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«Να αλλάξουμε την ΕΕ, Στα €66 δισ. οι οφειλές προς το Δημόσιο
όχι να τη διαλύσουμε»
Κάθε μήνα
σωρεύονται νέες,
ύψους €1 δισ.

Λέει ο Τσίπρας στο «Bloomberg»
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Είμαστε μία φιλο-ευρωπαϊκή δύναμη που θέλει να αλλάξει την Ευρώπη, όχι να τη διαλύσει», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο
πρακτορείο «Bloomberg», προσθέτοντας ότι στόχος τού ΣΥΡΙΖΑ είναι να μεταβάλει την πολιτική της Ενωσης.
Χαρακτήρισε, επίσης, το κόμμα του ως «όαση στην έρημο»
και αποκάλεσε «τερατουργήματα» το Κόμμα για την Ανεξαρτησία του Ηνωμένου Βασιλείου
(UKIP) και το Εθνικό Μέτωπο
της Γαλλίας.
Οπως αποκάλυψε ακόμη, ο
ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργασθεί με το
ισπανικό κίνημα Podemos, που
εξασφάλισε πέντε έδρες στο νέο
Ευρωκοινοβούλιο και πρόσθεσε
ότι εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να συνεργασθεί με τους
Σοσιαλιστές, τη δεύτερη σε μέγεθος δύναμη του Ευρωκοινοβουλίου, εάν είναι έτοιμοι να

αμφισβητήσουν τις πολιτικές δημοσιονομικών περικοπών της
καγκελαρίου της Γερμανίας, Αγγελα Μέρκελ. «Θα είμαστε ανοικτοί στη συνεργασία (με τους
Σοσιαλιστές) υπό τον όρο ότι θα
επιστρέψουν στις πολιτικές τους
ρίζες και θα σταματήσουν να
αποδέχονται ότι η λιτότητα είναι
η μόνη επιλογή. Δεν θα συνεργασθούμε, εάν παραμείνουν υπό
την ηγεμονία της Μέρκελ», είπε.
Στο εθνικό επίπεδο, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι
δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε συμφωνία, «στην οποία θα
καταλήξει ο Αντώνης Σαμαράς
με τους πιστωτές της χώρας κατά
τη διάρκεια αυτού του έτους»,
εκτός εάν αυτή λαμβάνει υπόψιν το αίτημά του για διαγραφή
τμήματος του χρέους ύψους 240
δισεκατομμυρίων, αν και δεσμεύθηκε να μην διαταράξει τη

Πύργος
65 ορόφων
στο Μανχάταν

Πολιτισμός: Στη Νέα Υόρκη
«H Επιστροφή της Ιφιγένειας»
του Γιάννη Ρίτσου. Σελίδα 11.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ενας εργολάβος
σχεδιάζει να χτίσει έναν πύργο
65 πατωμάτων ακριβώς δυτικά
του Γκραντ Σέντραλ Τέρμιναλ
στο κέντρο του Μανχάταν, το
οποίο θα είναι περίπου 1.200
πόδια πάνω την 42η Οδό, γεγονός που θα τον καθιστά υψηλότερο κατά 150 πόδια ακόμα και
το Chrysler Building.
O πύργος, ο οποίος θα βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από την
42η και την 43η Οδό, μεταξύ
των λεωφόρων Βάντερμπιλτ και
Μάντισον, θα αποτελεί την επιχειρηματική έδρα της TD Bank
(που αυτή τη στιγμή εδρεύει
στη Νέα Ιερσέη) αν όλα πάνε
σύμφωνα με τα σχέδια, που
αποτελούν πρόταση της δημοτικής Αρχής της Νέας Υόρκης.
Ο πύργος θα αλλάξει τη μορφή της περιοχής γύρω από το
Γκραντ Σέντραλ Τέρμιναλ, δημιουργώντας μια υπόγεια σύνδεση
μεταξύ του ουρανοξύστη και του
σταθμού, όπως επίσης και ένα
δημόσιο χώρο αναμονής στο
λόμπι του.
Ο πύργος είναι μέρος ενός
σχεδίου του δημάρχου Μπιλ ντε
Μπλάσιο να επιτρέψει τη δημιουργία νέων, υψηλότερων πύρΣυνέχεια στη σελίδα 13
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του Ρόμπερτ Φράνεκ, ο οποίος
επιβλέπει τους οδηγούς σπουδών και τις φοιτητικές έρευνες
του «Princeton Review».
Στο Χάρβαρντ, καθηγητές, διοικητικοί αξιωματούχοι αλλά και
φοιτητές επιμένουν ότι η θέση
του Πανεπιστημίου, σε γενικές
γραμμές, ως προς τη φήμη, αλλά
και την ουσία των σπουδών, δεν
απειλείται. Ωστόσο, κάποιοι
ομολογούν ότι σε τομείς που
έχουν να κάνουν με την τεχνο-

ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Με τους περισσότερους
Ελληνες να έχουν φτάσει στα
όρια της φοροδοτικής τους ικανότητας εν μέσω κρίσης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
κράτος έχουν φτάσει σχεδόν στα
66 δισ. ευρώ, καθώς μόνο για
το 2014, σωρεύονται νέες, με
ρυθμό περίπου 1 δισ. ευρώ το
μήνα.
Ενδεικτικά, αν η Ελλάδα κατάφερνε να συγκεντρώσει αυτά
τα 66 δισ. ευρώ -το μεγαλύτερο
μέρος των οποίων είναι μη εισπράξιμα καθώς αφορούν, για
παράδειγμα, επιχειρήσεις που
έχουν κλείσει- θα μπορούσε να
αποπληρώσει το ένα πέμπτο
σχεδόν του χρέους της, που φτάνει τα 320 δισ. ευρώ.
Επίσης, αξίζει να σημειωθεί
πως το ΑΕΠ της χώρας, το οποίο
μετά από 6 χρόνια ύφεσης έχει
χάσει σχεδόν το 25% της αξίας
του, δεν ξεπερνά τα 185 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για την
παρακολούθηση των επιδόσεων
της φορολογικής διοίκησης, μέχρι τον Απρίλιο, οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, όσες δηλαδή
δημιουργήθηκαν μόνο το 2014,
ανήλθαν στα 4,325 δισ. έναντι
3,562 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.
Σε ό,τι αφορά στους ελέγχους, για τους ελέγχους των εμβασμάτων εξωτερικού από τους
751 που έχουν προγραμματιστεί
έχουν ολοκληρωθεί οι 48.
Για τους ελέγχους των off shore από τους 159 που έχουν
προγραμματισθεί έχουν ολοκληρωθεί 4 στους οποίους βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα 5,7
εκατ. ευρώ.
Για τους φορολογούμενους
μεγάλου πλούτου σε εξέλιξη βρίσκονται 397 έλεγχοι, έχουν ολοκληρωθεί 64 και έχουν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα 19,1
εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, και οι έλεγχοι να
ολοκληρωθούν πιο γρήγορα, με
την ανεργία στο 26,5% και το
ποσοστό των Ελλήνων που διαβιούν στα όρια της φτώχειας και
σε συνθήκες κοινωνικού απο-

Συνέχεια στη σελίδα 12

Συνέχεια στη σελίδα 10

Συνέχεια στη σελίδα 9

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΑκΗΣ/ΑΣΟΣιΕΪΤΕΝΤ ΠΡΕΣ

Κοινωνία: Αυξάνεται η παράνομη μετανάστευση και στη Λήμνο. Σελίδα 11.
Κύπρος: Εκποιήσεις ακινήτων
προνοεί το επικαιροποιημένο
Μνημόνιο. Σελίδα 17.

Η Αθήνα άρχισε να γεμίζει τουρίστες
Οι τουριστικοί φορείς αναμένουν αριθμό-ρεκόρ τουριστών για φέτος που θα δώσει μία ανάσα
στην χτυπημένη από την κρίση Ελλάδα. Ηδη η Αθήνα γεμίζει καθημερινά από χαρούμενους
τουρίστες. Στη φωτογραφία η μελλόνυμφη Ιρια (πρώτη δεξιά), από το Λούγκο της ΝΑ Ισπανίας,
με φίλους της σε ένα προγαμήλιο ταξίδι στην Αθήνα ντυμένοι αρχαιοελληνικά το διασκεδάζουν
πάνω από ένα φρεάτιο εξαερισμού του Μετρό στο κέντρο της πόλης.

Το Στάνφορντ εκθρονίζει το Χάρβαρντ
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Εκμεταλλευόμενο το όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια,
των υποψήφιων φοιτητών για
τις νέες τεχνολογίες, το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ έχει καταφέρει στη συνείδηση μαθητών και
φοιτητών να εκθρονίσει από την
κορυφή των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων της χώρας το Χάρβαρντ, το οποίο επί χρόνια κυριαρχούσε.
Τα σχετικά στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι το Στάνφορντ έχει το χαμηλότερο πο-

σοστό αποδοχής προπτυχιακών
φοιτητών τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ στα πέντε από τα έξι
τελευταία χρόνια ήταν στην κορυφή του «Princeton Review»
στο οποίο μαθητές των τελευταίων τάξεων του Λυκείου καλούνται να ονοματίσουν το «κολέγιο των ονείρων τους». Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια
συγκεντρώνει περισσότερα χρήματα από χορηγούς από οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο της
χώρας.
Παρόλα αυτά, κανείς δεν χα-

ρακτηρίζει το «Duke» ως το
«Στάνφορντ του Νότου» ή το
Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν ως
το «Δημόσιο Στάνφορντ», τουλάχιστον προς το παρόν. Ωστόσο, η κυριαρχία του Χάρβαρντ,
που ιδρύθηκε πριν από 378 χρόνια και το οποίο είχε τις αποφοιτήσεις του την Πέμπτη, φαίνεται να απειλείται.
«Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι στην παρούσα φάση το
Στάνφορντ είναι το Πανεπιστήμιο στο οποίο θέλουν να φοιτήσουν οι μαθητές» είναι τα λόγια

Μια ελεύθερη γυναίκα με κατακόκκινα μάτια...
Tου Φώτη Παπαγερμανού
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Μια μέρα στη ζωή
της συγγραφέως και ποιήτριας
Ιωάννας Καρατζαφέρη, δεν ήταν
ποτέ συνηθισμένη και αυτά που
η ίδια καταγράφει στα βιβλία της
είναι περιστατικά που αποδεικνύουν ότι πράγματι η συγγραφέας έχει όχι μόνο τα βιώματα
αλλά και τις εμπειρίες και την
αισθητική να γοητεύσει και τον
πιο δύσκολο αναγνώστη με τον
λόγο της.
Η ίδια η κ. Καρατζαφέρη διάβασε αποσπάσματα από τη δουλειά της, τα τελευταία βιβλία της
και ιδιαίτερα το πιο πρόσφατο
βιβλίο της, με τον τίτλο «Ο τόπος
μου είναι παντού», στη διάρκεια
μιας όμορφης λογοτεχνικής και
όχι μόνο εκδήλωσης, που διοργάνωσε η δραστήρια Ενωση Ελληνοαμερικανίδων Γυναικών,
γνωστή με τα αρχικά «AGAPW»,
στο Γραφείο Τύπου της Νέας
Υόρκης, ανήμερα της επετείου
της Αλωσης της Κωνσταντινούπολης.
Η πρόεδρος της Ενωσης κ.
Ολγα Αλεξάκου που προλόγισε
την όμορφη αυτή πολυμορφική

εκδήλωση μίλησε σύντομα για
την ευκαιρία να τιμήσουν την κ.
Καρατζαφέρη και οι παρόντες
ανυποψίαστοι περίμεναν μια
κοινή λογοτεχνική παρουσίαση,
αλλά έφυγαν ωφελημένοι τόσο
από τη γνωριμία τους με μια μεγάλη κυρία της ελληνικής και
ομογενειακής λογοτεχνίας, όσο
και επειδή τελικά παρακολούθησαν ένα πολυθέαμα, με απαγγελίες και χορό και μουσική,
που σε καμμία παρόμοια εκδήλωση μέχρι τώρα δεν είχαν ξαναζήσει.
Παρόντες, μεταξύ άλλων,
στην παρουσίαση του έργου της
Ιωάννας Καρατζαφέρη, η σύζυγος του προξένου της Ελλάδας
κα Κουμπαράκη, η κα Πένυ Τσίλα, o διευθυντής του Γραφείου
Τύπου της Ελλάδας κ. Νίκος Παπακωνσταντίνου, ο επιχειρηματίας κ. Νίκος Τσακανίκας και ο
γνωστός τροβαδούρος Σεραφείμ
Λάζος, φίλοι και οι δύο από πολλά χρόνια της συγγραφέας. Χρέη
εισηγήτριας της εκδήλωσης ανέλαβε η δεσποινίδα Δήμητρα Νικολού, που την περίοδο αυτή
Συνέχεια στη σελίδα 4

WR/ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΡΜΑΝΟΣ

Η συγγραφέας και ποιήτρια Ιωάννα Καρατζαφέρη αναφέρθηκε
στην επέτειο της Αλωσης της Πόλης και στο έργο της.

Ο Παγκύπριος
πατάει γερά
για τίτλο
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Πάμε γερά για
τον τίτλο» το σύνθημα που επικρατεί στον Παγκύπριο εν όψει
του κυριακάτικου τελικού του
Κοσμοπόλιταν Σόκερ Λιγκ με
τους Λάνσντοουν Μπόις. Στις
6.30 το απόγευμα στο Ichan Stadium όλη η ποδοσφαιρική Ομογένεια πρέπει να δώσει το παρών και να στηρίξει την ελληνική ομάδα που διεκδικεί για τον
Ελληνισμό το πρωτάθλημα. «Είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος,
πολύ δυνατή ομάδα, αλλά κι
εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε.
Ελπίζουμε να έρθουν φίλαθλοι
στο γήπεδο να μας στηρίξουν
γιατί αυτοί είναι που μας δίνουν
τη δύναμη που χρειαζόμαστε
στα παιχνίδια. Ευχόμαστε να έρθουν αρκετοί να μας δουν και
εμείς θα τα δώσουμε όλα για να
πανηγυρίσουμε μαζί τους την
κατάκτηση του πρωταθλήματος», τα λόγια του προέδρου του
Συνέχεια στη σελίδα 19
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Τα μέλη και τα στελέχη του Συλλόγου Ελληνοαμερικανίδων
Επαγγελματιών, ενώ παρακολουθούν με έκδηλο το ενδιαφέρον την παρουσίαση του βιβλίου της ομογενούς συγγραφέoς

Ιωάννας Καρατζαφέρη. Δεξιά, η εισηγήτρια της εκδήλωσης
Δήμητρα Νικολού (αριστερά) και η πρόεδρος του Συλλόγου
Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών. Δρ. Ολγα Αλεξάκου.

Μια ελεύθερη γυναίκα με κατακόκκινα μάτια...
Συνέχεια από τη σελίδα 1
συμμετέχει σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Μουσείο Μοντέρνας
Τέχνης. Η παρουσία της ήταν
μια ακόμα ένδειξη ότι η Ενωση
Γυναικών «AGAPW» έχει καταφέρει να ανακαλύπτει και να
προβάλει νέους ανθρώπους με
φρέσκες ιδέες και αντιλήψεις.
Εκτός από την κ. Καρατζαφέρη
αποσπάσματα διάβασαν η Νατάσα Κατερινοπούλου και ο Ηλίας
Νεοφώτιστος, ενώ για το έργο
της μίλησαν στα Ελληνικά ο Σαμ
Τσέκουα και στην Αγγλική ο καθηγητής κ. Σπύρος Ευθυμιάδης.
Το πολυθέαμα επιμελήθηκε μουσικά η συνθέτρια Νανά Σιμοπούλου, η ηθοποιός Βασιλεία Τερζάκη
και στο τραγούδι η Τέρι Βακιρτζόγλου.

Συνέχεια... στην ξενιτιά
Παρουσιάζοντας η κ. Καρατζαφέρη το απόσπασμα του βιβλίου της που αναφέρεται στο
ξεπροβόδισμα της μητέρας της
από το αεροδρόμιο «Κένεντι»,
τόνισε ότι της είχε κάνει εντύπωση το ολοστρόγγυλο Αυγουστιάτικο φεγγάρι. Ο ανθρώπινος
πόνος, συμπλήρωσε, είναι ιδιωτική υπόθεση και επιστρέφοντας
στο σπίτι της, έκοψε όλα τα μαλλιά της. Μάλιστα οι κινήσεις της
με το ψαλίδι, ήταν τόσο επικίνδυνες που υπήρχε ο κίνδυνος να
βλάψει τα μάτια της. Δέχθηκε
τότε την επίσκεψη του γλύπτη
Νίκου Ικαρη, που όπως είπε, μου
έσωσε τα μάτια. Εκείνη την εποχή
ο γλύπτης παρουσίασε στους μαθητές του στο Μπρούκλιν Κόλετζ
ένα έργο του, που το ονόμασε

Harry N. Pateroulakis
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ
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κουκουβάγια. Οταν οι μαθητές
τον ρώτησαν γιατί η κουκουβάγια
έχει κόκκινα μάτια, ο γλύπτης
ανέφερε ότι τα κατακόκκινα μάτια
είναι τα μάτια της Ιωάννας Καρατζαφέρη.
Διαβάζοντας τις πρώτες γραμμές σε ένα από τα βιβλία της Ιωάννας Καρατζαφέρη (ας πούμε
το 4-2=0 ή το Μπαζαγιάζι), θα
διαπιστώσει ο αναγνώστης ότι
είναι μια απλή στο γράψιμο και
στην έκφραση συγγραφέας, ανθρώπινη κυρίως και σίγουρα ρεαλιστική. Εχει όμως μέσα της μια
δύναμη που σε καθηλώνει και
σε κρατάει δέσμιο μέχρι τις τελευταίες σειρές. Είναι, όπως είπε
η ίδια στο ακροατήριο, περιγραφή
της ίδιας της ζωής. Στόχος μου,
είπε, ήταν να ταυτιστώ με τον
λαό. Κι ύστερα μίλησε για τη
μαμά της που την αναφέρει με
λεπτομέρειες στο τελευταίο βιβλίο
της. Ηταν, ανέφερε, ένας θετικός
άνθρωπος. Για το κορίτσι από
την Καλλιθέα, ο ερχομός της στην
Αμερική επεφύλασσε νέες εμπειρίες, και νέα βιώματα.
Οπως τόνισε ο Νιγηριανός
Σαμ Τσέκουα, στη σύντομη παρέμβασή του σε άψογα Ελληνικά,
για τον ίδιο η Ιωάννα Καρατζαφέρη αποτελεί μια από τις πιο
μεγάλες συγγραφείς που έχει
γνωρίσει, όπως η Ρεγγίνα Παγουλάτου, όπως η Ελένη Παϊδούση κι η αξέχαστη Μάγια Αγ-

γέλου, που θυμήθηκε ότι όταν
είχε το βιβλιοπωλείο στην οδό
Στάινγουεϊ είχε περάσει και υπέγραψε ένα από τα βιβλία της. Η
γλώσσα, είπε ο κ. Τσέκουα, μαζί
με την κουλτούρα εκφράζει τον
Ελληνισμό. Οσο απομακρυνόμαστε από αυτές τις αξίες, τόσο πιο
πολύ θα υποφέρουμε. Χρειάζεται,
συνέχισε ο κ. Τσέκουα, να αγκαλιάσουμε αυτούς του ανθρώπους,
όπως και τη μεγάλη αυτή Ελληνίδα, την Ιωάννα.
Ο κ. Τσέκουα αναρωτήθηκε,
πώς αφήνουμε τα παιδιά μας να
μην ξέρουνε το «Α! και Α!» και
το πάρτι για μια «Χελώνα;» Βιβλία,
που όπως είπε, αποτελούν διδάγματα ζωής.
Αμέσως μετά διάβασε αποσπάσματα από άλλο βιβλίο της
συγγραφέως η Νατάσα Κατερινοπούλου, δίνοντας ένα δείγμα
εικονικής πραγματικότητας μέσα
από το βιβλίο της Καρατζαφέρη.
Ο καθηγητής κ. Σπύρος Ευθυμιάδης, αναφέρθηκε με περισσότερες λεπτομέρειες στη
ζύμη της μαγιάς που κάνει στα
έργα της η Καρατζαφέρη. Η εξέλιξη του χαρακτήρα, είπε, είναι
εκείνη που τροφοδοτεί την ιστορία. Ομως, συμπλήρωσε, οι χαρακτήρες δεν αλλάζουν τον κόσμο και ο κόσμος δεν τους αλλάζει. Υπάρχει, κατέληξε, αλήθεια
στο πώς νιώθει το συναίσθημα
μια γυναίκα.

Η Ιωάννα Καρατζαφέρη έχει
μεταφράσει και την Μάγια Αγγέλου, όπως ανέφερε και η ίδια,
κάνοντας μνεία στη σπουδαία
αυτή μορφή της σύγχρονης λογοτεχνίας που πέθανε πριν λίγες
μέρες. Υστερα η κ. Καρατζαφέρη
έκανε αναφορά στην Αλωση της
Πόλης και τέλος, σχετικά με το
Γραφείο Τύπου στη Νέα Υόρκη,
θυμήθηκε ότι έχει μια ιδιαίτερη
σχέση με αυτό. Οταν οι υπάλληλοι, είπε, έκαναν το μεσημεριανό
διάλειμμα, εγώ πήγαινα στο Γραφείο Τύπου, τότε στην 5η Λεωφόρο και διάβαζα τις ελληνικές
εφημερίδες. Σχετικά με τον τίτλο
ενός ντοκιμαντέρ για τη ζωή της,
που ετοίμασε ο Γιάννης Κατωμέρης, με τίτλο «Μια Ελεύθερη Γυναίκα» η Ιωάννα Καρατζαφέρη
τόνισε: «δεν είμαι ελεύθερη. Εχω
μερικά αισθήματα εναντίον κάποιων. Πώς να ξεχάσω - είπε τους Γερμανούς; Εχω, λοιπόν,
αδυναμίες που μαυρίζουν την
ελευθερία μου. Δύσκολα - κατέληξε -, μπορείς να αποκτήσεις
πλήρη ελευθερία». Ωστόσο, όπως
είπε, η αισθητική την ελευθέρωσε.
Η Καρατζαφέρη έκανε και αυτοκριτική για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα και αναρωτήθηκε: «μήπως φταίμε κι εμείς
αν έχουμε πάρει τον δρόμο της
πτώχευσης;».
Χορός και τραγούδι...
Μουσική μέσα από τα βιβλία

της Ιωάννας; αναρωτήθηκε το
κοινό βλέποντας μία ομάδα με
χορεύτριες, με επικεφαλής την
Κάριν Χέιμαν, την ηθοποιό Βασιλεία Τερζάκη, την Νατάσα Κατερινοπούλου μαζί με την συνθέτρια Νανά Σινοπούλου, που
πράγματι με τη βοήθεια των συνεργατών της κατάφερε να συγκινήσει τόσο την συγγραφέα
όσο και όλους στο ακροατήριο.
Ομως, ανάμεσα στο πυκνό
ακροατήριο, ήταν και κάποιοι
παλιοί και καλοί φίλοι της Ιωάννας. Ανθρωποι που την γνώρισαν
από μικρή και μέχρι σήμερα
έχουν στενούς δεσμούς φιλίας.
Ενας από αυτούς, ο επιχειρηματίας κ. Νίκος Τσακανίκας, μίλησε
με θερμά λόγια για την κ. Καρατζαφέρη που εκείνος γνώρισε και
που σήμερα είναι, όπως είπε,
τιμή του να έχει στη βιβλιοθήκη
του ένα ολόκληρο τμήμα αφιερωμένο σε εκείνη.
Ο κ. Τσακανίκας συνεργάστηκε με την συγγραφέα στην επιχείρηση του «Homeric Tours»
όπου εργάστηκε. Γνωριστήκαμε,
είπε, από την πρώτη στιγμή που
ήρθε στην Αμερική. Από τότε
συνεργαζόμαστε και την θεωρώ
πολύ καλή μου φίλη. Είμαι περήφανος, είπε στον «Εθνικό Κήρυκα» ο κ. Τσακανίκας, γιατί έχω
στη βιβλιοθήκη μου ένα τμήμα
αφιερωμένο στο έργο της Ιωάννας.

Σας προσκαλούμε στο 37ο Ετήσιο

Ελληνικό Φεστιβάλ

H ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «ΜΑΝΗ»
προσκαλεί τα μέλη με τις οικογένειές τους
όλους τους Μανιάτες και τους φίλους τους

σε Ετήσια Χοροεσπερίδα
Σάββατο 7 Ιουνίου
της κοινότητας του ιστορικού

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ
www.stconstantinecathedral.org
64 Schermerhorn St.
γνωστή και ως
“The Honorable Nicholas Coffinas Way”
μεταξύ των Court Street και Boerum Place
Downtown Brooklyn, N.Y. 11201
(718) 624-0595

TERRACE ON THE PARK
52-11 111th St., Flushing Meadows Park, NY 11368

Cocktails στις 7:00. Θα ακολουθήσει δείπνο.
Μουσική, χορός, αληθινό ξεφάντωμα
με τον Dj Greek Wave.
Πλούσια λαχειοφόρος
εισιτήριο $90 το άτομο. Φοιτητές με college ID και παιδιά κάτω των 12 $45.

για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους:
σταύρο Βουγιουκλάκη (516) 817-4584 και Χρήστο ορφανάκο (646) 591-3144

2-8 Ιουνίου 2014
Δευτέρα-Πέμπτη 11 π.μ.-9 μ.μ.
Παρασκευή 11 π.μ. -12 μεσάνυχτα
Σάββατο 4 μ.μ. - 12 μεσάνυχτα
Κυριακή 1 μ.μ. -4 μ.μ.
Τα καλύτερα ελληνικά, σπιτικά φαγητά και γλυκά
Ψωνίστε στην αγορά μας

Χορέψτε την Παρασκευή και το Σάββατο
το βράδυ
Φέρτε την οικογένειά σας,
τους φίλους και τους συναδέλφους σας
στο μοναδικό φεστιβάλ
που διαρκεί μια ολόκληρη εβδομάδα.
Ακολουθήστε μας στο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ, MD
Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος
Νευροθεραπεία xρόνιων παθήσεων αυτιών
ο ωτορινολαρυγγολόγος γεώργιος αλεξιάδης αποφοίτησε
το 1994 από το Νew York University. εκανε την πρακτική
του εξάσκηση το 2000 στο ίδιο νοσοκομείο και το 2002 το
Fellowship όπου ειδικεύτηκε στην Νευροτολογία.
συνεργάζεται με το ΝΥεε ως ωτολόγος/Νευροτολόγος, ειδικευμένος στην απώλεια ακοής, μολύνσεις, βόμβοι και όγκοι
αυτιών.
Δέχεται και στα δύο του ιατρεία:

1430 2nd Avenue, Suite 110, New York, NY 10021
380 Second Avenue, 9th Floor, New York, NY 10010
Tηλ.: (646)

438-7823

ωρες ιατρείου: Δευτέρα 9 π.μ. - 12 μεσημέρι • τρίτη 9 π.μ. - 4:30 μ.μ.
Πέμπτη 1μ.μ. - 4:30μ.μ. • Παρασκευή 8:30 π.μ. - 12 μεσημέρι
Δεκτές οι κυριότερες ασφάλειεs: United, Oxford, Cigna, BC/BS, Aetna, Medicare

