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Ο Ομπάμα παρουσίασε πρωτοβουλίες για οπλοκατοχή
Κατηγόρησε το
λόμπι όπλων για
ομηρεία Κογκρέσου

Περιγράφει πώς
ερωτεύτηκαν
ΝΑΣΟΥΑ. ΝΙΟΥ ΧΑΜΣΑΪΡ. Περιγράφοντας πώς ερωτεύτηκαν
για πρώτη φορά, αλλά και τονίζοντας ότι είναι η πλέον κατάλληλη για να κυβερνήσει την χώρα, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον,
άρχισε τη Δευτέρα εκστρατεία
μόνος του για να προωθήσει την
υποψηφιότητα της Χίλαρι Κλίντον για τον προεδρικό θώκο των
ΗΠΑ.
Ο Μπιλ Κλίντον κρατούσε
μέχρι τώρα διακριτική στάση
στην εκστρατεία που διεξάγει η
σύζυγός του. Ακρως δημοφιλής,
δεν δείχνει ωστόσο να έχει
απαλλαγεί από τη σκιά των σεξουαλικών ατασθαλιών του στο
παρελθόν, ένα θέμα για το
οποίο ο Ρεπουμπλικανός Ντόναλντ Τραμπ κρίνει ότι θα αποτελέσει «λογικό στόχο» κατά τη
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.
Ο Μπιλ Κλίντον εκφώνησε
μια ομιλία τη Δευτέρα ενώπιον
πολλών εκατοντάδων ανθρώπων
στο Νάσουα, στο Νιου Χάμσαϊρ,
τονίζοντας αναφερόμενος στην
Χίλαρι Κλίντον ότι δεν έχει ποτέ
ξανασυναντήσει στη ζωή του
έναν υποψήφιο για τον Λευκό
Οίκο που να είναι «ο καταλληλότερος βάσει των γνώσεών του,
της εμπειρίας του και της προσωπικότητάς του προκειμένου
να κάνει πραγματικότητα όσα
πρέπει να κάνει», πόσο μάλιστα
σε μια «περίοδο αβεβαιότητας».
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
(1993-2001) επέμεινε στο πόσες γνώσεις έχει η σύζυγός του
σχετικά με την εξωτερική πολιτική, αφού η Χίλαρι Κλίντον διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών
της πρώτης κυβέρνησης του
Μπαράκ Ομπάμα, όπως επίσης
τη μακρά πορεία και δράση της
υπέρ της προστασίας των παιδιών και των φτωχών.
Εκείνος παρουσίασε τον εαυτό του ως έναν «ευτυχισμένο
παππού» και αφηγήθηκε πώς οι
δύο τους ερωτεύτηκαν για πρώτη φορά πριν από 45 χρόνια,
όταν σπούδαζαν και πως εκείνη
την εποχή θεωρούσε ότι η ΧίλαΣυνέχεια στη σελίδα 11

παΜπΛΟ ΜαΡτΙΝΕΖ ΜΟΝσΙΒαΪ/ασΟσΙΕΪτΕΝτ πΡΕσ

Στιγμιότυπο από την τελετή στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ

Ομπάμα παρουσίασε ενώπιον των οικογενειών των θυμάτων,
τις πρωτοβουλίες του για την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Μια σειρά από
διατάγματα και προτάσεις που,
ενώ θα σέβονται την Δεύτερη
Τροπολογία του αμερικανικού
Συντάγματος περί οπλοκατοχής,
θα επιτρέψουν ωστόσο να δοθεί
μάχη εναντίον της ένοπλης βίας
στη χώρα, παρουσίασε χθες το
πρωί από τον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, Μπαράκ Ομπάμα.
Πλαισιωμένος από γονείς των
μικρών μαθητών που έχασαν τη
ζωή τους στο μακελειό που έλαβε χώρα στο Δημοτικό Σχολείο
στο Νιουτάουν του Κονέκτικατ,
τον Δεκέμβριο του 2012, ο Μπαράκ Ομπάμα κατηγόρησε το
λόμπι των όπλων ότι κρατά το
Κογκρέσο όμηρο. «Δεν μπορούν
να κρατούν την Αμερική όμηρο», είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος στο πλαίσιο
της ειδικής τελετής που έλαβε
χώρα στην Ανατολική Αίθουσα
του Λευκού Οίκου.
«Δεν πρόκειται για κάποια
συνωμοσία να πάρουμε τα όπλα
από τα χέρια των πολιτών. Οταν
περνάς τον έλεγχο του ιστορικού σου (background check) θα
μπορείς να αγοράζεις πυροβόλο
όπλο. Το πρόβλημα είναι πως
κάποιοι πωλητές όπλων λειτουργούν με διαφορετικούς κανόνες».
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μάΣυνέχεια στη σελίδα 10

«Μάθημα ανθρωπιάς» πήρε η Βανέσσα Ρεντγκρέιβ Στη Θεσ/νίκη η
Του ανταποκριτή μας
Γιάννη Σοφιανού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). «Η Ελλάδα δίνει στον Κόσμο κάτι ανεκτίμητο(...), το πιο
σημαντικό μάθημα, μάθημα ανθρωπιάς», δήλωσε σχετικά με
την προσφυγική κρίση η διάσημη ηθοποιός, Βανέσσα Ρεντγκρέιβ, κατά την επίσκεψή της
χθες στο Κέντρο Φιλοξενίας
Προσφύγων στην περιοχή του
Ελαιώνα της Αθήνας.
Κάλεσε δε τις κυβερνήσεις
και άλλων χωρών να βοηθήσουν, καθώς η Ελλάδα, είπε, δεν
πρέπει να αφεθεί να σηκώνει
όλο το βάρος ενός διεθνούς ζη-

τήματος μόνη της.
Η Βρετανή ηθοποιός που έχει
τιμηθεί με Οσκαρ, Εμμυ, Τόνι,
Χρυσή Σφαίρα, Screen Actors
Guild Award, βραβείο Φεστιβάλ
Καννών και BAFTA επισκέφθηκε
την Αθήνα για να παρακολουθήσει το έργο «Σμύρνη μου αγαπημένη» της κ. Μιμής Ντενίση
στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
Η κ. Ρεντγκρέιβ, γνωστή και
για την ακτιβιστική της δράση
για τα παιδιά και την ειρήνη είναι πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της UNICEF από το 1995εξέφρασε την διάθεση και τη θέληση να γνωρίσει την κατάσταση στην Ελλάδα και να επισκε-

φθεί τους χώρους όπου φιλοξενούνται πρόσφυγες και μετανάστες.
Στην δομή του Ελαιώνα,
χθες, την συνόδευσαν ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης
Μουζάλας, ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, η κ. Ντενίση, αλλά και ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και παραγωγός, Μάρτιν Σέρμαν.
Από την πρώτη στιγμή, η κ.
Ρεντγκρέιβ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της και το ενδιαφέρον
της για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, ιδιαίτερα τα παιδιά,
τα οποία έσπευδαν να της πιάσουν το χέρι. Μάλλον δεν την

αναγνώριζαν, αλλά οι πολλές τηλεοπτικές κάμερες ήταν αρκετές
για να τους κάνουν να καταλάβουν πως επρόκειτο για σημαντικό πρόσωπο.
Εκείνη τα τραβούσε κοντά
της, έσφιγγε το χέρι τους και ανταπέδιδε την προσοχή τους με
το πιο θερμό, μητρικό μπορεί να
πει κανείς, χαμόγελο. Τα έπαιρνε αγκαλιά. Τους μιλούσε.
«Είμαι εδώ να δω εσάς, τις
οικογένειές σας, τους Ελληνες τι
προσφέρουν...», έλεγε.
Συνομίλησε εκτεταμένα με
τους γονείς τους και άλλους πρόσφυγες και μετανάστες, με τη
Συνέχεια στη σελίδα 8

Eρευνα «Ε.Κ.» για την
επιρροή του Facebook

μάχη για τη ΝΔ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι δύο υποψήφιοι για
την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης
και Βαγγέλης Μεϊμαράκης, αλλά
το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε
χθες στον Απόστολο Τζιτζικώστα, αν και απογοήτευσε, καθώς
δεν εξέφρασε προτίμηση υπέρ
ενός εκ των δύο υποψηφίων.
Ωστόσο, κάποιοι πολιτικοί
αναλυτές ανέφεραν ότι με τη
δήλωσή του ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας κλείνει
το μάτι στον κ. Μητσοτάκη.
Ειδικότερα, ο κ. Τζιτζικώστας
απέφυγε να πάρει θέση για τον
δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών στη ΝΔ. Στη χθεσινή του δήλωση ευχαρίστησε
όσους τον ψήφισαν την πρώτη
Κυριακή, απηύθυνε έκκληση για
μαζική συμμετοχή και στον δεύτερο γύρο και ανέφερε ότι δύΣυνέχεια στη σελίδα 6

Του Μιχάλη Κακιά
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Η σημερινή τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μεταξύ
μας εύκολα και άμεσα, ακόμη κι
αν μας χωρίζει τεράστια απόσταση. Το Facebook, αξιοποιώντας
την τεχνολογία, φέρνει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους σε
όλο τον πλανήτη σε οπτική και
ακουστική επαφή.
Προσωπικά, επικοινωνώ τακτικά μέσω του Facebook με
τους φίλους μου από τη Νέα

Ομογένεια: Οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι
διένειμαν
την
«Boston Globe». Σελίδα 5.
Κοινωνία: Θεοφάνεια στο λιμάνι της Σμύρνης πρώτη φορά
μετά το 1922. Σελίδα 8.
Κοινωνία: 34 σοροί προσφύγων ξεβράστηκαν σε δύο τουρκικές ακτές. Σελίδα 8.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2015
€1
$ Καναδά

$1.07
$0.72
ΚΑΙΡΟΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: αίθριος 20-40
αΥΡΙO: αίθριος 26-43
ΑΘΗΝΑ: 52-70
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 48-64

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

info@ekirikas.com

Υόρκη, καθώς και με συγγενείς
και φίλους στην Ελλάδα. Μαθαίνω τα νέα τους κι εκείνοι τα δικά
μου και μ’ αυτό τον τρόπο «μικραίνουμε» την απόσταση που
μας χωρίζει.
Ομως, το Facebook κρύβει
και αρκετούς κινδύνους. Ιδιαίτερα για εμάς τους νεαρούς, που
κινδυνεύουμε να πέσουμε θύματα εκμετάλλευσης από αγνώστους. Γι’ αυτό χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις
επιλογές φίλων στο Facebook
και να επιτρέπουμε στους γονείς
μας να έχουν τακτική πρόσβαση
στην ιστοσελίδα μας για την
προστασία μας.
Τέλος, να μην ξεχνούμε ότι
όσους φίλους και να κάνουμε
στο Facebook, δεν ανταποκρίνονται στην έννοια της πραγματικής φιλίας. «Συνομιλητές ναι,
πραγματικοί φίλοι μάλλον όχι»
τόνισε στον «Εθνικό Κήρυκα» ο
μαθητής Χρήστος Γιαβάρας από
τη Φλόριδα.
Συνέχεια στη σελίδα 5

Απεβίωσε ο
π. Δημήτριος
Μιχαηλίδης
Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου

δεία του στην Αγία Τριάδα, όπου
παρετάθη, όπως κάθε χρόνο,
γεύμα στην κοινοτική αίθουσα
«Ματθαίος». Παρακάθησαν,
εκτός από τον Μητροπολίτη
Αλέξιο, οι ιερείς των κοινοτήτων
της ευρύτερης περιοχής της Τάμπα, με τις πρεσβυτέρες και άλλοι
προσκεκλημένοι. Το βράδυ
επρόκειτο ο Αρχιεπίσκοπος να
παρακαθίσει στο καθιερωμένο
δείπνο της τοπικής AHEPA.
Σήμερα, Τετάρτη, θα τελεστεί
στις 9 π.μ. ο Ορθρος και στις 10
π.μ. θα αρχίσει η αρχιερατική
Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων στον Αγιο Νικόλαο. Τόσο κατά την πανηγυρική Θεία Λει-

ΒΟΣΤΩΝΗ. Απεβίωσε σε ηλικία
98 ετών ο πρωτοπρεσβύτερος
Δημήτριος Μιχαηλίδης, στην πόλη Κουίνσι της Μασαχουσέτης,
όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια.
Ο αείμνηστος π. Δημήτριος
ήταν ένας από τους τελευταίους
επιζώντες ιερείς που είχαν αποφοιτήσει πρώτοι το 1942 από τη
Θεολογική Σχολή του Τιμίου
Σταυρού η οποία πρωτοξεκίνησε
τη λειτουργία στην πόλη Πάμφρετ του Κονέκτικατ και κατόπιν μετακόμισε στη Βοστώνη.
Εζησε μία πλήρη ζωή αφιερωμένη στην Ελληνορθόδοξη
Εκκλησία, στην οικογένειά του
και στους φίλους του. Ο π. Δημήτριος γεννήθηκε στη Λάρνακα
της Κύπρου το 1917 και όταν
αποφοίτησε από το Λύκειο μαζί
με τον δίδυμο αδελφό του Θεμιστοκλή ήλθαν στις Ηνωμένες
Πολιτείες για να επανασυνδεθούν με τον πατέρα τους τον ιερέα Ιωάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος
είχε μεταναστεύσει στην Αμερική πολλά χρόνια πριν.
Ιεράτευσε επί μισό και πλέον
αιώνα σε διάφορες κοινότητες
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής
όπως στην πόλη Τσατανούγκα
του Τενεσί, Σαβάνα της Τζόρτζια, Γουέιλινγκ Γουέστ Βιρτζίνια, καθώς επίσης και σε κοινότητες της Νέας Αγγλίας όπως της
Αγίας Τριάδας στο Φίτζμπουργκ
και της Αγίας Αικατερίνης στο

Συνέχεια στη σελίδα 4

Συνέχεια στη σελίδα 5

WR/ΚΩστασ ΜπΕη

Κοπή πίτας Συλλόγου Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών
Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών (AGAPW) σε συνεργασία με την ΑΛΛΗΛΟΝnet,
την Δευτέρα διοργάνωσαν στο Μανχάταν εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 4). Από αριστερά διακρίνονται: Ολγα Μαραγκού, Ασπασία Γούναρη, Πηνελόπη Τσίλα, Ανθούσα Ηλιοπούλου, Μαρία Μάρκου, Δρ Ολγα Αλεξάκου, Τζένη Μαρκέτου, Μαριάνθη Κουλιά, Αγκαθα Μίστου, Δρ Στέφανι Σπανού.

Γιορτάζει η «Πόλη των Θεοφανείων» στη Φλόριδα
Του ανταποκριτή μας
Σταύρου Μαρμαρινού
ΤΑΜΠΑ. Με λιακάδα και θερμοκρασία γύρω στους 72 βαθμούς, προβλέπεται ότι θα γιορταστούν τα Φώτα σήμερα, Τετάρτη, στο φημισμένο «Ελληνικό Χωριό», Τάρπον Σπρινγκς της
Φλόριδας, που είναι γνωστό
στους ξένους και ως «Πόλη των
Θεοφανείων».
Η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στον γραφικό όρμο Σπρινγκ
Μπάγιου, κοντά στον ιστορικό
Καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου
Νικολάου, είναι το μεγαλύτερο
γεγονός για την περιοχή και
συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες ομογενείς και άλλους, όχι

μόνο από τη Φλόριδα, αλλά και
από διάφορες πόλεις της Αμερικής.
«Ολα είναι έτοιμα για να
γιορτάσουμε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο, τον
Μητροπολίτη Ατλάντας κ. Αλέξιο
και άλλους ιεράρχες, τη βάπτιση
του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό», είπε στον «Εθνικό Κήρυκα» ο αρχιερατικός επίτροπος
της Μητρόπολης Ατλάντας και
προσωρινός ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας του Αγ. Νικολάου, π. Τζέιμς Ρουσάκης. «Η
Ομογένεια αγαπά τον Θεό και
ξέρει να κρατά τις παραδόσεις».
Ο εορτασμός των Θεοφανείων στο Τάρπον Σπρινγκς, είναι
ο μεγαλύτερος έξω από τα σύ-

νορα της Ελλάδος.
Χθες Τρίτη, έφθασε πρώτος
στο αεροδρόμιο της Τάμπα, ο
Μητροπολίτης Αλέξιος και λίγο
αργότερα ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος.
Το μεσημέρι, έγινε ο Αγιασμός των πλοίων και των πληρωμάτων τους στο Spongs Docks
του Anclote River από τον επίσκοπο Ζήλων κ. Σεβαστιανό.
Οπως είναι γνωστό, στην περιοχή αυτή κατά τον περασμένο
αιώνα έφθασαν και εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι Ελληνες νησιώτες, που ασχολήθηκαν με την
σπογγαλιεία στον διπλανό Κόλπο του Μεξικού.
Μόλις έφθασε ο Αρχιεπίσκοπος κατευθύνθηκε με τη συνο-

4

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΤΕΤΑΡΤη 6 IΑνΟυΑΡΙΟυ 2016

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Η Ενωση Ομογενών Γυναικών Επαγγελματιών έκοψε τη Βασιλόπιτα
Ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανίδων Επαγγελματιών (AGAPW) σε συνεργασία με την ΑΛΛΗΛΟΝnet,
τη Δευτέρα διοργάνωσαν στο Μανχάταν την εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας. Οι ομογενείς παρακολούθησαν τα έργα 25 Ελλήνων καλλιτεχνών, συμπεριλαμβανομένων των Γιάννη
Καμίνη και Φίλιπου Τσιάρα που ήταν παρόντες. Αριστερά, ο κ. Γιάννης Καμίνης, ενώ μιλά για
τα έργα. Πάνω διακρίνονται, αρχίζοντας από την 5η κυρία αριστερά, οι κ. Μαρία Μάρκου,
Ολγα Αλεξάκου, Ανθούσα Ηλιοπούλου, Πηνελόπη Τσίλα και Ειρήνη Βανταράκη.

Γιορτάζει η «Πόλη των Θεοφανείων» στη Φλόριδα
Συνέχεια από τη σελίδα 1
τουργία, όσο και κατά την τελετή
της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού, μαζί με τους αρχιερείς θα είναι ιερείς από όλες τις Ελληνορθόδοξες εκκλησίες όλων των περιοχών γύρω από την Τάμπα.
Η εκκλησία κατακλύζεται από
κόσμο, ενώ χιλιάδες ομογενείς
και ξένοι περιμένουν έξω από την
εκκλησία στους τριγύρω δρόμους
και ιδιαίτερα στο γειτονικό Σπρινγκ Μπάγιου, όπου λίγη ώρα αργότερα θα γίνει η Κατάδυση του
Τιμίου Σταυρού.

Ο Αρχιεπίσκοπος
θα διαβάσει ευχή
και θα ευλογήσει
τους νέους
Μετά τη Θεία Λειτουργία και
τον Αγιασμό, θα γίνει λιτάνευση
της εικόνος της Θείας Βάπτισης
και ο Αρχιεπίσκοπος, οι λοιποί ιεράρχες, οι ιερείς, επίσημοι και χιλιάδες κόσμου, θα κατευθυνθούν
εν πομπή, στο Σπρινγκ Μπάγιου.
Οι αρχιερείς και ο λοιπός κλήρος μαζί με τους επισήμους θα
ανέβουν στην ειδική εξέδρα,
όπου θα γίνει η καθιερωμένη
Ακολουθία.
Ο Αρχιεπίσκοπος θα διαβάσει
ευχή και θα ευλογήσει τους νέους
που θα κολυμβήσουν για να πιάσουν τον Τίμιο Σταυρό. Υπάρχει
περιορισμός στην ηλικία των παιδιών που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 χρόνων και να μην
έχουν ξεπεράσει τα 18. Πενήντα

οκτώ περίπου νέοι της Ομογένειας θα πέσουν στα νερά για να
πιάσουν τον Σταυρό. Ο νικητής
που θα τον πιάσει, θα πάει στη
συνέχεια κοντά στον Αρχιεπίσκοπο ο οποίος και θα τον ευλογήσει.
Προηγουμένως, δύτες της τοπικής Αστυνομίας ερευνούν το
βυθό όπου θα γίνει η ρίψη του
Τιμίου Σταυρού, για να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει κάτι το επικίνδυνο για τους νέους που θα
κολυμβήσουν για να τον πιάσουν.
Κατά τη στιγμή της τελετής
σήμερα στο Σπρινγκ Μπάγιου, η
17χρονη Φωτεινή Σισόη, μαθήτρια Λυκείου, ντυμένη στα
άσπρα, θα αφήσει ελεύθερο να
πετάξει ένα ολόλευκο περιστέρι,
που συμβολίζει το Αγιο Πνεύμα.
Εκείνη τη στιγμή και ο Αρχιεπίσκοπος θα ρίχνει, σύμφωνα με
την παράδοση, έναν άσπρο Σταυρό στα νερά του Σπρινγκ Μπάγιου.
Μετά την τελετή θα ακολουθήσει το Γλέντι των Θεοφανείων,
με φαγητά, ποτά, ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς
στο κοινοτικό κέντρο «ΣπανόςΠάπας».
Κατά την εκδήλωση, ο Αρχιεπίσκοπος θα επιδώσει στον νικητή έναν χρυσό σταυρό, ενώ αναμνηστικούς σταυρούς θα δώσει
και στους άλλους κολυμβητές. Οι
κολυμβητές, μαζί με τον νικητή
ο οποίος θα κρατά και το κύπελλο που επίσης θα του δοθεί, θα
περιέλθουν θριαμβευτικά την κεντρική περιοχή του Τάρπον
Σπρινγκς τραγουδώντας ψαλμούς
των Θεοφανείων.
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Πάνω: Ενα μέρος
από το Σπρινγκ
Μπάγιου, που οι
πλευρές του γεμίζουν από χιλιάδες
κόσμου, ενώ επάνω
σε δέκα περίπου
βάρκες, περιμένουν
οι νέοι να βουτήξουν για να πιάσουν
το Σταυρό. Δεξιά: Ο
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος
και ο μητροπολίτης
Ατλάντας κ. Αλέξιος,
κατά το περυσινό
γεύμα με ιερωμένους και άλλους παράγοντες, λίγο μετά
την άφιξή τους στη
Φλόριδα.

Ομογενής ένας εκ των νέων διευθυντών του Μίλριτζ Ιν στο Τζέρικο
ΤΖΕΡΙΚΟ. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο ομογενής Μπουτς Γιαμαλής είναι
ένας εκ των διαχειριστών που
θα αναλάβουν τη διεύθυνση του
πανδοχείου Μίλριτζ στο Τζέρικο
της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με
χθεσινό
δημοσίευμα
της
«Newsday».
Η εταιρεία Kimco Realty
Corp., ιδιοκτήτρια του πανδοχείου Μίλριτζ στο Τζέρικο, τη
Δευτέρα επιβεβαίωσε ότι οι νέοι
διαχειριστές του πολυόροφου
εστιατορίου και καταστημάτων
είναι οι εστιάτορες από το Λονγκ
Αϊλαντ, Μπουτς Γιαμαλής και
Αντονι Καπετόλα.
Η σύμβαση με τον κ. Μπουτς
Γιαμαλή, πρόεδρο του Ομίλου
Ντόβερ στο Φρίπορτ και τον κ.
Καπετόλα, δικηγόρο από το Γουίλιστον Παρκ και διευθυντή λειτουργίας του «The Carltun» στο
Αϊζενχάουερ Παρκ, τέθηκε σε
ισχύ την Παρασκευή.
Ο Ομιλος Ντόβερ του ομογενούς κ. Γιαμαλή, που ιδρύθηκε
το 1976, εποπτεύει πολλές αίθουσες δεξιώσεων και εστιατόρια στο Λονγκ Αϊλαντ, συμπεριλαμβανομένων των «The Sands»
στο Λίντο Μπιτς, «Coral House»
στο Μπόλντουιν, «Maliblue
Oyster Bar», «Hudson on the
Mile», το «Malibu Shore Club»
και το «Peter’s Clam Bar» στο Αϊλαντ Παρκ.
Ο ομογενής κ. Μπουτς Γιαμαλής είναι γνωστός στον «Ε.Κ.»
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Ο ομογενής επιχειρηματίας Μπουτς Γιαμαλής του Ομίλου Ντόβερ, μαζί με τον Άντονι Καπετόλα είναι οι νέοι διευθυντές του
συγκροτήματος εστιατορίου και καταστημάτων Μίλριτζ Ιν.
και έχει γράψει άρθρο σχετικό
με αυτόν στις 5 Απριλίου του
2015. Ενας πετυχημένος επιχειρηματίας, ο πρόεδρος του Ομίλου Ντόβερ δημιούργησε την

επιχείρησή του αγοράζοντας μέρη που του άρεσαν ως παιδί, τα
οποία στη συνέχεια τα ανακαινίζει.
Ξεκίνησε την καριέρα του

από τα 14 που εργαζόταν στο
ντέλι του πατέρα του, το
«Dover» στο Μανχάταν. Εργάστηκε σε φορτηγό παγωτού και
τελικά κατέληξε με στόλο 50
φορτηγών και την εταιρεία
«Carnival Ice Cream». Αγόρασε
επίσης και αποκατέστησε το 75
ετών «Peter’s Clam Bar» μετά
από τεράστιες ζημιές που υπέστη από τον τυφώνα «Σάντι».
Κάλεσε όμως τους πρώην ιδιοκτήτες Πίτερ και Αννα Κωστάλα
να του δείξουν τις συνταγές τους
για το ωραίο τους μενού. Αν και
μεγάλοι άνθρωποι, στα 80 τους,
το έκαναν πρόθυμα. Το μυστικό
του για να πετύχει μια επιχείρηση είναι όπως λέει «το προσωπικό και το ενδιαφέρον στη
λεπτομέρεια».
Ο κ. Καπετόλα έχει διευθύνει
το «The Carltun», το οποίο περιλαμβάνει δύο εστιατόρια το
«Patio» και το «The Palm Court»,
καθώς και μία κάβα κρασιών και
σαλόνι για κάπνισμα πούρων,
από το 1995.
Ο προηγούμενος επικεφαλής
στο Μίλριτζ Ιν ο Οουεν Τ. Σμιθ,
του οποίου η οικογένεια ήταν
ιδιοκτήτες και διηύθυναν το ακίνητο για περισσότερα από 50
χρόνια, είχαν ανακοινώσει τα
σχέδιά τους να βγουν στη σύνταξη στο τέλος του 2015 μετά
την πώληση του Μίλριτζ Ιν στην
Kimco για $7,5 εκατομμύρια τον
Απρίλιο.

«Μετά την απόκτηση του ακινήτου από την Κίμκο και την
απόφαση του Οουεν Σμιθ να
βγει στη σύνταξη, μας ενδιέφερε
να βρούμε κάποιον να διευθύνει
το Μίλριτζ», είπε ο Ντέιβιντ
Μπουϊνίκι, αντιπρόεδρος σχέσεων επενδυτών και επικοινωνίας
της εταιρείας για την Κίμκο, ένα
τραστ που έχει έδρα στο Νέο
Χάιντ Παρκ. «Χαρήκαμε πολύ
που βρήκαμε έναν πετυχημένο
εστιάτορα με έδρα στο Λονγκ
Αϊλαντ για να συνεχίσει τη λειτουργία του καταστήματος».

«Δεν θέλουμε να αλλάξουμε
οτιδήποτε είναι δημοφιλές», είπε ο κ. Γιαμαλής, προσθέτοντας
ότι αυτός και ο κ. Καπετόλα σχεδιάζουν να κάνουν πολλές ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις στο
πανδοχείο, ξεκινώντας με μερικά από τα μαγαζιά του χωριού.
«Θα αναβαθμίσουμε τα πάντα
εκεί, αλλά θα διατηρήσουμε την
ίδια διακόσμηση», είπε.
Οι νέοι διευθυντές θα δώσουν συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη για να περιγράψουν τα
σχέδιά τους για το ακίνητο.

Newsday

Το εστιατόριο με μαγαζιά «Milleridge Inn» που αναλαμβάνουν
ο ομογενής Μπουτς Γιαμαλής και ο Άντονι Καπετόλα.

Εναρξη λειτουργίας της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ομογενειακή Εκπαίδευση
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα
- «ΑΜΠΕ»). Η Επιτροπή Διερεύνησης του νομοθετικού πλαισίου για
την Ομογενειακή Εκπαίδευση, η
οποία συστάθηκε με διυπουργική
απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων και
του υπουργείου Εξωτερικών συνεδρίασε χθες Τρίτη.
Κατά την έναρξη των εργασιών της απηύθυνε χαιρετισμό ο
υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης Εξωτερικού Θεοδόσης Πελεγρίνης.
Μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός
Παιδείας ανέφερε ότι «η Επιτροπή αναλαμβάνει ένα άκρως σημαντικό έργο για την εκπαίδευση
των Ελληνόπουλων του εξωτερικού. Καλείται να εισηγηθεί ένα
νέο ευέλικτο, απαλλαγμένο από
τις αγκυλώσεις νομοθετικό πλαίσιο της Ελληνόγλωσσης εκπαίδευ-

σης του εξωτερικού σε αντικατάσταση του παλαιού νόμου, ο οποίος έχει υποστεί πάνω από 30 μεταβολές, γεγονός που τον καθιστούσε δυσλειτουργικό. Ευελπιστούμε από τη νέα ακαδημαϊκή
χρονιά τα σχολεία μας στο εξωτερικό να λειτουργούν βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, με πιο
αποτελεσματικό και αποδοτικό
τρόπο».
Τις εργασίες παρακολούθησε
ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού κ. Κόκκινος, ο οποίος
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ηταν μια ανάγκη της ελληνικής
ομογένειας που παίρνει σάρκα και
οστά χάρη στις άμεσες ενέργειες
των δύο υφυπουργών Θεοδόση
Πελεγρίνη και Ιωάννη Αμανατίδη.
Εύχομαι η επιτροπή αυτή να πετύχει στο έργο της και να αξιοποιήσει όλες τις δυνάμεις της ελ-

ΕυΡΩΚΙνηΣη
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Από αριστερά διακρίνονται: Ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Θεοδόσης Πελεγρίνης, ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού Μιχάλης Κόκκινος, ενώ
στη φωτογραφία δεξιά ο υφυπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Αμανατίδης.

ληνικής εκπαίδευσης για να προσφέρει το πολύτιμο αγαθό της ελληνομάθειας σε κάθε Ελληνα και
κάθε Ελληνίδα όπου γης».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής, Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου δήλωσε με το
πέρας της πρώτης συνεδρίασης:
«Πρόκειται για μια προσπάθεια
ορθολογικοποίησης και προώθησης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού. Η διαπίστωση
ότι μέχρι σήμερα η δομή και λειτουργία του συστήματος εκπαίδευσης έχει προβλήματα καθιστά
αναγκαία την αναμόρφωση του
συστήματος ελληνομάθειας για
προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών
εκεί όπου η Ομογένεια το έχει
απόλυτη ανάγκη».

