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Ελληνας φοιτητής
στο κέντρο «θύελλας»
Είναι ανώνυμος διαχειριστής
ιστοσελίδας στο New York University
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Τα εκθέματα της νέας έκθεσης συνοδεύονται και από φωτογραφίες από αντίστοιχα που βρέθηκαν σε διαφορετικές χώρες της

Μεγάλη
έκθεση
στο ΜΕΤ

Εγγύς Ανατολής και της Μεσογείου. Στο στιγμιότυπο ένα Ασσυριακό πήλινο δοχείο το οποίο είναι ολόιδιο με Μυκηναϊκό.

Συνελήφθη Ελληνορθόδοξος ιερέας
Του ανταποκριτή μας
Θεοδώρου Καλμούκου

Του Κωνσταντίνου Συρίγου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Μητροπολιτικό
Μουσείο της Νέας Υόρκης παρουσιάζει στο φιλότεχνο κοινό
την έκθεση «Από την Ασσυρία
έως την Ιβηρική, στην αυγή της
Κλασσικής Εποχής» η οποία περιλαμβάνει 260 εκθέματα από
τα διάφορα μουσεία και συλλογές της γενέτειρας, της Δυτικής
Ευρώπης, τον Καύκασο, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική
και τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής.
Η έκθεση φιλοξενείται στο
δεύτερο όροφο του Μουσείου
στις αίθουσες του «Iris and B.
Συνέχεια στη σελίδα 4

ΒΟΣΤΩΝΗ. Συνελήφθη από την
Αστυνομία, το απόγευμα της
Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου, ο ιερέας Αδάμ Μητρόπουλος, ιερατικός προϊστάμενος της κοινότητας Αγίου Γεωργίου στην πόλη
Μπάγκορ του Μέιν, με τις κατηγορίες της κατοχής παιδικής
πορνογραφίας και φωτογράφησης γυναίκας χωρίς την άδεια
της. Ο π. Μητρόπουλος ανήκει
στην εκκλησιαστική και κανονική δικαιοδοσία της Μητρόπολης
Βοστώνης. Ο «Εθνικός Κήρυξ»
ανάρτησε την είδηση λίγη μόλις
ώρα μετά τη σύλληψή του, στην
ηλεκτρονική
του
έκδοση
www.ekirikas.com.
Σε επικοινωνία του «Εθνικού
Κήρυκα», ο Μητροπολίτης Βοστώνης Μεθόδιος μας είπε ότι
«μόλις το πληροφορήθηκα τον

έβαλα αμέσως σε αργία και περιμένω να δω το επίσημο πόρισμα της Αστυνομίας».
Στο επίσημο ανακοινωθέν
της Αστυνομίας αναγράφεται ότι
«το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
2014, το Αστυνομικό Τμήμα του
Μπάγκορ έλαβε καταγγελία από
ενήλικη γυναίκα λέγοντας πως
πιστεύει ότι φωτογραφήθηκε ή
και βιντεοσκοπήθηκε χωρίς την
άδεια ή τη γνώση της. Οι ντεντέκτιβ του τμήματος ποινικών
ερευνών της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Μπάγκορ άρχισαν
την έρευνα, η οποία κατέληξε
στην σύλληψη σήμερα το απόγευμα (Δευτέρα) του Αδάμ Μητρόπουλου, 52 ετών, από το
Μπάγκορ Μέιν».
Ο π. Μητρόπουλος κατηγορείται για κατοχή αποκαλυπτικής φύσεως σεξουαλικού υλικού
που υπάγεται στην κατηγορία C
και παραβίαση της ιδιωτικότη-

τας (violation of privacy) που
ανήκει στην κατηγορία D.
Ο ιερέας Μητρόπουλος οδηγήθηκε στη φυλακή Penobscot
Jail, ενώ το γραφείο της Εισαγγελίας έχει ορίσει ως εγγυοδοσία για την προσωρινή του αποφυλάκιση το ποσό των δέκα χιλιάδων δολαρίων σε ρευστό. Σε
περίπτωση που δεν μπορέσει να
καταβάλλει το ποσό της εγγυοδοσίας μέχρι σήμερα Τετάρτη 17
Σεπτεμβρίου, θα προσαχθεί ενώπιον δικαστή.
Σε περίπτωση που καταδικαστεί αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης μέχρι και πέντε χρόνια και
χρηματικό πρόστιμο 5 χιλιάδων
δολαρίων για την κατοχή της
παιδικής πορνογραφίας και επί
πλέον ένα χρόνο φυλακή για
την παραβίαση της ιδιωτικότητας της γυναίκας και 2 χιλιάδες
Συνέχεια στη σελίδα 5

NEA YOΡΚΗ. Ενας Ελληνας
φοιτητής του Νew York University ήταν τελικά ο άνθρωπος που
διαχειριζόταν ανώνυμα και με
άκρα μυστικότητα μια ιστοσελίδα που αφορούσε τα κουτσομπολιά του Πανεπιστημίου και η
οποία είχε γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τους τελευταίους μήνες
στους κύκλους των φοιτητών
του εν λόγω Ιδρύματος.
Πρόκειται για τον Αριστοτέλη Οργινο, ο οποίος ίδρυσε την
ιστοσελίδα «NYUSecrets» με
στόχο, όπως λέει ο ίδιος μιλώντας στην εφημερίδα «Γουόλ
Στριτ Τζέρναλ», να ενώσει μια
τεράστια και ετερόκλητη ομάδα
φοιτητών σε έναν διαδικτυακό
χώρο, όπου τα πάντα, από τις
διαφυλετικές σχέσεις έως τις αυτοκτονικές τάσεις και τα χαγκόβερς θα μπορούσαν να συζητιούνται ελεύθερα και χωρίς αναστολές. Η προσπάθειά του αυτή
ανακόπηκε απότομα τον περασμένο μήνα, όταν η ταυτότητά
του αποκαλύφθηκε από την Κέλι
Γουέιλ, μια φοιτήτρια η οποία
επιμελείται ενός ανταγωνιστικού μπλογκ του New York University. Η αποκάλυψη της ταυτότητας του Ελληνα φοιτητή,
μάλιστα, έχει σταθεί η αφορμή
να ξεκινήσει μια ευρεία συζήτηση στο NYU γύρω από την ανωνυμία στο Διαδίκτυο.
«Το μόνο που ήθελα για το
NYU ήταν να θεωρείται ως ένα
μέρος με μεγάλη κοινότητα», είπε χαρακτηριστικά ο Οργίνος
στη συνέντευξη που παραχώρησε στη «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ»
από ένα κατάστημα Starbucks
στο Γκρίνουιτς Βίλατζ, που αποτελούσε και το μέρος από όπου
διαχειριζόταν την επίμαχη ιστοσελίδα. «Δεν ήθελα αυτή να μετατραπεί σε μια πλατφόρμα συζήτησης μίσους», συνέχισε ο
ίδιος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι
η ιστοσελίδα μοιάζει με άλλες
που έχουν κάνει κατά καιρούς
την εμφάνισή τους σε ολόκληρη
τη χώρα. Μεταξύ αυτών είναι
ιστοσελίδες στο Πανεπιστήμιο
Ράτγκερς της Νέας Ιερσέης και
το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον. Σε αυτές τις ιστοσελίδες

Οι κυπριακές οργανώσεις αποχαιρέτησαν τον Χρίστο Βραχίμη
Του Δημήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ο Χρίστος Βραχίμης, ιδρυτής της χορωδίας και
της φιλαρμονικής του Παγκυπρίου Συνδέσμου Αμερικής και συνάμα πρώην πρόεδρος της Νεολαίας του Παγκυπρίου, μετά από
τέσσερις δεκαετίες αποφάσισε
να παλιννοστήσει. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος, η ΠΣΕΚΑ και
η Κυπριακή Ομοσπονδία το βράδυ της Δευτέρας διοργάνωσαν
στο εστιατόριο «Κοπιάστε» το
καθιερωμένο αποχαιρετιστήριο
δείπνο και παρείχαν τη δυνατότητα στους συναγωνιστές, στους
συνεργάτες και στους φίλους
του Χρίστου Βραχίμη να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για
την προσφορά του και συνάμα
να θυμηθούν τις ηρωικές στιγμές
που έζησαν στα συλλαλητήρια,
στις διαδηλώσεις για το Κυπριακό και στις παρελάσεις της Ομογένειας στην 5η Λεωφόρο.
«Απόψε τιμούμε έναν μεγάλο
πολεμιστή, έναν αγωνιστή, έναν
ακούραστο εργάτη, έναν πρωτεργάτη και συνάμα δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε τον
αγώνα για την απελευθέρωση
της Κύπρου και την επανένωση
του νησιού», επεσήμανε κατά τη
διάρκεια της εναρκτήριας ομι-
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λίας του ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ
και του Παγκυπρίου Συνδέσμου
Φίλιπ Κρίστοφερ.
Ο κ. Κρίστοφερ υπογράμμισε
ότι ο Χρίστος Βραχίμης ήταν
αγωνιστής, οραματιστής και εμπνευστής, ότι όλοι οι συνδαιτυμόνες έχουν κάτι ξεχωριστό να
πουν και ότι ο Χρίστος Βραχίμης
είναι γνωστός και το έργο του
μιλάει από μόνο του.
Παράλληλα, εξέφρασε την
ικανοποίησή του για το γεγονός
ότι παρέστησαν εκπρόσωποι
όλων των κυπριακών οργανώσεων, ο γενικός πρόξενος της Κύπρου, πρέσβης Βασίλειος Φιλίππου και οι πρόεδροι των Ομοσπονδιών Ελληνικών Σωματείων
Νέας Υόρκης και Νέας Ιερσέης,
Πέτρος Γαλάτουλας και Σάββας
Τσίβικος, αντίστοιχα.
Ο γενικός πρόξενος της Κύπρου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την προσφορά και
τους αγώνες του Χρίστου Βραχίμη, ενώ ο πρόεδρος της ΚΟΑ Κώστας Τσέντας επεσήμανε ότι ο
Χρίστος Βραχίμης παρήλαυνε
στην 5η Λεωφόρο με τη μεγαλύτερη γαλανόλευκη σημαία με
τη Φιλαρμονική.
Ο τέως πρόεδρος της ΚΟΑ
Συνέχεια στη σελίδα 4

Συνέχεια στη σελίδα 11

Τούρκοι
πολεμούν
με το ISIS
AΓΚΥΡΑ. Ενας μεγάλος αριθμός
μαχητών του Ισλαμικού Κράτους
(ISIS) που δρα σε Ιράκ και Συρία προέρχεται από την Τουρκία, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε χθεσινό της πρωτοσέλιδο
και εκτεταμένο δημοσίευμα η
εφημερίδα «Νιου Γιορκ Τάιμς».
Πιο συγκεκριμένα, περίπου
1.000 Τούρκοι έχουν ενταχθεί
στις τάξεις του ISIS, αριθμός σημαντικός αν αναλογιστεί κανείς
ότι σύμφωνα με τους πρόσφατους υπολογισμούς της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
(CIA) το σύνολο των τζιχαντιστών κυμαίνεται μεταξύ 20.000
έως 31.500.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν
ασκήσει πιέσεις στον Τούρκο
πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να υπάρχει
καλύτερη αστυνόμευση στα σύνορα της χώρας του με τη Συρία
και τα οποία είναι συνολικά 560
μίλια. Η Ουάσιγκτον θέλει η
Τουρκία να σταματήσει τη ροή
ξένων μαχητών προς τον ISIS
Συνέχεια στη σελίδα 10

Συνάντηση
Αναστασιάδη Κέρι στη ΝY
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Ο Χρήστος Βραχίμης (αριστερά) αναφέρθηκε στις εμπειρίες του από τις πρώτες μέρες που
ήρθε στην Αμερική και τις συγκινητικές στιγμές που έζησε στον Παγκύπριο Σύνδεσμο.

Χρήση στρατού των ΗΠΑ στη μάχη κατά του Εμπολα
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Τις υπηρεσίες
στη Δυτική Αφρική που παλεύουν να θέσουν υπό έλεγχο
την επιδημία του ιού Εμπολα
πρόκειται να συνδράμουν 3.000
Αμερικανοί στρατιώτες που σκοπεύει να αναπτύξει η Ουάσιγκτον.
Αμερικανοί αξιωματούχοι,
που μίλησαν πριν κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις ο Λευκός Οίκος, αναφέρουν ότι έργο των
στρατιωτών θα είναι η εκπαίδευση ιατρικού και παραϊατρικού
προσωπικού, η ανέγερση μονάδων φροντίδας ασθενών και η
παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.
Σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές, που επικαλούνται όλα τα

οι φοιτητές, αλλά και τα μέλη
της διοίκησης, μοιράζονται πληροφορίες για τους εαυτούς τους
και τις σχολές τους, ενώ ο διαχειριστής είναι ανώνυμος.
Η ιστοσελίδα «NYU Secrets»
ιδρύθηκε το 2012 και προσέφερε μια διαδικτυακή κοινότητα
σε περίπου 50.000 φοιτητές τού
εν λόγω Πανεπιστημίου σε όλο
τον Κόσμο. «Για πολλούς, η εν
λόγω ιστοσελίδα ήταν το μέρος
όπου μπορούσαν να χαλαρώσουν και να πουν ό,τι ήθελαν
χωρίς να ανησυχούν τι θα σκεφτούν οι άλλοι», είναι τα λόγια
της δευτεροετούς φοιτήτριας,
Χάνα Ουέβερκα.
Σύντομα η ιστοσελίδα άρχισε
να προσελκύει χιλιάδες αναγνώστες, σύμφωνα με τον Οριγίνο,
μετατρέποντας σε μια πηγή ειδήσεων για μια σειρά θεμάτων
του Πανεπιστημίου. Από πρόσφατες αναρτήσεις προκύπτει
ότι οι φοιτητές διαμαρτύρονταν

αμερικανικά ΜΜΕ και τα διεθνή
πρακτορεία, ο Μπαράκ Ομπάμα
σκοπεύει να προχωρήσει την
Τρίτη στην ανακοίνωση δράσεων για συνδρομή στην καταπολέμηση της επιδημίας.
Ολες οι αναφορές μιλούν για
αποστολή 3.000 ενστόλων, ανάμεσα στους οποίους και μηχανικοί για την ανέγερση 17 μονάδων φροντίδας (εκατό κλινών η
κάθε μία) στη Λιβερία.
Στόχος είναι επίσης η εκπαίδευση 500 φροντιστών την
εβδομάδα, παράδοση δεκάδων
χιλιάδων «οικιακών πακέτων»
στους πληθυσμούς των περιοχών που καταγράφονται τα περισσότερα κρούσματα και η διενέργεια εκστρατείας για την

ενημέρωση γύρω από τον ιό.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας (ΠΟΥ), εξάλλου, επισημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος διπλασιασμού των κρουσμάτων
του ιού Εμπολα ανά τρεις εβδομάδες στη Δυτική Αφρική.
Μάλιστα, αν οι προβλέψεις
επαληθευτούν, το κόστος περιορισμού της θανατηφόρας ασθένειας, το οποίο ανέρχεται μέχρι
στιγμής στο ένα δισεκατομμύριο
δολάρια αναμένεται να αυξηθεί
κατακόρυφα.
Παράλληλα, αξιωματούχοι
του ΟΗΕ δήλωσαν χθες ότι για
την αντιμετώπιση της άνευ προηγουμένου επιδημίας του ιού
Εμπολα στη Δυτική Αφρική θα
χρειαστεί σχεδόν ένα δισεκα-

τομμύριο δολάρια, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας «σε δεκάδες χιλιάδες» ανθρώπους.
«Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι,
η υγειονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν έχει προηγούμενο στη σύγχρονη εποχή»,
υπογράμμισε ο αναπληρωτής διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Μπρους Εϊλγουορντ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τη Γενεύη.
«Δεν γνωρίζουμε πού θα φτάσουν οι αριθμοί», πρόσθεσε.
Ο ίδιος σημείωσε ότι η προηγούμενη πρόβλεψη του ΠΟΥ,
σύμφωνα με την οποία τα κρούΣυνέχεια στη σελίδα 10

ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Οι εξελίξεις στο Κυπριακό, περιφερειακά ζητήματα
και οι διμερείς σχέσεις Κύπρου
- ΗΠΑ θα συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει την Κυριακή στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, με τον Αμερικανό
υπουργό Εξωτερικών, Τζον Κέρι.
Η συνάντηση θα λάβει χώρα
στις 7:30 το βράδυ (τοπική ώρα)
στην κατοικία του μονίμου αντιπροσώπου της Κύπρου στον
ΟΗΕ.
Ο πρόεδρος Αναστασιάδης
αναμένεται λίγες ώρες νωρίτερα
να φτάσει στη Νέα Υόρκη, για
να συμμετάσχει στις εργασίες
της Γενικής Συνέλευσης του
ΟΗΕ.
Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που ενεπλάκη στις διπλωματικές προσπάθειες για την
επίτευξη συμφωνίας πάνω στο
κοινό ανακοινωθέν του Φεβρουαρίου, έχει επανειλημμένα
εκφράσει την επιθυμία να επισκεφθεί την Κύπρο.
Σύμφωνα με αμερικανικές
Συνέχεια στη σελίδα 9

Πολιτική: «Προεκλογικό κλίμα» και αναζήτηση της αλήθειας
στην Ελλάδα. Σελίδα 6.
Κοινωνία: Για τα προβλήματα
στην Πυροσβεστική με τον πύραρχο Σταμούλη. Σελίδα 7.
Κύπρος: Νταβούτογλου: Μηνύματα προς Αναστασιάδη - Βενιζέλο. Σελίδα 9.
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ τεταρτη 17 σεπτεΜΒριοΥ 2014

Ο ομογενής επιχειρηματίας Πίτερ
Πάππας το μεσημέρι της Δευτέρας
διοργάνωσε σε εστιατόριο του Μανχάταν μια εκδήλωση για την ενίσχυση της προεκλογικής εκστρατείας του Τομ Τίλις, προέδρου του πολιτειακής Βουλής της Βόρειας Καρολίνας που είναι υποψήφιος ομοσπονδιακός γερουσιαστής. Από αριστερά διακρίνονται οι Μιχάλης Καρλούτσος, Μαρκ Λαγός, Ανθούλα Κατσιματίδη, Μερκούριος Αγγελιάδης,
Τομ Τίλις, Τζορτζ Πατάκι, Πίτερ
Πάππας, Γεώργιος Δήμος, Ντιν Πολ
και π. Αλέξανδρος Καρλούτσος.

WR/Κωστασ Μπεη

Ενισχύουν την εκστρατεία
του Τομ Τίλις

Πολλές ελληνικές αρχαιότητες στη νέα έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Gerald Cantor Exhibition Hall»,
θα ανοίξει τις πύλες της για το
ευρύτερο κοινό την ερχόμενη
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και θα
παραμείνει ανοικτή μέχρι και
την 4η Ιανουαρίου 2015.
Το πρωί της Δευτέρας, το Μητροπολιτικό Μουσείο διοργάνωσε την καθιερωμένη παρουσίαση
της έκθεσης στους εκπροσώπους
των Μέσων Ενημέρωσης, ενώ το
βράδυ της ίδιας ημέρας παρατέθηκε η καθιερωμένη δεξίωση
στην οποία παραβρέθηκαν χίλια
διακόσια άτομα.
Η έκθεση παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να διαπιστώσει «τις βαθιές ρίζες της αλληλεπίδρασης μεταξύ της αρχαίας Εγγύς Ανατολής και των εδαφών κατά μήκος των ακτών της
Μεσογείου και την επίδρασή της
στις καλλιτεχνικές παραδόσεις
που αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Παράλληλα, του παρέχει τη
δυνατότητα να συγκρίνει τα εκθέματα της νέας έκθεσης και να
διαπιστώσει τον παραλληλισμό
που υπάρχει με τα έργα της μόνιμης συλλογής του Μητροπολιτικού Μουσείου στο Τμήμα Τέχνης της Αρχαίας Εγγύς Ανατολής».
Η έκθεση διοργανώνεται με
την υποστήριξη του ταμείου
«Hagop Kevorkian Fund», το
Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», και
τους Dorothy και Lewis B. Cullman. Πρόσθετη υποστήριξη παρέχεται από το ίδρυμα Anonymous Foundation και το ίδρυμα
Friends of Inanna. Η έκθεση
υποστηρίζεται από επιχορήγηση
του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου
Τεχνών και Ανθρωπιστικών
Κλασσικών Σπουδών (Federal

Council of the Arts and the Humanities).
Μεταξύ των έργων που εκτίθενται περιλαμβάνονται μνημειώδη γλυπτά και ανάγλυφα, αριστοτεχνικά σκαλισμένα ελεφαντόδοντα, εξαιρετικά δείγματα
μεταλλοτεχνίας και πολυτελή κοσμήματα που δημιουργήθηκαν
από αρχαίους καλλιτέχνες από
όλη την Εγγύς Ανατολή και τη
Μεσόγειο και συγκεντρώθηκαν
από 41 μουσεία σε 14 χώρες.
Η έκθεση είναι οργανωμένη
σε τρεις ενότητες. Η πρώτη προβάλει τη χερσαία επέκταση της
Ασσυρίας από τη βόρεια Μεσοποταμία προς τα δυτικά, μέσω
στρατιωτικών κατακτήσεων στις
αρχές της πρώτης χιλιετίας π.Χ..
Η δεύτερη τη Φοινικική επέκταση από τη θάλασσα μέσω της
ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων
και της ίδρυσης αποικιών, και η
υιοθέτηση και προσαρμογή εικόνων και τεχνικών της Εγγύς
Ανατολής στη δυτική Μεσόγειο.
Η τελευταία ενότητα προβάλει έργα που αντιπροσωπεύουν
τη μετατόπιση ισχύος προς τη
Βαβυλώνα μετά την άλωση της
Νινευή (της Ασσυριακής πρωτεύουσας) το 612 π.Χ. Στην έκθεση γίνεται αναφορά σε σχετικά χωρία της Αγίας Γραφής, τα
έπη του Ομήρου και άλλα κείμενα που αφορούν ιστορικά πρόσωπα, τόπους, έθιμα και εκδηλώσεις που εκπροσωπούνται
στην έκθεση.
Η δεύτερη ενότητα είναι
αφιερωμένοι στους Φοίνικες που
φημίζονται για τα πλοία τους
στην Οδύσσεια του Ομήρου. Οι
Φοίνικες, ήταν επιχειρηματίες
ναυτικοί και περίφημοι θαλασσοπόροι, που διέσχιζαν τη Μεσόγειο Θάλασσα με γρήγορα και
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Πάνω μια από τις αίθουσες της έκθεσης από την Ασσυρία στην
Ιβηρία και στην Αυγή της Κλασσικής Εποχής που παρουσιάζει στο
φιλότεχνο κοινό το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, ενώ
δεξιά μερικές από τις αρχαιότητες που πλαισιώνουν την έκθεση.
ανθεκτικά εμπορικά πλοία, επιδιώκοντας την απόκτηση, σε μεγάλο βαθμό, των μεταλλικών πόρων της δυτικής Μεσογείου.
Ιδρυσαν εμπορικούς σταθμούς
και αποικίες σε όλη την περιοχή,
συμπεριλαμβανομένης της Καρχηδόνας στις ακτές της Βόρειας
Αφρικής. Οι πρώτες ύλες που
απέκτησαν οι Φοίνικες μετατράπηκαν σε αγαθά πολυτελείας
που ήταν περιζήτητα σε όλη την
αρχαία Εγγύς Ανατολή και τη
Μεσόγειο. Οι Φοίνικες καλλιτέχνες συνδύασαν επιδέξια στοιχεία από μια σειρά πολιτισμών,
με το κυριότερο στοιχείο της τη
χρήση αιγυπτιακών μοτίβων.
Αρκετά από τα εκθέματα βρέ-

θηκαν στους ναούς της Ολυμπίας, των Δελφών και του ιερού
της Ηρας στη Σάμο. Ο αριθμός
των ξένων χάλκινων και ελεφαντόδοντων που βρέθηκαν στη
Σάμο -που προέρχονται από διάφορες περιοχές της Εγγύς Ανατολής και Αιγύπτου- είναι εντυπωσιακός και προσφέρει ένα παράθυρο στην πολυπλοκότητα της
αλληλεπίδρασης σε αυτούς τους
ιερούς χώρους.
Μια διάσημη αφιέρωση στους
Δελφούς ήταν ένας θρόνος που
δόθηκε από τον βασιλιά Μίδα
της Φρυγίας, στην Ανατολία.
Επίσης, από τους Δελφούς
προέρχονται φύλλα χρυσού, γεμάτα με σκηνές ζώων εμπνευ-

σμένες από την Εγγύς Ανατολή,
που μπορεί κάποτε να κοσμούσαν τα ενδύματα των θεϊκών
αγαλμάτων:
του Απόλλωνα, της αδελφής
του Αρτεμης και της μητέρας
τους Λητώς.
Η έκθεση περιλαμβάνει ευ-

ρήματα από τα πλοία που ναυάγησαν στα ανοικτά των ακτών
της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένων έργων μεταλλοτεχνίας,
σταθμών, ενός φοινικικού βωμού
και χαυλιόδοντων ελέφαντα, χαραγμένων με τα ονόματα των
φοινικικών θεών.
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Αριστερά διακρίνονται οι Φίλιπ Κρίστοφερ, Κυριάκος Παπαστυλιανού, Νίκος Τζιάζας, Ισμήνη
Μιχαηλίδου, Μαρτίνος Κυπριανού, Χρήστος Βραχίμης, Δρ. Φλωρεντία Χριστοδουλίδου, Ανδρέας

Καρακώστας και Νίκος Μούγιαρης. Δεξιά στιγμιότυπο από την ομιλία του Χρίστου Βραχίμη, που
μετά από τέσσερις δεκαετίες αποφάσισε να επαναπατρισθεί στην Κύπρο.

Οι κυπριακές οργανώσεις αποχαιρέτησαν τον Χρίστο Βραχίμη που παλιννοστεί
Συνέχεια από τη σελίδα 1
Πανίκος Παπανικολάου επεσήμανε ότι συνεργάστηκαν πολλά
χρόνια και ότι η προσφορά του
Βραχίμη στα πολιτιστικά δρώμενα είναι ανεκτίμητη.

«Χρίστο, σε ευχαριστούμε για
τους αγώνες και την προσφορά
σου. Η Ομογένεια έχοντας στους
κόλπους της ανθρώπους και
αγωνιστές σαν τον Χρίστο Βραχίμη δεν πρόκειται να χαθεί»,
επεσήμανε ο κ. Νίκος Μούγια-

ρης, ο οποίος ενίσχυε και ενισχύει γενναιόδωρα τα προγράμματα του Παγκυπρίου.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ομοσπονδίας Νέας Υόρκης Πέτρος Γαλάτουλας αναφέρθηκε
στην προσφορά του Βραχίμη

Δικηγορική Εταιρεία

Γ. Δημητριάδης και Συνεργάτες

στην Ομοσπονδία και τόνισε ότι
είχε διατελέσει σύμβουλος της
Ομοσπονδίας και ότι αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση.
Στη συνέχεια, ο κ. Κρίστοφερ
του απένειμε τιμητική πλακέτα
μέσω της οποίας ο Χρίστος Βρα-

ασΦαΛειεσ

ALEXIOU
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
επιχειρήσεων, σπιτιών, υγείας κλπ.

31-21 23rd Ave.,
Astoria, NY 11105

(718) 274-5757
η εταιρεία μας έχει ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις εκάστοτε ανάγκες
οποιουδήποτε εντολέα μας.
Μεταξύ των κύριων δραστηριοτήτων μας περιλαμβάνονται:
• Νομικές υπηρεσίες (σε όλο το φάσμα του Δικαίου)
• Οικονομικές υπηρεσίες (Χρηματοοικονομική Διαχείριση,
τραπεζικά ζητήματα, Λογιστικά)
• Ακίνητα
τηλέφωνα: 01130 210 3390080 • Κινητό: 01130 6977 469888
Φαξ: 01130 210 3390044
e-mail: info@dimitriadislawfirm.gr

www.dimitriadislawfirm.gr
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χίμης ανακηρύσσεται ισόβιο μέλος του Παγκυπρίου Συνδέσμου, ενώ οι πρόεδροι των υπολοίπων τμημάτων του Παγκυπρίου του απένειμαν τις δικές
τους διακρίσεις.
«Ο Παγκύπριος υπήρξε και
παραμένει ένα μεγάλο ελληνικό
σχολείο για τις νεότερες γενιές
των ομογενών», είπε συγκινημένος ο Χρίστος Βραχίμης.
Αμέσως μετά, αναφέρθηκε
στα παιδικά του χρόνια στην
Αμμόχωστο και τόνισε ότι όταν
ήταν επτά χρονών ο πατέρας
του δώρισε μια ελληνική σημαία
την οποία κουβάλησε και κουβαλάει μαζί του σε όλη του την
ζωή και ότι η σημαία αυτή
υπήρξε οδηγήτρια σε κάθε του
βήμα.
Αναφερόμενος στις πρώτες
® sterlingtravel@hotmail.com
20 Lauren Lane,
Phillipsburg, NJ 08865

Cheap Tickets, Great Service

✆1-800-473-3238

TICKETS 2 GREECE ON SALE
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με επιστροφή

Aπό

$299.

00

+ FUEL+TAXES EXTRA

Ανοιξη - Καλοκαίρι. Eνημερωθείτε για τις νέες τιμές.

Call Toll Free: 1-800-GREECE-8 (1-800-473-3238)
1-908 213-1251 • 1-908 213-6826
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΜIΝΑ ΑΓΓΕΛΗ

του εμπειρίες στην Αμερική,
επεσήμανε ότι ήρθε μετά τον
πόλεμο με δύο παιδιά, ότι αισθάνθηκε μοναξιά και ότι η γνωριμία με τον Φίλιπ Κρίστοφερ
και τον Παγκύπριο έγινε στον
Αγιο Δημήτριο Τζαμέικας, κατά
τη διάρκεια μιας εκδήλωσης του
Παγκυπρίου.
«Οργανώσαμε τις παιδικές
ομάδες, αναβιώσαμε το καρναβάλι και διοργανώσαμε τη φιλαρμονική ορχήστρα με πενήντα άτομα. Συνεργαστήκαμε με
σωστά άτομα και καταφέραμε
να μετατρέψουμε τον Παγκύπριο σε ένα μεγάλο ελληνικό
σχολείο», επεσήμανε ο κ. Βραχίμης.
Αναφερόμενος στη Φιλαρμονική, τόνισε ότι συμμετείχε στις
παρελάσεις, στις διαδηλώσεις
και στα συλλαλητήρια και ότι
συμμετείχε στις παρελάσεις στη
Φλόριδα, στο Σικάγο και σε άλλες εκδηλώσεις.
Εκτενή αναφορά έκανε και
στο φιλανθρωπικό έργο του Παγκυπρίου και τόνισε ότι «ξέραμε
ποιοι χρειάζονταν βοήθεια και
βοηθήσαμε πολύ κόσμο που έρχονταν από την Κύπρο για
σπουδές, για περαιτέρω νοσηλεία είτε αναζητώντας μια καλύτερη τύχη για τις οικογένειές
τους.
«Ευχαριστώ ετούτη την μεγάλη και φιλόξενη χώρα, την
Αμερική, που μας φιλοξένησε
και μας έδωσε την ευκαιρία να
αγωνιστούμε για μας, για τα
παιδιά και εγγόνια μας, για τον
Παγκύπριο, την Ομογένεια και
την Κύπρο», επεσήμανε με έκδηλη τη συγκίνηση ο κ. Βραχίμης.

