17
Απριλίου.

H τελετή αυτή, όπως επεσή-
μανε ο πρόεδρος της Ομοσπον-

Τελετή στο
Δημαρχείο

Φιλαδέλφειας

Συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι περνούν καθημερινά
μπροστά από το ποτοπωλείο του Γιώργου Πατούχα σκύβουν
ευλαβικά το κεφάλι και προσεύχονται υπέρ αναπαύσεως της

ψυχής του (πληροφορίες στη σελίδα 5). Στο στιγμιότυπο η Βα-
σιλική Πυλαρινού, η οποία τόσο στην Αστόρια όσο και στην
Ναύπακτο ήταν γειτόνισσα και φίλη της οικογένειας Πατούχα.

Ανάλυση του ανταποκριτή μας
Βασίλη Κουτσίλα

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Δεν δίνεται συχνά η ευ-
καιρία σε Ελληνα πρωθυπουργό
να επισκέπτεται τη Σμύρνη. Για
την ακρίβεια, θα πρέπει να γυ-
ρίσει κανείς πολλά χρόνια πίσω
για να βρει ποια ήταν η τελευ-
ταία φορά που επικεφαλής της
ελληνικής κυβέρνησης επισκέ-
φθηκε την μητρόπολη του μι-
κρασιατικού Ελληνισμού.

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας προχθές
είχε την τύχη, αλλά και την τιμή
αυτή, την οποία όμως, μάλλον
δεν αξιοποίησε επ’ ωφελεία του
ίδιου και κυρίως της Ελλάδας,
παρά τα όσα ισχυρίζεται το Μέ-
γαρο Μαξίμου περί θετικής απο-
τίμησης του συγκεκριμένου τα-
ξιδιού.

Για την ακρίβεια, δεν θα ήταν
υπερβολή να ειπωθεί ότι ο Πρω-
θυπουργός με τις παραλείψεις
και τα λάθη του προχθές στη
Σμύρνη μάλλον ζημίωσε τη χώ-
ρα, παρά την ωφέλησε.

Κατ’ αρχάς, δεν θεώρησε
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Ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τους Θεσμούς
Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλής των θε-
σμών για την πρώτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος
και η χθεσινή συζήτηση ήταν εισαγωγική, δήλωσε ο υπ. Οικο-
νομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος (πληροφορίες στη σελίδα 9).

O Σύλλογος Γυναικών AGAPW τίμησε την Παπαϊωάννου

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κή-
ρυκα). Η Τράπεζα Πειραιώς, η
μεγαλύτερη τράπεζα της Ελλά-
δας, και η Τράπεζα Αττικής, η
πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της
χώρας, βρίσκονται στο μικροσκό-
πιο των αρμοδίων υπηρεσιών της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η έρευνα προκλήθηκε ύστερα
από ανησυχίες που διατύπωσαν
μέτοχοι των δύο τραπεζών ότι
ενδεχομένως να υπήρξαν ατα-
σθαλίες γύρω από τον τρόπο με
τον οποίο έγινε η τελευταία ανα-
κεφαλαιοποίησή τους.

Δυο κλιμάκια επιθεωρητών
από τον SSM αναμένεται να φτά-
σουν στην Αθήνα αυτό το μήνα
προκειμένου να πραγματοποι-
ήσουν τους σχετικούς ελέγχους.

Ο SSM εποπτεύει τις τέσσερις
συστημικές τράπεζες, ενώ η Τρά-
πεζα της Ελλάδος εποπτεύει μι-
κρότερες τράπεζες, συμπεριλαμ-
βανομένης της Τράπεζας Αττικής.

Ωστόσο, λόγω του γεγονότος
ότι η Τράπεζα Αττικής απέτυχε
να ολοκληρώσει τις δημόσιες εγ-
γραφές της, παρά το γεγονός ότι
έλαβε κρατική βοήθεια, η Τρά-
πεζα της Ελλάδος θα συνεργα-
στεί με τον SSM στην έρευνα.

Βάσει των όσων προκύψουν
από την έρευνα, και οι δύο τρά-
πεζες ίσως εξαναγκαστούν να
προχωρήσουν σε νέα αύξηση κε-
φαλαίου προκειμένου να συμβα-
δίζουν με τις απαιτήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Και άλλοι μεγάλοι τραπεζίτες

που συμμετείχαν στη διαδικασία
της ανακεφαλαιοποίησης ίσως
βρεθούν αντιμέτωποι με παρό-
μοια μέτρα.

Υστερα από τα στρες τεστς
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, αλλά και την Τράπεζα
της Ελλάδος, οι πέντε μεγαλύτε-
ρες τράπεζες της χώρας, ανέλα-
βαν την υποχρέωση τον περα-
σμένο Νοέμβριο να συγκεντρώ-
σουν από δημόσιες εγγραφές το
ποσό των 7 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων, ενώ τα υπόλοιπα 7,4 δι-
σεκατομμύρια δολάρια καλύφθη-
καν από το Ταμείο Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
της Ελλάδας.

Προβλήματα με Πειραιώς και Αττικής

Από αριστερά οι: Δρ. Μιράντα Κοφινά (κεντρική ομιλήτρια), Νάνσυ Παπαϊωάννου (τιμώμενη), Δρ.
Ολγα Αλεξάκου (πρόεδρος Συλλόγου Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών) και Πηνελόπη Τσίλα.
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Κοινωνία: Παρά το κλείσιμο
των συνόρων όλοι θέλουν να
πάνε στην Ειδομένη. Σελίδα 8.

Πολιτική: Σκληρή γλώσσα Κυ-
ριάκου για Τσίπρα σε τηλεοπτι-
κή συνέντευξή του. Σελίδα 9.

Θέμα: Επιδίωξη του Ομπάμα
η επίτευξη συμφωνίας στο Με-
σανατολικό. Σελίδα 11.

ΕΥρΩΚινηση

Στη δημοσιότητα πρακτικά
του Εθνικού Συμβουλίου
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Aίθριος 60-76 
αΥριO: αίθριος 57-65 
ΑΘΗΝΑ:  50-63
ΛΕΥΚΩΣΙΑ:  58-74

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

€ 1                              $1.10
$ Καναδά                     $0.75

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

ΚΑΙΡΟΣ

1-888-547-9527
1-718-784-5255

ΓΕνιΚEσ πληροφορIΕσ             
info@ekirikas.com

Aνθη και δάκρυα στον βωμό του Γιώργου Πατούχα 

Τα λάθη 
του Τσίπρα
στη Σμύρνη

WR/ΚΩστασ ΜπΕη

WR/ΚΩστασ ΜπΕη



ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ πεΜπτη 10 ΜαρτιοΥ 20164 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ευκαιρίες ανάμεσα σε Ελληνοα-
μερικανίδες επαγγελματίες γυ-
ναίκες».

Η ιδρύτρια και πρόεδρος του
Συνδέσμου AGAPW Ολγα Αλεξά-
κου, η οποία απηύθυνε χαιρετι-
σμό κατά την έναρξη και την κα-
τακλείδα της εκδήλωσης είπε
στους προσκεκλημένους πως
«έχουν πλημμυρίσει τα μάτια
μου με δάκρυα χαράς για την
υποστήριξη που παρέχεται στο
AGAPW με την παρουσία σας».

Η Αφροδίτη Σκιαδά σύστησε
την κεντρική ομιλήτρια Δρ. Μι-
ράντα Κοφινά, η οποία μίλησε
γύρω από το θέμα της σπουδαι-
ότητας της Διεθνούς Ημέρας Γυ-
ναίκας. Ανάμεσα στα άλλα η Δρ.
Κοφινά είπε πως «οι Ελληνοα-
μερικανίδες γυναίκες αντιμετω-
πίζουν την πρόκληση να συν-
δυάσουν την κληρονομιά τους
και την προσδοκία των οικογε-
νειών τους με τις μεγάλες ευκαι-
ρίες που βρήκαν στις Ηνωμένες
Πολιτείες και πέτυχαν σε όλα
έχοντας καταλάβει σπουδαίες
θέσεις σε όλες τις εκφάνσεις της
ζωής». Και συμπλήρωσε πως «εί-
ναι τιμή μας απόψε να έχουμε
μία τέτοια γυναίκα στην συντρο-
φιά μας».

Αναφερθείσα στην πορεία της
τιμηθείσας, είπε ότι η κ. Νάνσυ
(Αθανασία) Παπαϊωάννου γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στην Αθή-
να. Μετά την αποφοίτησή της
από το Αρσάκειο και από τη Γαλ-
λική Ακαδημία προσελήφθη σε
ηλικία 18 ετών στην Εθνική Τρά-
πεζα της Ελλάδας.

Το 1990 μετατέθηκε στην At-

lantic Bank, την θυγατρική της
Εθνικής Τράπεζας στη Νέα Υόρ-
κη. Ερχόμενη εδώ συνέχισε τις
σπουδές της και αποφοίτησε με
άριστα από την Οικονομική Σχο-
λή Marymount Manhattan Col-
lege με πτυχίο στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων.

Τονίζεται ότι η κ. Παπαϊωάν-
νου το 2001 ανέλαβε τη διεύθυν-
ση του τμήματος Premier Bank-
ing, ενώ μετά την εξαγορά της
τράπεζας από τον Ομιλο New
York Community Bancorp, Inc.
συνέχισε τον καθοδηγητικό της
ρόλο στο Premier Banking.

Αναλαμβάνοντας την προε-
δρία της Atlantic Bank, η κ. Πα-
παϊωάννου θα ακολουθήσει τα
χνάρια του Σπύρου Βουτσινά που
διέπρεψε από την ανάληψη της
προεδρίας το 2006 μέχρι και την
6η Απριλίου 2014, που άφησε
την τελευταία του πνοή.

Η κ. Νάνσυ Παπαϊωάννου
όταν πήρε τον λόγο είπε πως «γί-
νονται τόσα πράγματα» και συ-
μπλήρωσε πως «δεν μου αξίζουν,
αλλά αισθάνομαι τιμή και συγκί-
νηση μαζί με όλους σας εδώ από-
ψε».

Είπε ότι τα κλειδιά της επιτυ-
χίας της ήταν «να εμπιστεύομαι
πάντοτε το ένστικτό μου, να εί-
μαι ο εαυτός μου και να μην ξε-
χνώ τις καταβολές μου, αν σέβο-
μαι τους ανθρώπους και να ανα-
γνωρίζω την ομαδική αρμονική
συνεργασία». Η κ. Παπαϊωάννου
αναγνώρισε την εργασία των συ-
ναδέλφων της συμπεριλαμβανο-
μένων της Ελπίδας Φέργκεσον
και του Κίμωνος Μπάκου.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης
τιμήθηκε και ο γενικός πρόξενος

κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, του
οποίου η θητεία φτάνει προς το
τέλος της. Ελέχθη ότι με την σύ-
ζυγό του Ανθούσα ήταν υποστη-
ρικτές του Συνδέσμου AGAPW
και της αποστολής του από τότε
που αφίχθηκαν στη Νέα Υόρκη,
το έτος 2012, εν μέσω της οικο-

νομικής κρίσης που έχει χτυπή -
σει την Ελλάδα. Ο κ. Ηλιόπουλος
εξέφρασε ευχαριστίες για την τι-
μή που του έγινε και ευχαρίστη-
σε τους συνεργάτες του συμπε-
ριλαμβανομένου και του προξέ-
νου κ. Μάνου Κουμπαράκη για
τη συνεργασία και αφοσίωσή

τους και την προσφορά υψηλών
υπηρεσιών στην Ομογένεια παρά
τις περικοπές στη χρηματοδότη-
ση και σε υπαλληλικό προσωπι-
κό.

Παρόντες στην εκδήλωση
ήταν και οι αξιωματούχοι της Κυ-
πριακής Διπλωματικής Αντιπρο-

σωπείας.
Το μέλος του συμβουλίου

AGAPW Δρ. Αφροδίτη Navab,
σύστησε την Madeleine Ball, η
οποία ειδικεύεται σε δύο τομείς,
στην Ελληνική Ιστορία και τη Δη-
μοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο
Νέας Υόρκης.

Ο Ελληνοαμερικανικός σύνδεσμος Γυναικών AGAPW τίμησε την Νάνσυ Παπαϊωάννου

Του Θεοδώρου Καλμούκου

ΝΑΣΟΥΑ. ΝΙΟΥ ΧΑΜΣΑΪΡ. Τα
δύο αδέλφια, ο Βασίλης και η
Στέλλα Λιακάκου, μαθητές της
6ης και 8ης τάξης, αντίστοιχα,
του Γυμνασίου Pennichuck στην
πόλη Νάσουα του Νιου Χαμ-
σάιρ, διέπρεψαν στο μάθημα της
τέχνης και εκλέχτηκαν πρώτα
ανάμεσα σε 800 συμμαθητές και
συμμαθήτριές τους στο σχολείο
τους. Είναι παιδιά του Γιώργου
και της Ειρήνης Λιακάκου.

Τα έργα τους είχαν συμπερι-
ληφθεί στην έκθεση που έγινε
στο Λύκειο South Nashua High
School, ανάμεσα σε εκατοντά-
δες έργα παιδιών από σχολεία
της μείζονος περιοχής της πό-
λης. Η μεν Στέλλα κατασκεύασε
το ομοίωμα του προσώπου μίας
ζέβρας η οποία είναι γνωστή ως
ο όναγρος της Αφρικής και ο Βα-
σίλης ζωγράφισε ποικιλία λου-
λουδιών. Αμφότερα τα έργα των
δύο αδελφών βραβεύθηκαν και
απέσπασαν τα καλύτερα σχόλια,
από τους επισκέπτες της έκθε-
σης οι οποίοι είχαν προσέλθει
κατά εκατοντάδες.

Στην μεγάλη Εκθεση στο
South Nashua High School πα-
ρευρέθηκαν η μητέρα τους η κ.
Ειρήνη Λιακάκου, αλλά και οι
δύο καθηγήτριές τους στον το-
μέα της Τέχνης, η κ. Λώρα Ντιό-
νε και η κ. Μπελίντα Μποτνάρ.
Η κ. Ντόνε δήλωσε στον «Εθνι-
κό Κήρυκα» πως «έχω την τιμή
να έχω την Στέλλα και τον Βα-
σίλη στις τάξεις μου. Και οι δύο
είναι θαυμάσιοι μαθητές, ταλα-
ντούχοι στην τέχνη, δίνουν ση-
μασία στις λεπτομέρειες, εργά-
ζονται πάντοτε σκληρά και είναι
επιμελείς. Η Στέλλα κατασκεύ-
ασε το προσωπείο μιας ζέβρας
και ο Βασίλης όλα αυτά τα αρι-
στουργήματα».

Η κ. Μπελίντα Μποτνέρ
έπλεξε επίσης το εγκώμιο των
αδελφών, ενώ στην ερώτηση τι
την προσέλκυσε στη διδασκαλία
της τέχνης, είπε πως «από μικρή
μου άρεσε η τέχνη, ήταν κάτι
φυσικό μέσα στην ψυχή μου,
ακόμα από τότε που πήγαινα
στο Λύκειο γνώριζα ότι ήθελα
να γίνω δασκάλα τέχνης, θέλω
να μοιράζομαι τις γνώσεις με τα
παιδιά».

Ο Βασίλης είπε ότι «ζωγρά-
φισα τα λουλούδια διότι τα θαυ-
μάζω και μου αρέσουν οι χρω-
ματισμοί τους, οι λεπτομέρειες
τους».

Οταν ρωτήσαμε την Στέλλα
γιατί κατασκεύασε το προσω-

πείο της ζέβρας είπε, «αγαπώ τα
ζώα και νομίζω ότι η ζέβρα με
προσέλκυσε περισσότερο».

Τα δύο αδέλφια, η Στέλλα
και ο Βασίλης, δεν αριστεύουν
μόνο στην τέχνη, αλλά σε όλα
τα μαθήματα και έχουν όνειρα
και ελπίδες για το μέλλον τους.
Η μεν Στέλλα θέλει να γίνει
γιατρός και μάλιστα ορθοπεδι-
κός χειρουργός και να εργαστεί
σε Κέντρο Τραύματος διότι
όπως είπε «θέλω να βοηθώ τους
ανθρώπους» και συμπλήρωσε
«να σώζονται οι άνθρωποι όταν
είναι σε αυτοκινητιστικά ατυ-
χήματα». Ο Βασίλης είπε ότι
«εγώ θέλω να γίνω ηλεκτρολό-
γος».

Αμφότερα τα αδέλφια γνωρί-
ζουν την ελληνική γλώσσα και
μάλιστα παρακολουθούν ιδιωτι-
κά μαθήματα.

Η μητέρα τους η κ. Ειρήνη
Λιακάκου, είπε ότι «αισθάνομαι
πολύ υπερήφανη για την πρόο-
δό τους, δεν υπάρχουν λόγια
που μπορούν να εκφράσουν τη
χαρά μου αυτή τη στιγμή» και
συμπλήρωσε «σας ευχαριστώ
πολύ που ήλθατε».

Η κ. Λιακάκου κατάγεται από
το Πλωμάρι της Λέσβου και έχει
σπουδάσει Διεθνείς Σχέσεις. Η
μεγάλη κόρη της, η Ηλέκτρα,
σπουδάζει Ιατρική, ακολουθεί η
Στέλλα και τα δίδυμα αγόρια, ο
Βασίλης και ο Γιάννης.

Δύο ελληνόπουλα αδέλφια διέπρεψαν
σε έργα τέχνης στο Νιου Χαμσάιρ

Τα μέλη του Συλλόγου Ελληνοαμερικανίδων Επαγελματιών, καθώς επίσης και οι προσκεκλη-
μένοι ενώ παρακολουθούν με ενδιαφέρον την βράβευση της Νάνσυς Παπαϊωάννου.

Από αριστερά oι: Αφροδίτη Σκιαδά, Ανθούσα Ηλιοπούλου, Δρ Αφροδίτη Ναβάμπ, η πρόεδρος του
Συλλόγου Ελληνοαμερικανίδων Επαγελματιών, Δρ. Ολγα Αλεξάκου και ο κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος.

Επάνω: Από αριστερά οι Κί-
μων Μπάκος, Μέλανι Μπολ,
Κάρολ Μασκαρέλη-Μπολ, Δρ.
Ολγα Αλεξάκου, Ανθούσα και
Γεώργιος Ηλιόπουλος, Νάνσυ
Παπαϊωάννου, Δρ. Αφροδίτη
Ναβάμπ, Βασίλειος Φιλίππου,
Αικατερίνη Μπούρα, Δρ. Μι-
ράντα Κοφινά, Πηνελόπη Τσί-
λα και δικαστής Χάριετ Τζορ-
τζ. Δεξιά, στο βήμα η Δρ. Μι-
ράντα Κοφινά, η οποία κλή-
θηκε να παρουσιάσει την τι-
μώμενη Νάνσυ Παπαϊωάννου.

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Τα δύο αδέλφια Λιακάκου τα οποία αρίστευσαν στον τομέα της
τέχνης. Αριστερά ο Βασίλης και δεξιά η αδελφή του Στέλλα.

Τα αδέλφια Βασίλης και Στέλλα Λιακάκου που πρώτευσαν στο
σχολείο τους σε έργα τέχνης, πλαισιωμένα από τις καθηγήτριες
τους, αριστερά την Laura Dionne και δεξιά Belinda Bodner.

a b
www.ekirikas.com

Το «Περιοδικό» του «Εθνικού Κήρυκα» 
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