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Bαρυσήμαντη συνέντευξη Δρακόπουλου σε «Ε.Κ.»
Μιλά για την
φιλοσοφία του
και την Ομογένεια
Του Αντώνη Η. Διαματάρη

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως
κάνει μερικά βήματα στο ζήτημα
της επίθεσης κατά της συριακής
κυβέρνησης και, αφού ο ίδιος
δήλωσε πως αυτή μπορεί να
συμβεί «σύντομα ή καθόλου
σύντομα», ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο πρόεδρος θα συζητήσει με τους συμμάχους αναζητώντας τις συμβουλές τους.
Επιπλέον, ο υπουργός Αμυνας Τζιμ Ματίς προειδοποίησε
πως μια τέτοια επίθεση μπορεί
να ξεφύγει από κάθε έλεγχο και
συνέστησε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή πριν ληφθεί η
απόφαση για τον τρόπο που θα
απαντηθεί η φερόμενη επίθεση
με χημικά όπλα που εξαπέλυσε
το καθεστώς Ασαντ κατά πολιτών την προηγούμενη εβδομάδα.
Η εκπρόσωπος Τύπου του
Λευκού Οίκου, Σάρα Χάκαμπι
Σάντερς, δήλωσε μετά τη συνάντηση του κ. Τραμπ με τον κ. Ματίς και άλλα μέλη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, την
Πέμπτη, πως «δεν έχει ληφθεί
καμία τελική απόφαση. Συνεχίζουμε να αξιολογούμε τις πληροφορίες και δεσμευόμαστε για
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Με πυκνή συμμετοχή έγινε η πανομογενειακή συνέλευση της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Ν. Υόρκης στο Σταθάκειο Κέντρο για τις προετοιμασίες της παρέλασης. Τελετάρχες

«Αρχηγός μαφίας», λέει
ο Κόμεϊ για τον Τραμπ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρώην επικεφαλής του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ,
επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ
και τον χαρακτηρίζει ανήθικο
και «αδιάφορο προς την αλήθεια», σε ένα ιδιαίτερα οξύ βιβλίο που θα κυκλοφορήσει την
επόμενη εβδομάδα. Επιπλέον,
περιγράφει τον Πρόεδρο ως αρχηγό μαφίας και αποκαλεί τον
τρόπο με τον οποίο ηγείται της
χώρας ως «καθοδηγούμενο από
τον εγωισμό και την απαίτηση
πλήρους αφοσίωσης» προς το
πρόσωπό του.
Μάλιστα, στο «A Higher
Loyalty», ο κ. Κόμεϊ αναφέρει
πως ο Πρόεδρος τού είχε ζητήσει τουλάχιστον τέσσερις φορές
να ερευνήσει τις κατηγορίες περί του «φακέλου» στον οποίο περιέχεται η πληροφορία πως
υπάρχει βίντεο από ξενοδοχείο

στη Μόσχα όπου ο Τραμπ φέρεται να είχε αγοράσει τις υπηρεσίες Ρωσίδων ιερόδουλων, προκειμένου να αποδειχθεί ότι πρόκειται για ψέμα.
Ο κ. Τραμπ αντέδρασε σε αυτές τις αποκαλύψεις και μέσα
από το Twitter αποκάλεσε την
Παρασκευή τον Κόμεϊ «αποδεδειγμένο ψεύτη και υπαίτιο
διαρροών», γράφοντας πως
«όλοι στην Ουάσιγκτον πίστευαν πως θα έπρεπε να απολυθεί για την τρομερά κακή δουλειά που έκανε μέχρι, τελικά, να
απολυθεί. Διέρρευσε διαβαθμισμένες πληροφορίες, γεγονός
για το οποίο θα έπρεπε να προσαχθεί».
Στη συνέχεια δεν δίστασε να
τον αποκαλέσει «αδύναμη λα-

ορίσθηκαν ο κυβερνήτη Ν. Υόρκης, Αντριου Κουόμο, η Γενική Εισαγγελέας της Κομητείας Νάσο, Μάντλιν Σίγκα, και ο ομογενής
κατασκευαστής και φιλάνθρωπος, Παντελής Μπούμπουρας.

Τελετάρχες Σίγκα, Μπούμπουρας, Κουόμο
Του Χριστόδουλου
Αθανασάτου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την πεποίθηση
ότι η παρέλαση της 22ας Απριλίου θα είναι απόλυτα επιτυχημένη, με έναν παράλληλο προβληματισμό όμως για την, έως
ώρας, ροή των εσόδων, εξέφρασε η οργανωτική επιτροπή κατά
τη διάρκεια της προτελευταίας
πανομογενειακής συγκέντρωσης, που πραγματοποιήθηκε το
απόγευμα της Πέμπτης στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο στην
Αστόρια.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μεί-

ζονος Νέας Υόρκης, Πέτρος Γαλάτουλας, χαιρέτισε την αυξημένη συμμετοχή στην προετοιμασία της παρέλασης από πλευράς της νεολαίας, ενώ ανακοινώθηκε ο τελικός κατάλογος των
τελεταρχών της φετινής εκδήλωσης. Ο λόγος για τον κυβερνήτη Νέας Υόρκης, Αντριου
Κουόμο, την Γενική Εισαγγελέα
της κομητείας Νάσο, Μάντλιν
(Μαγδαληνή) Σίγκα, και τον
ομογενή κατασκευαστή και φιλάνθρωπο, Παντελή Μπούμπουρα.
Παράλληλα, γνωστοποιήθηκε ότι στη φετινή παρέλαση θα
τιμηθεί, για τον συμβολισμό της,

η πόλη «Greece» της Πολιτείας
Νέας Υόρκης, με τη βράβευση
να αποδίδεται στον δήμαρχο
Ουίλιαμ Ρέιλικ, ο οποίος θα είναι, κατ’ ουσίαν, ο τέταρτος τελετάρχης.
Σε ό,τι αφορά στους προσκεκλημένους από Ελλάδα, σημαντική θα είναι η παρουσία εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η λίστα περιλαμβάνει τον
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ,
Γιώργο Πατούλη, τον δήμαρχο
Κέρκυρας, Κωνσταντίνο ΝικοΣυνέχεια στη σελίδα 5
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Η συγγραφέας Μαίρη
Κόντζογλου μιλά στον «Ε.Κ.»
Της Σταυρούλας Τσούτσα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Είναι πολύ λίγα τα
βιβλία που δεν μπορώ να αφήσω
από τα χέρια μου, αυτά που μου
κλέβουν ώρες ύπνου, που δεν
βλέπω την ώρα να τελειώσω με
τις υποχρεώσεις και να χαθώ
στον δικό τους κόσμο. Κι ακόμη

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Παρασκευή 13 Απριλίου 2018
€1
$ Καναδά

$1.23
$0.79
ΚΑΙΡΟΣ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: αίθριος 64-80
αΥριO: Βροχερός 44-47
ΑΘΗΝΑ: 53-79
ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 65-88

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

λιγότερα είναι αυτά που, όταν
τα διαβάσω και κλείσω το βιβλίο, νιώθω ένα κενό, σαν να χάνω ξαφνικά επαφή με αγαπημένους φίλους, σαν να μένω μόνη
απότομα. Από αυτά ήταν και οι
«Μεσημβρινοί της Ζωής», η τριλογία της κ. Μαίρης Κόντζογλου
που ομολογώ, έπεσε τυχαία στα
χέρια μου κι έγινε η αφορμή για
να γνωρίσω και να αγαπήσω το
συγγραφικό της έργο.
Τα πιο πρόσφατα έργα της είναι δύο τριλογίες «Οι Μεσημβρινοί της Ζωής» και «Τα Παλιά
Ασήμια», το βιβλίο «Χίλιες Ζωές
απόψε» καθώς και το ιστορικό
μυθιστόρημα «Οι Μαγεμένες».
Η γραφή της κ. Κόντζογλου
είναι λυρική και απόλυτα γοητευτική. Η πλοκή είναι ευρηματική και κρατά δέσμιο τον αναγνώστη. Ο χώρος και ο χρόνος
εναλλάσσονται και η φαντασία
μπλέκεται με τα πραγματικά
ιστορικά γεγονότα σε ιστορίες
καλοϋφασμένες, οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με τον έρωτα, τον πόλεμο, την προσφυγιά,
τη μετανάστευση και γενικά με
όλα όσα απασχολούν τον άνθρωπο. Οι ζωντανές εικόνες και
η ψυχαναλυτική προσέγγιση
των χαρακτήρων δημιουργούν

ΓΕνιΚEσ πληροφορIΕσ

info@ekirikas.com
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, παραχώρησε μια βαρυσήμαντη, αποκλειστική συνέντευξη στην εφημερίδα μας,
με την ευκαιρία του αφιερώματος του «Περιοδικού» του «Εθνικού Κήρυκα» στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, του οποίου ως γνωστόν ηγείται.
Στη συνέντευξη με τον κ.
Δρακόπουλο, που δόθηκε μετά
την πρόσφατη θριαμβευτική του
επίσκεψη στην Ελλάδα, του θέσαμε μόνο πέντε -αλλά κρίσιμαερωτήματα, στα οποία απαντά,
όπως πάντα, με ευθύτητα και
βαθύ προβληματισμό.
Συγκεκριμένα, στην ερώτησή
μας για την σχέση του με τον
αείμνηστο θείο του Σταύρο
Νιάρχο, ο κ. Δρακόπουλος απαντά πως «δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τις ρίζες μας. Είχα μια πολύ στενή και ιδιαίτερη σχέση με
τον θείο μου».
Και προσθέτει: «Σκληρή δουλειά, φιλότιμο, μεράκι, περηφάνια, σεβασμός. Αυτές είναι οι
αξίες τις οποίες προσπαθώ να
ακολουθώ καθημερινά στην
προσωπική μου ζωή... Εφόσον
δεν προσπαθείς να βλάψεις τους
Συνέχεια στη σελίδα 5

Τριήμερο
πένθος για
τον σμηναγό
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Τριήμερο πένθος κηρύχθηκε από την Πέμπτη στις Ενοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, ενώ
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμυνας θα παραβρεθεί το Σάββατο στην κηδεία
του κυβερνήτη του «Mirage
2000-5», σμηναγού Γεωργίου
Μπαλταδώρου, που έχασε τη
ζωή του όταν το αεροσκάφος
του συνετρίβη 9 ναυτικά μίλια
βορειοανατολικά της Σκύρου το
μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας συγκίνηση στο Πανελλήνιο.
Η σορός του σμηναγού εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής από αλιευτικά σκάφη,
που συμμετείχαν στις έρευνες
ανοιχτά της Σκύρου και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό ΝοσοΣυνέχεια στη σελίδα 9

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Κίνδυνος
αντιπερισπασμού

Ε

καθώς η πρώτη δίκη κατέληξε
χωρίς ετυμηγορία. Αυτή τη φορά, ωστόσο, έχει απέναντί της
μία νομική ομάδα υπεράσπισης
του ηθοποιού που έχει στόχο να
την παρουσιάσει ως «απατεώνα»
που τον παγίδεψε για χρήματα.
Οπως έγραψε ο «Ε.Κ.», ο κα-

λληνας διπλωμάτης παρών
σε συνομιλία τού Χένρι Κίσινγκερ (Henry Kissinger)
με το Ελληνα Υπουργό Εξωτερικών ένα χρόνο μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, θυμάται
ακόμη ζωηρά μια ιστορικού περιεχομένου αναφορά τού πρώτου στο Κυπριακό.
Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, θέλοντας να εξηγήσει
τον αμερικανικό ρόλο στην κυπριακή τραγωδία, σημείωσε ότι
η Ουάσιγκτον, απορροφημένη
από την δίνη των τελευταίων
ημερών του Watergate που οδήγησαν στην παραίτηση του προέδρου Νίξον, δεν μπόρεσε να
επικεντρωθεί επαρκώς και να
εκτιμήσει πλήρως τους κινδύνους και ως εκ τούτου δεν αντέδρασε έγκαιρα και αποτελεσματικά για την αποτροπή της επερχόμενης θύελλας.
Ισως κάποιοι καχύποπτοι
ιστορικοί να διαβάσουν σε αυτά
τα λόγια μια προσπάθεια συγκάλυψης τών, κατ’ αυτούς,
πραγματικών αιτιών για την τότε
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Εγκαίνια του τρίτου καταστήματος «Gyro World» στην Αστόρια
Μέσα σε ατμόσφαιρα χαράς και ενθουσιασμού έγιναν τα εγκαίνια του νέου «Gyro World» (Γύρος
του Κόσμου) στην συμβολή της 30ής Λεωφόρου με την 36η οδό, στην Αστόρια. Πρόκειται για το
τρίτο κατάστημα του Δημήτρη Πετρίδη, το οποίο όπως και τα άλλα δύο είναι υψηλής ποιότητας και
αναμένεται να κατακτήσει τις καρδιές των πελατών (περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα 5).

Η Κώνσταντ καταθέτει κατά του Κόσμπι
ΝΟΡΙΣΤΑΟΥΝ. ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ. Η ομογενής Αντρεα Κώνσταντ (Andrea Constand), επρόκειτο να καταθέσει την Παρασκευή κατά του Μπιλ Κόσμπι
(Bill Cosby) σε δίκη όπου παραπέμπεται για σεξουαλική επίθεση.
Ηδη 5 ακόμη γυναίκες έχουν
πάρει τη θέση τους στο βήμα κα-

τά του ηθοποιού, λέγοντας
στους ενόρκους ότι ο κωμικός,
που κάποτε αναφερόταν ως
«America’s Dad», είναι βιαστής
κατ’ εξακολούθηση, ο οποίος
τους έκανε κακό επίσης.
Η εμφάνιση της κ. Κώνσταντ
αποτελεί τη δεύτερή της ευκαιρία να αντιμετωπίσει τον κ. Κόσμπι σε μία δικαστική αίθουσα,

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
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Ενθουσιασμός στα εγκαίνια του τρίτου «Gyro World» Συνέντευξη
Του Χρ. Αθανασάτου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με τις ευχές του
καταναλωτικού κοινού για μια
επιτυχημένη λειτουργία, ανάλογη με των άλλων δυο καταστημάτων του, πραγματοποιήθηκαν
το απόγευμα της Πέμπτης τα
εγκαίνια του νέου «Gyro World»
(Γύρος του Κόσμου) στη συμβολή της 30ήςΛεωφόρου με την
36η οδό, στην Αστόρια.
Πρόκειται για το νέο επιχειρηματικό τόλμημα του ιδιοκτήτη,
Δημήτρη Πετρίδη, ο οποίος μελετούσε για αρκετό καιρό την
αγορά και αποφάσισε να επεκτείνει την γνωστή αλυσίδα στην
«καρδιά» του Ελληνισμού της Νέας Υόρκης, όπως θεωρείται, γενικότερα, η περιοχή της Αστό-

ρια.
«Ηταν κάτι που το ήθελε ο
κόσμος, θεωρώ ότι θα πάει καλά,
πιστεύουμε στην ελληνική ομογένεια και πιστεύουμε και στο
δικό μας καλό φαγητό. Για να κάνουμε τρίτο μαγαζί πάει να πει
ότι ο κόσμος μας στηρίζει, τον
ευχαριστούμε, τον σεβόμαστε
και το κάνουμε με εκτίμηση. Σεβόμαστε τον πελάτη», ανέφερε
στον «Ε.Κ.» ο κ. Πετρίδης.
Το «Gyro World» θεωρείται
μια από τις πιο επιτυχημένες φίρμες καταστημάτων εστίασης και
διάθεσης εδεσμάτων γύρου και
συναφών κρεατικών στη Νέα
Υόρκη. Παρόλα αυτά, ακολούθησε έναν «αντίστροφο» δρόμο σε
σχέση με άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις ομογενών: Δεν ξεκίνη-

σε από την Αστόρια για να απευθυνθεί αρχικά μια πιο ευρεία βάση Ελλήνων πελατών, αλλά από
το Φλάσινγκ, πριν από 13 χρόνια.
Αργότερα, επεκτάθηκε στο Ρίτσγουντ και μόλις πρόσφατα
στην Αστόρια. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης πιστεύει ότι η δική του περίπτωση είχε διαφορές.
«Προσφέρουμε κάτι διαφορετικό, η ίδια η ποιότητα είναι διαφορετική, δεν είναι το ‘βρώμικο’
που λέμε στην Ελλάδα. Στο Φλάσινγκ π.χ. δεν έχουμε πελατεία
μόνο Ελληνες αλλά κυρίως ξένους, και αυτό ανοίγει τις προοπτικές για κάτι μεγαλύτερο. Το
ίδιο βλέπουμε και σήμερα, αφού
η Αστόρια είναι πλέον σαν ένα
μικρό Μανχάταν, όπου, εκτός
από τους μόνιμους κατοίκους,

έχει και πολλούς που περνάνε ως
επισκέπτες».
Παράλληλα, ο Δημήτρης Πετρίδης τόνισε ότι ο ελληνικός γύρος και το σουβλάκι όχι μόνο δεν
χάνουν την δυναμική τους από
την συνειδητή στροφή του μέσου
Αμερικανού στη λεγόμενη «υγιεινή διατροφή», αλλά αντίθετα
ισχυροποιούν τη θέση τους,
αφού «δεν έχουν σχέση με τα
φαστ φουντ και τα πλαστικά φαγητά».
Εγκαίνια με φιλανθρωπικό
σκοπό
Το κλίμα στην εκδήλωση ήταν
απολύτως εορταστικό, με εκατοντάδες νέους και παλαιούς πελάτες, που έδωσαν ευχές για καλές
δουλειές, συνοδεία εκλεκτών μεζέδων. Παράλληλα, συνδύασαν

το τερπνόν μετά του ωφελίμου,
αφού τα έσοδα θα διατεθούν για
τη στήριξη του ελληνικού τμήματος του Ronald McDonald
House, στη Νέα Υόρκη, το οποίο
παρέχει διαμονή σε παιδιά με
καρκίνο από την Ελλάδα και την
Κύπρο, που έχουν μεταβεί στην
πόλη για θεραπεία.
«Η κίνηση είναι συμβολική,
για να μην ξεχνάμε ότι σε κάθε
event, τα χρήματα που ξοδεύονται, που είναι πολλά, μπορούν
να διατεθούν για έναν πιο ουσιαστικό και σημαντικό σκοπό,
όπως είναι η ζωή των μικρών παιδιών», κατέληξε ο κ. Πετρίδης.
Τα εγκαίνια ξεκίνησαν από τις
3 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν στις 9 το βράδυ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/κΩΣΤΑΣ μπΕη

Από τον Αγιασμό για τα εγκαίνια του τρίτου καταστήματος «Gyro World» στην
Αστόρια. Ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Παπαζαφειρόπουλος αγιάζει τους πα-

ρευρισκόμενους. Στο πλάι του διακρίνεται ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Πετρίδης.
Δίπλα, πελάτες απολαμβάνουν τον γύρο τους έξω από το κατάστημα.

Δρακόπουλου
στον «Ε.Κ.»
Συνέχεια από τη σελίδα 1
άλλους, δεν πρέπει ποτέ να σε
απασχολεί τι λένε οι άλλοι για σένα».
Στην διαπίστωσή μας ότι έχει
καταστεί ένας από τους Ελληνες
που ο κόσμος θαυμάζει περισσότερο, απαντά ως εξής: «Αισθάνομαι τιμή και ταυτόχρονα με διακατέχει ένα αίσθημα ταπεινοφροσύνης, αλλά και ένα αίσθημα χαράς, ένα αίσθημα περηφάνιας.
Επιπλέον, αισθάνομαι ακόμα περισσότερο υπεύθυνος...».
Στην ερώτησή μας, ποιες είναι
οι εμπειρίες της συνεργασίας του
με τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις, απαντά: «... Οι κυβερνήσεις πάνε κι έρχονται, αλλά η
πρόθεσή μας είναι το έργο μας να
παραμείνει διαχρονικό, με θετικά
αποτελέσματα για το σύνολο της
κοινωνίας... Εμείς συνεργαζόμαστε με οποιονδήποτε υπηρετεί το
λαό με αποστολή τη βελτίωση της
κοινωνίας στο σύνολό της...».
Και, βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να μην επισημάνουμε τις
δωρεές του Ιδρύματος στον χώρο
της Ομογένειας και να μην τον
ρωτήσουμε πώς αντιμετωπίζει τις
τελευταίες εξελίξεις με την Αρχιεπισκοπή μας.
«Είμαστε», απαντά, «σοκαρισμένοι, αλλά και συγχρόνως, δυστυχώς, δεν μας εκπλήσσει...

Στην τελική της φάση η παρέλαση - ανακοινώθηκαν τελετάρχες
Συνέχεια από τη σελίδα 1
λούζο, τον δήμαρχο Σύρου - Ερμούπολης, Γιώργο Μαραγκό, και
τον δήμαρχο Σάμου, Μιχάλη Αγγελόπουλο.
Από πλευράς της Προεδρικής
Φρουράς αναμένεται μια αποστολή τριάντα ατόμων, η οποία
θα αφιχθεί στη Νέα Υόρκη την
Τετάρτη και θα δώσει το «παρών» στην πανηγυρική πανομογενειακή της 20ας Απριλίου. Η
έκπληξη όμως ενδέχεται να είναι ο μοναδικός εν ζωή Εύζωνας
του πρώτου αγήματος που παρέλασε στην 5η Λεωφόρο, το
μακρινό 1949. Πρόκειται για
τον κ. Λαντζούνη, ο οποίος διαμένει στην Πενσυλβάνια και έχει
συμπληρώσει το 90ό έτος της
ηλικίας του.
Επίσης, ο κ. Γαλάτουλας ανέφερε πως αναζητήθηκε ένας μαθητής από το Ηράκλειο, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες τιμωρήθηκε από το Λύκειο όπου
φοιτά για την έμπνευσή του να
ανυψώσει την ελληνική σημαία
στο προαύλιο, καθώς είχε θεωρηθεί ότι ενήργησε με κίνδυνο
της σωματικής του ακεραιότητας.
Στο περιθώριο της πανομογενειακής τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σμηναγού Γιώργου Μπαλταδώρου,
που έχασε την ζωή του εν ώρα
καθήκοντος την Πέμπτη. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι στις εξέδρες των επισήμων θα μείνουν
τρεις θέσεις κενές, η μια προς
τιμήν του εκλιπόντος και οι άλλες δυο για τους στρατιωτικούς
που κρατούνται στην Αδριανούπολη.
«Αγώνας δρόμου» για το οι-
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Με αρκετή συμμετοχή πανομογενειακή της Ομοσπονδίας
Σωματείων για την παρέλαση
Ν.Υ. Διακρίνονται: Νίκος Βαρδής, πρόξενος Λάνα Ζωχιού,
Νάνσυ Παπαϊωάννου, Πέτρος
Γαλάτουλας, γενικός πρόξενος
Κύπρου Βασίλης Φιλίππου, Βασίλης Γκουρνέλος, Ηλίας Τσεκερίδης, Βασίλης Πετράτος.
γιαρης και ο Μιχάλης Χαλκιάς,
αλλά και τις τρεις τράπεζες, ALMA, Investor’s και Atlantic.
O επικεφαλής του Λευκώματος και της κυριακάτικης εκδήλωσης στο «Terrace on the
Park», Νίκος Μπάρδης, ο οποίος
κονομικό
Αρχικά, τον λόγο έλαβε ο επικεφαλής της οργάνωσης του δείπνου στο «Χίλτον», Φίλιπ Κρίστοφερ, ο οποίος γνωστοποίησε
ότι στόχος είναι να συγκεντρω-

θούν 100.000 δολάρια, με χορηγίες της τάξεως των 5.000 δολαρίων από 20 επιχειρήσεις.
Μάλιστα, ευχαρίστησε ξεχωριστά επιχειρηματίες που ανταποκρίθηκαν, όπως ο Νίκος Μού-

Η κοινOτΗτΑ του ΑγIου ΕλΕυθΕρIου Στο ΜΑνχAτΑν

προσκαλεί
όλους τους ενορίτες, γείτονες και φίλους
σε μεγάλο Xορό με Δείπνο
επ’ ευκαιρία της ιστορικής επετείου

των 100 χρόνων από την ίδρυσή της
και στα 50 χρόνια ιερατείας
του πατρός Αθανασίου Δήμου

κάλεσε τους Συλλόγους να στηρίξουν με κάθε τρόπο και στις
δυο περιπτώσεις, τόνισε ότι δεν
είναι ικανοποιημένος μέχρι στιγμής από τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί.
Σαφώς πιο αισιόδοξος ήταν ο
επικεφαλής του Λαχείου, κ.
Γκουρνέλος, ο οποίος εκτίμησε
ότι η Ομογένεια θα ανταποκριθεί και το ποσό - στόχος θα αποδειχθεί ρεαλιστικό.
Ακόμη, αναφέρθηκε ότι στον
ραδιομαραθώνιο του «Hellas
FM» όπου έγιναν προσφορές συνολικού ύψους σχεδόν 16.000
δολαρίων και μένει να διαφανεί
κατά πόσον άπαντες οι δωρητές
θα φανούν συνεπείς.
Από την πλευρά της, η πρόεδρος της παρέλασης, Νάνσυ Παπαϊωάννου, αναφέρθηκε στη σημασία της παρέλασης και υπενθύμισε ότι «είμαστε η δεύτερη
οικονομική δύναμη σε όλη την
Αμερική και πρέπει να παραμένουμε ενωμένοι. Ετσι θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας και
θα βοηθήσουμε την πατρίδα
μας».
Ο ταμίας της παρέλασης, Πολ
Κοτρώνης, εμφανίστηκε μεν
προβληματισμένος, αλλά τόνισε
πως υπάρχει χρόνος ακόμη για
να μπουν χρήματα στο ταμείο.
Το παρών έδωσαν ακόμη, μεταξύ άλλων, ο γενικός πρόξενος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Φιλίππου και η πρόξενος
της Ελλάδας, Λάνα Ζωχιού.

Ο Ανδρέας
Δρακόπουλος,
πρόεδρος του ΙΣΝ.
Οσοι βρίσκονται σε θέσεις ηγεσίας
θα πρέπει να το ξανασκεφτούν.
Να θυμίσουν στον εαυτό τους γιατί βρίσκονται εκεί εξαρχής, και να
έχουν την κοινή λογική και την
αξιοπρέπεια να πάνε σπίτι τους
όταν χρειάζεται... Αρκετά! Και φυσικά, θα πρέπει να δουλέψουμε
όλοι μαζί σαν μια Κοινότητα για
να υποστηρίξουμε την θρησκεία
μας, τα ήθη και έθιμά μας, και τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό,
την ελληνική μας γλώσσα. Χωρίς
την ελληνική γλώσσα θα χαθεί
και η ελληνικότητά μας με ό,τι
αυτό συνεπάγεται... (σ.σ.: η τελευταία παράγραφος από το «Και
φυσικά, θα πρέπει να δουλέψουμε... μέχρι... συνεπάγεται» από δικό μας τεχνικό λάθος δεν δημοσιεύτηκε στην αγγλική μας έκδοση. Εκφράζουμε την λύπη μας γι’
αυτό και προς τον κ. Δρακόπουλο
και προς τους αναγνώστες μας).
Ολόκληρο το κείμενο της συνέντευξης θα το βρείτε στο «Περιοδικό».

ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΘΗΝA / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

639

Aπό $

ΛΑΡΝΑΚΑ
52-11 111th Street Flushing, NY 11368

739

Aπό $

Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Οι τιμές είναι για ταξίδια με επιστροφή από Νέα Υόρκη

Cocktails 6:00 μ.μ. • Dinner 7:00 μ.μ.

Αγοράστε τα εισιτήριά σας σύντομα - Αριθμός θέσεων περιορισμένος

Μουσική και χορός

Γιάννης Παπαστεφάνου και η ορχήστρα του

ΣΑΣ ΠΑΜΕ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙEΣ ΤΩΝ ΗΠΑ

Μαζί του η ρούλα Βάσσου
Για περισσότερες πληροφορίες, κρατήσεις θέσεων ή αγορά εισιτηρίων τηλεφωνήστε:

Αυγερινή Κατέχη - 347 697 5711 • νικόλ Γερασιμοπούλου - 917 750 9774
Αννα Χλαμπέα - 516 426 4035
Προαγορά εισιτηρίων - $150/άτομο • Στην είσοδο - $200/άτομο
Παιδιά - $70 (ηλικίας 5-12) • Tραπέζια - $1,400 (για 10 άτομα)
Για τη μετάβασή σας θα διατεθούν δωρεΑν λεωφορεία από τον Αγιο ελευθέριο στις 4:45 μ.μ.
επιστροφή περίπου στις 11:00 μ.μ. • Οι θέσεις στα λεωφορεία θα δοθούν με σειρά ελεύσεως
359 West 24th Street, New York, NY 10011

MAIN OFFICE:
55 East 59th Street
New York, NY 10022
Tel: 212.753.1100
info@HomericTours.com

OTHER OFFICES:
Hicksville, Long Island,
Stamford, Connecticut
Athens, Greece

Nationwide Toll Free: 800.223.5570
www.HomericTours.com
www.facebook.com/Homeric Tours

