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«Πρόσωπο του 2015» ο Ανδρέας Δρακόπουλος
Από το
Ε/Αμερικανικό
Επιμελητήριο
Του Δημήτρη Τσάκα

Πανηγυρισμοί
από Ερντογάν
Του ανταποκριτή μας
Νεόφυτου Κυριάκου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. (Γραφείο Εθνικού
Κήρυκα). Πανηγύρια στην παρουσία του προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, έστησαν
οι Τούρκοι στη Μερσίνα και
στην κατεχόμενη Μύρτου για τα
εγκαίνια του «έργου του αιώνα»
- όπως ονόμασαν τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς νερού από
την Τουρκία στο τουρκοκρατούμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου.
Προηγήθηκε η τελετή στη
Μερσίνα, στην παρουσία του
προέδρου Ερντογάν, του πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου και του Τουρκοκύπριου
ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί. Στη
συνέχεια, οι κ. Ερντογάν - Ακιντζί πέταξαν με ελικόπτερο στα
κατεχόμενα, όπου έγινε η δεύτερη τελετή στο φράγμα Πανάγρων, κοντά στο κατεχόμενη χωριό Μύρτου της επαρχίας Κερύνειας όπου καταλήγει ο αγωγός.
Σε ομιλία του στη Μερσίνα,
ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι
«ιδρύεται μια γέφυρα νερού που
δεν υπάρχει παρόμοιά της στον
κόσμο».
Ο Ταγίπ Ερντογάν απήγγειλε
μάλιστα και τους στίχους ενός
τ/κ παραδοσιακού τραγουδιού
που λέει «εσύ έλα από εκεί και
εγώ από δω να συναντηθούμε
στην Κύπρο».
«Κι εμείς πήραμε το νερό, το
φέραμε στην Κύπρο και συναντηθήκαμε στην Κύπρο», είπε ο
Τούρκος Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι για μισό αιώνα οι Τ/κύπριοι δεν θα έχουν πρόβλημα
νερού. Πρόκειται για το «νερό
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Προβάδισμα
Μεϊμαράκη
για τη ΝΔ
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Προβάδισμα στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη για την ηγεσία της
ΝΔ, δίνουν δύο δημοσκοπήσεις
μέσα στο Σαββατοκύριακο κι ενώ
οι τέσσερις διεκδικητές εντείνουν
την εκστρατεία τους με περιοδείες στην Περιφέρεια.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Βαγγέλης
Μεϊμαράκης βρέθηκε χθες στην
Εδεσσα, στην επέτειο απελευθέρωσης της πόλης, ενώ το Σάββατο ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα
της Κυριακής επισκέφθηκε τη
Θήβα και Λειβαδιά, αφού έδωσε
συνέντευξη το πρωί στον «Σκάι»,
ενώ ο Απόστολος Τζιτζικώστας
και ο Αδωνις Γεωργιάδης συνέχισαν στη Μακεδονία, ο πρώτος
στη Φλώρινα και προηγουμένως
Κοζάνη και ο δεύτερος σε Σέρρες
και Δράμα.
Ειδικότερα, σε δημοσκόπηση
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Οικονομία: Η πρόκληση των
«κόκκινων δανείων» από την
ελληνική κυβέρνηση. Σελίδα 9.
Πολιτική: Επίσκεψη εργασίας
Μέρκελ για το προσφυγικό στην
Τουρκία. Σελίδα 14.
Eλλάδα: Νέες τραγωδίες με νεκρούς πρόσφυγες στο Αιγαίο το
Σαββατοκύριακο. Σελίδα 15.
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Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος, στο βήμα ευχαριστεί για την ανακήρυξή του σε «Πρό-
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Το Τάγμα των Αρχόντων βράβευσε τον Τζο Μπάιντεν
Του Δημήτρη Τσάκα
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Ακρως συγκινητική και πλούσια σε μηνύματα
υπέρ της προστασίας των θρησκευτικών ελευθεριών και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν
η τελετή απονομής του Αθηναγόρειου Βραβείου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στον αντιπρόεδρο
των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.
Η απονομή του 25ου βραβείου έγινε κατά τη διάρκεια του
επίσημου δείπνου που παρέθεσε
το Τάγμα των Αρχόντων του
Αποστόλου Ανδρέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο ξενοδοχείο «Χίλτον», στο Μανχάταν,
παρουσία εξακοσίων και πλέον
ομογενών.
Παραβρέθηκαν ο πρέσβης
της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον
Χρίστος Παναγόπουλος, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας
στον ΟΗΕ, πρέσβης Αικατερίνη
Μπούρα, οι γενικοί πρόξενοι Ελλάδας και Κύπρου, Γεώργιος
Ηλιόπουλος και Βασίλειος Φιλίπ-

που, αντίστοιχα, και άλλοι θρησκευτικοί ηγέτες.
Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν,
όπως ανέφερε και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος παρά
το βεβαρημένο πρόγραμμά του
παρέμεινε περισσότερο από
τρεις ώρες και απέδειξε την εκτίμησή του για την Ομογένεια, για
την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία
και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Την τελετή παρακολούθησαν
πολλοί Αμερικανοί δημοσιογράφοι, οι οποίοι συν τοις άλλοις
ενδιαφέρονταν και για το ενδεχόμενο ανακοίνωσης υποψηφιότητάς του για την προεδρία των
ΗΠΑ.
Ο Τζο Μπάιντεν δεν έκανε
καμιά αναφορά στην εκστρατεία
για τις προεδρικές εκλογές και
εστίασε την προσοχή του στα
θέματα που αφορούν τις θρησκευτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και απέδειξε ότι γνωρίζει σε βάθος όλα τα θέματα.

WR/ΚΩστασ ΜπΕη

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συνομιλεί με τον
ραβίνο Αρθουρ Σνάιερ (πρόεδρο Appeal of Conscience Foundation) και με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο.

Ο διοικητής του Τάγματος
των Αρχόντων, Δρ Αντονι Λυμπεράκης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη για το Ιδρυμα «Νικόλαος και Αννα Μπούρα» που για
17η χρονιά ήταν μέγας χορηγός
της εκδήλωσης και εστίασε την
προσοχή του στην απόφαση της
ηγεσίας του Τάγματος να τιμήσει
τον 47ο αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.
«Το Τάγμα των Αρχόντων είναι τιμώμενο, διότι δεχτήκατε
με χαρά την τιμή» επεσήμανε,
μεταξύ άλλων, ο Δρ Αντονι Λυμπεράκης και εστίασε την προσοχή του στα μείζονα ζητήματα
που απασχολούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο ξεκινώντας από
τις θρησκευτικές ελευθερίες, την
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, την επιστροφή των περιουσιών και την
μη ανάμειξη των τουρκικών Αρχών στην εκλογή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Αμέσως μετά προβλήθηκε το
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Μία πόλη προσφύγων αλληλέγγυα στους πρόσφυγες Ατασθαλίες
Του ανταποκριτή μας
Γιάννη Σοφιανού
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Είδη πρώτης ανάγκης για
εκατοντάδες πρόσφυγες έχουν
συγκεντρωθεί μέσα σε λίγες μέρες από το σύλλογο «Ποιότητα
Ζωής», ο οποίος εδρεύει στη
Νέα Σμύρνη. Μία πόλη που ξέρει άλλωστε από προσφυγιά.
Τα μέλη-εθελοντές του νεοσύστατου, αλλά με ήδη μεγάλη
δράση Συλλόγου, έχουν στην
πλειοψηφία τους προγόνους, οι
οποίοι έφτασαν από τα παράλια
της Μικράς Ασίας -και όχι μόνομετά την Καταστροφή.

Μέσα από ζωντανές οικογενειακές αφηγήσεις, γνωρίζουν τι
θα πει να αφήνεις πίσω με τη
βία το σπίτι σου, τη ζωή σου,
και να ξέρεις πως ίσως είναι για
πάντα.
Ετσι, με σύνθημα «Η πόλη
των Προσφύγων με Αδελφική
Αλληλεγγύη για τους Πρόσφυγες», η δράση συλλογής ειδών
πρώτης ανάγκης πραγματοποιείται για τους ανθρώπους, που
με κίνδυνο της ζωής τους περνούν καθημερινά τα σύνορα της
Ελλάδας «κυνηγημένοι» από τον
πόλεμο στις πατρίδες τους.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω
από 400.000 πρόσφυγες και με-

τανάστες, έφτασαν στην Ελλάδα
διά θαλάσσης ως τις 2 Οκτωβρίου. Μόνο το Σεπτέμβριο ήταν
161.320.
Εκατοντάδες από αυτούς στεγάζονται και στον καταυλισμό
του Ελαιώνα, μέχρι να αναχωρήσουν οι περισσότεροι, προς
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε
αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος.
Πάνες για μωρά, μωρομάντηλα, σερβιέτες, είδη ζωγραφικής, παιδικά παιχνίδια, μπισκότα, γάλατα, κουβέρτες, σε κούτες και σακούλες γεμίζουν το
ένα δωμάτιο μετά το άλλο στην
έδρα του «Ποιότητα ζωής» στην

πλατεία Νέας Σμύρνης. Μετά
και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε ολοκληρώνεται η δράση, τα είδη αυτά θα μεταφερθούν στον Ελαιώνα, για τη διανομή.
«Δεν είναι λίγοι αυτοί που
συνεισφέρουν από το υστέρημά
τους», καθώς οι καιροί δεν είναι
εύκολοι, δήλωσε στον «Ε.Κ.» η
αντιπρόεδρος του Συλλόγου,
Μαριαλένα Αγγελίδου. Μαζί με
τον κ. Πέτρο Τσαπάρα, την κ.
Ελισάβετ Ηλιάδου, τον κ. Φώτη
Ρουσσόπουλο και την κ. Ζωή Λεπενιώτη, μέλη του «Ποιότητα
Συνέχεια στη σελίδα 8

Οδός «Ντένης Συντήλας» στην Πλατεία Αθηνών
Του Κωνσταντίνου Συρίγου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η
τελετή ονομασίας της 30ής Λεωφόρου στην Αστόρια, η οποία
βρίσκεται μεταξύ της 29ης μια
30ής Οδού, σε Οδό Ντένη Συντήλα, προς τιμήν του αείμνηστου ιδρυτή και πρώτου προέδρου της Πλατείας Αθηνών.
Το νομοθέτημα για την μετονομασία της 30ής Λεωφόρου
«Dennis Syntilas Way» είχε ληφθεί στις 23 Ιουλίου από το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης και λίγο αργότερα επικυρώθηκε από τον δήμαρχο Μπιλ ντε
Μπλάσιο.
Τονίζεται ότι η πρωτοβουλία
για την μετονομασία της 30ής
Λεωφόρου σε Οδό «Ντένη Συντήλα» ανήκει στον ομογενή δημοτικό σύμβουλο της Αστόριας
Κώστα Κωνταντινίδη και είναι η
δεύτερη Οδός στην Αστόρια που
φέρει ελληνικό όνομα. Η πρώτη
αφορά την 33η Οδό στο Ντίτμαρς μπροστά από τον ναό των
Αγίων Αικατερίνης και Γεωργίου
που ονομάστηκε σε Οδό Αρχιεπισκόπου Ιακώβου, στην μνήμη

ΓΕνιΚEσ πληροφορIΕσ

info@ekirikas.com

σωπο του 2015» από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο της ΝΥ. Αριστερά ο τραγουδιστής Γρηγόρης Μανινάκης.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Εκκληση να εντείνουν τη φιλανθρωπική δράση
και να βοηθήσουν τη γενέτειρα
απηύθυνε στους ομογενείς επιχειρηματίες και στα μέλη του
Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου ο πρόεδρος του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος Ανδρέας Δρακόπουλος.
Ο κ. Δρακόπουλος ήταν το τιμώμενο πρόσωπο του 67ου ετήσιου δείπνου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που έλαβε χώρα το βράδυ
της Παρασκευής στο ξενοδοχείο
«Πιερ» στο Μανχάταν και παρέλαβε το βραβείο «Πρόσωπο του
Ετους 2015».
Η ομιλία του κ. Δρακόπουλου
προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση
στο ακροατήριο διότι αναφέρθηκε στο έργο του Ιδρύματος,
στις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης στη γενέτειρα και, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι «το Grexit
που το καλοκαίρι απειλούσε την
Ελλάδα, αποφεύχθηκε, αλλά η
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Από αριστερά διακρίνονται οι Γεώργιος Απέργης, Βάγια Συντήλα, Ρίτα Συντήλα (σύζυγος του
εκλιπόντος), Μιχάλης Γιάνναρης, Πέτρος Γαλάτουλας (πρόεδρος Ομοσπονδίας), Δημήτρης Απέργης, Κώστας Κωνσταντινίδης (δημοτικός σύμβουλος), Αραβέλλα Σιμωτά και Γεώργιος Αλεξίου.

στον Αγιο
Σπυρίδωνα
Του Θεοδώρου Καλμούκου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σωρεία παραβάσεων στην οικονομική διαχείριση και πλειάδα αναπάντητων
ερωτημάτων προκύπτει από
απόρρητη αλληλογραφία του
έτους 2012 ανάμεσα σε στέλεχος του κοινοτικού συμβουλίου
της κοινότητας του Αγίου Σπυρίδωνα της Νέας Υόρκης και του
επικεφαλής λογιστή κ. Τιμ Σέρμαν, της εταιρείας Cohen Greve
& Company CPA, P.C.
Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο
πρόεδρος του κοινοτικού συμβουλίου κ. Στιβ Παπαδάτος, όσο
και ο Επίσκοπος Φασιανής κ. Αντώνιος σε συνεντεύξεις τους
στον «Ε.Κ.» διαβεβαίωσαν ότι τα
οικονομικά ήταν εντάξει.
Ο κ. Σέρμαν ωστόσο είχε
γράψει τα εξής στις 16 Αυγούστου 2012:
«Δεν έχουμε συμφωνία με
την Αρχιεπισκοπή για να διενεργήσουμε έναν σε βάθος και ενδελεχή οικονομικό έλεγχο (forensic audit). Ηταν περισσότερο
μία τμηματική προσέγγιση για
να δούμε τι μπορούμε να βρούμε αρχικά. Ενας ολοκληρωμένος
και ενδελεχής έλεγχος προϋποθέτει μία έντονη έρευνα όλων
των οικονομικών θεμάτων και
κάτι τέτοιο κοστίζει ακριβά.
Εχοντας αυτό κατά νουν για να
ολοκληρώσουμε τον έλεγχο της
εκκλησίας και του σχολείου και
με επί τόπου επισκέψεις, υπολογίζουμε ότι θα σας κοστίσει
επί πλέον ποσό $20.000 με
$25.000 χιλ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε την ολοκληρωτική συνεργασία της εκκλησίας και πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που ζητούμε».
Σε άλλο σημείο της αλληλογραφίας, ο κ. Τιμ Σέρμαν αναφέρει πως «όσον αφορά τα ενοίκια των ακινήτων και την ALMA
Συνέχεια στη σελίδα 6
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ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Από αριστερά, μεταξύ άλλων, διακρίνονται οι: Μάρκος Μαρινάκης, Πηνελόπη Τσίλα, πρέσβης Λουκάς
Τσίλας, Μαρία Μαρινάκη, Σπύρος Μυλωνάς και ο γενικός πρόξενος της Κύπρου Βασίλειος Φιλίππου.

Από αριστερά, οι: Κλέι Μέιτλαντ, Ανδρέας Δρακόπουλος, τιμώμενος, Ρόμπερτ Σόμερβιλ και η πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Νάνσυ Παπαϊωάννου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: WR/ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΗ

Πάνω αριστερά, μεταξύ άλλων, οι: Βασίλειος Τσάμης, Κίμων Μπάκος, Δρ. Γεώργιος
Κοφινάς και ο ιερατικός προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας στο
Μανχάταν, π. Ιωάννης Βλάχος. Δεξιά, οι Τάκης Ανούσης,
Μπέβερλι Γερολυμάτου, Λίτσα Διαματάρη, Ανδρέας Γερολυμάτος, Αντώνης Η. Διαματάρης, Ανδρέας Δρακόπουλος, Λία Ζερβουλιά, Σωτήρης
Ζερβουλιάς, Τόνης και Αντωνία Αργυρίδη. Δεξιά, οι Κλέι
Μέιτλαντ, Νάνσυ Παπαϊωάννου, Κώστας Κωνσταντινίδης
και Ανδρέας Δρακόπουλος. Δίπλα, ο Στέλιος Τακετζής.

Το Ε/A Επιμελητήριο ανέδειξε «Πρόσωπο του 2015» τον Ανδρέα Δρακόπουλο
Συνέχεια από τη σελίδα 1
ζημιά έγινε».
Αναφερόμενος στην έξοδο
της χώρας από την κρίση, επεσήμανε ότι «απαιτείται όραμα
και δράση».
«Δυστυχώς στη γενέτειρα δεν
υπάρχει ούτε όραμα, ούτε δράση, παρά μόνο παράλυση», υπογράμμισε ο ομιλητής, καλώντας
την ελληνική κυβέρνηση να
αντιληφθεί ότι αν δεν αλλάξει η
νοοτροπία δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση στη χώρα.
«Μόνον αν η χώρα ηγηθεί
από τα φωτεινά παραδείγματα
θα μπορέσει να αλλάξει η κατάσταση», πρόσθεσε.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε
στη φιλανθρωπική δράση του
Ιδρύματος και τόνισε ότι «εμείς
στο Ιδρυμα Νιάρχος είμαστε τυχεροί. Τυχεροί διότι ο ιδρυτής
Σταύρος Νιάρχος προικοδότησε
το Ιδρυμα με αξιοσημείωτο αποθεματικό κεφάλαιο και μας παρείχε τη δυνατότητα και τους οικονομικούς πόρους να κάνουμε
θεάρεστα έργα σε όλο τον κό-

σμο».
Στις δύο δεκαετίες που μεσολάβησαν από της ιδρύσεώς του
μέχρι σήμερα έχουν προβεί σε
δωρεές ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 111 χώρες του
κόσμου και έχουν ευεργετήσει
πάνω από τρεις χιλιάδες οργανισμούς.
Αναφερόμενος στις δωρεές
της τελευταίας πενταετίας, τόνισε ότι λόγω της κρίσης αποφάσισαν να δώσουν μεγαλύτερη
έμφαση στην Ελλάδα και έχουν
προσφέρει 370 εκατομμύρια δολάρια για την ανακούφιση των
δεινοπαθούντων από την κρίση
και 815 εκατομμύρια δολάρια
για την ανέγερση του Κέντρου
Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).
Πρόκειται για ένα έργο που
περιλαμβάνει την κατασκευή
και τον πλήρη εξοπλισμό των
νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), καθώς και
τη δημιουργία του Πάρκου
Σταύρος Νιάρχος, συνολικής

έκτασης 170.000 τ.μ., το οποίο
θα παραδοθεί το 2016 στην ελληνική πολιτεία.
«Είμαστε υπερήφανοι για την
πρόοδο του έργου», επεσήμανε
ο κ. Δρακόπουλος, τονίζοντας
ότι το έργο είναι μοναδικό και
συνάμα αποτελεί και έναν φάρο
προστασίας του περιβάλλοντος.
Ο κ. Δρακόπουλος κάλεσε
τους ομογενείς να βοηθήσουν
τη γενέτειρα θέτοντας ευθέως
το ερώτημα: «Αν όχι τώρα; Πότε;».
Αναφερόμενος στον ρόλο της
Διασποράς, είπε ότι «οι δυνατότητες είναι τεράστιες και οι ευθύνες μεγαλύτερες».
«Είναι η ώρα για άμεση δράση» υπογράμμισε ο κ. Δρακόπουλος συγχαίροντας παράλληλα το Επιμελητήριο γιατί αποφάσισε να διαθέσει τα έσοδα
από το 67ο Ετήσιο Δείπνο στην
ενίσχυση του Ιδρύματος Ελληνικής Αλληλεγγύης (Hellenic Relief Foundation).
O πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου
Κλέι Μέιτλαντ εξέφρασε την

ικανοποίησή του για τη συμμετοχή και τόνισε ότι είναι «το πιο
επιτυχημένο».
Είπε ακόμη, ότι «τιμούμε τον
Ανδρέα Δρακόπουλο» και συνάμα βοηθάμε τους αδελφούς μας
στην Ελλάδα, διότι τα έσοδα θα
διατεθούν για την ενίσχυση του
Ιδρύματος Ελληνικής Αλληλεγγύης».
«Απόψε αναγνωρίζουμε και
τιμούμε τα επιτεύγματα του Ανδρέα Δρακόπουλου», επεσήμανε

...έχουν προσφέρει
$370 εκατ. για την
ανακούφιση των
δεινοπαθούντων
η Νάνσυ Παπαϊωάννου, η πρώτη
γυναίκα που έχει ποτέ εκλεγεί
στο αξίωμα του προέδρου του
Επιμελητηρίου καθώς επίσης και
του πρόεδρου της Atlantic Bank.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι ο
τιμώμενος και το Ιδρυμα διδάσκουν όχι μόνο με τις δωρεές
που κάνουν, αλλά και με τον

τρόπο και τα κριτήρια με τα
οποία επιλέγουν τους οργανισμούς και τους τομείς που θα
ευεργετηθούν από τη γενναιοδωρία τους.
«Το Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος
αποτελεί πηγή έμπνευσης για
όλους εμάς», ανέφερε η κ. Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι
προϊόν αυτής της έμπνευσης είναι και η απόφασή τους να δωρίσουν τα έσοδα από το δείπνο
για την ανακούφιση των δεινοπαθούντων στη γενέτειρα.
Η κ. Παπαϊωάννου αναφέρθηκε και στην εκδήλωση που
διοργάνωσαν οι νέοι επαγγελματίες του Επιμελητηρίου σε
πλαϊνή αίθουσα του ξενοδοχείου.
Ο πρώην πρέσβης της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Βασίλειος
Κασκαρέλης, ο οποίος κλήθηκε
να παρουσιάσει τον τιμώμενο,
τόνισε: «Η Νέα Υόρκη είναι η
δεύτερη πόλη που υπηρέτησα
περισσότερα χρόνια και είχα
συμμετάσχει σε εκατοντάδες εκδηλώσεις, αλλά καμιά δεν είχε
την επιτυχία και τον συναισθη-

ματισμό που έχει η σημερινή».
Στη συνέχεια, μίλησε για το
πολυσχιδές έργο του Ανδρέα
Δρακόπουλου και τόνισε ότι είναι ηγέτης και οραματιστής και
ότι τον τιμούμε για το έργο που
έχει κάνει και το οποίο θα συνεχίσει να κάνει».
Ο Στέλιος Τακετζής, μιλώντας
εκ μέρους του Ιδρύματος Ελληνικής Αλληλεγγύης, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο
αξιοποιούν τις δωρεές και τόνισε
ότι κάθε δολάριο που προσφέρουν οι ομογενείς διατίθεται για
την παροχή τροφίμων σε άτομα
και οικογένειες που υποφέρουν
από την κρίση και ότι προσπαθούν όχι μόνο να μην θίξουν,
αλλά να καλλιεργήσουν την
κλονισμένη αξιοπρέπεια των
δεινοπαθούντων. Και αυτό, διότι, όπως σημείωσε, η βοήθεια
προέρχεται από αδελφούς προς
αδελφούς.
Παράλληλα, συνεχάρη τον κ.
Δρακόπουλο για την τιμή και
εστίασε την προσοχή στο μήνυμά του ότι «δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη φιλανθρωπία».

Σωρεία οικονομικών παραβάσεων στον Αγιο Σπυρίδωνα κατά την ομολογία λογιστή
Συνέχεια από τη σελίδα 1
και με την προϋπόθεση ότι θα
έχουμε συνεργασία και πρόσβαση στα αρχεία, υπολογίζουμε πως
η χρέωση θα είναι μεταξύ
$15.000 και $20.000 χιλ. δολάρια».
Ο κ. Σέρμαν αρνήθηκε να
στείλει έκθεση στον αξιωματούχο του συμβουλίου, στον οποίον
έγραψε χαρακτηριστικά πως
«δεν μπορώ να σας στείλω την
έκθεση, αλλά τα ακόλουθα είναι
τα κυριότερα ευρήματα:
1) Κακοδιαχείριση ρευστού
σε λογαριασμούς που είχα ως
αποτέλεσμα υπερβολικά πρόστιμα για υπερβάσεις σε λογαριασμούς πάνω από το επιτρεπόμενο όριο τους (excessive
overdrafts charges).
2) Αμφίβολη μεταφορά χρηματικών ποσών από τον λογαριασμό για την αναπαλαίωση
στον λογαριασμό του σχολείου.
3) Αμφίβολη μεταφορά χρηματικών ποσών από τον λογαριασμό των ακινήτων για την
συμπλήρωση του λογαριασμού
αναπαλαίωσης.
4) Ανεξήγητες μεταφορές
χρηματικών ποσών από άγνωστους λογαριασμούς στον λογαριασμό της εκκλησίας.
5) Ανεξήγητες μεταφορές

Ένα από τα τέσσερα ακίνητα διαμερισμάτων που έχει στην ιδιοκτησία της η κοινότητα του Αγίου Σπυρίδωνα στην Νέα Υόρκη.
χρηματικών ποσών από τον λογαριασμό αναπαλαίωσης σε άλλους λογαριασμούς και ακατάλληλη χρήση χρηματικών ποσών
από τον λογαριασμό της αναπαλαίωσης.
6) Ανικανότητα του συνταιριάσματος του μισθολογίου με
τις κυβερνητικές φόρμες.
7) Αμφιβόλου χαρακτήρα
χρηματοδότηση του σχολείου
από τον λογαριασμό λειτουργίας».
Εν τω μεταξύ, όπως προκύ-

πτει από την αλληλογραφία, ο
αξιωματούχος του συμβουλίου,
την Τετάρτη 1η Αυγούστου του
2012 με e-mail του στον κ. Τιμ
Σέρμαν του υπέδειξε να μιλήσει
με τον ιδιοκτήτη του νεκροπομπείου Riverdale funeral Home,
κ. Gregory Apostle.
Λεπτομερώς του υπέδειξε:
«Λόγω της απουσίας του π. Πασσιά, κάποιος αναπληρωτής ιερέας τέλεσε τη Νεκρώσιμη Ακολουθία. Επειτα από παρέλευση
μερικών ημερών ο κ. Apostle

έδωσε ένα φάκελο με την πλήρη
αμοιβή ή και με το τυχερό σε
ρευστό στον π. Πασσιά, προκειμένου να το δώσει στον αναπληρωτή ιερέα. Ούτε ο κ. Apostle
επικοινώνησε για να δει αν έλαβε ο ιερεύς το φάκελο, ούτε και
ο ιερεύς επικοινώνησε με τον κ.
Apostle να του πει ότι δεν είχε
λάβει τίποτε.
Ακολούθησε μία σύγκρουση
μεταξύ του π. Πασσιά και του κ.
Apostle, ο οποίος πήγε κατευθείαν στο γραφείο της εκκλησίας
και είπε στην γραμματέα Katie
Karlaftes να πει στον π. Πασσιά
πως αν του ξαναμιλήσει ποτέ ξανά με τον ίδιο τρόπο θα του κάνει μήνυση».
Σε υστερόγραφό του προς
τον κ. Σέρμαν το στέλεχος του
συμβουλίου του έγραψε τα εξής:
«Γιατί δεν πήγατε επί τόπου
ακόμα να κάνετε έλεγχο; Εξακολουθεί ο π. Πασσιάς να προβάλλει δικαιολογίες; Εάν θέλετε
να δείτε την αλήθεια να ξετυλίγεται σας συνιστούμε να πάτε
στην εκκλησία να καλέσετε τον
ιερέα και όλα τα μέλη του συμβουλίου από το έτος 2008 μέχρι
και το 2012 (30 άτομα το πολύ)
την ίδια μέρα, στο ίδιο κτίριο.
Απομονώσατε τον π. Πασσιά,
μαγνητοφωνήσατε τις απαντήσεις του σε όλες τις σχετικές

ερωτήσεις για το ποιος ενέκρινε
τις μεταφορές χρηματικών ποσών ηλεκτρονικά; Ποιος ενέκρινε να σφραγίζονται οι επιταγές;
Ποιος έβγαλε τους οικονομικούς
ελέγχους που υπήρχαν εν λει-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΡΧΕΙΟ «Ε.Κ.»

Ο πρόεδρος του κοινοτικού
συμβουλίου της κοινότητας
του Αγίου Σπυρίδωνα κ. Στιβ
Παπαδάτος συνοδεύει ενορίτη.

τουργία για πάνω από 30 χρόνια; Ποιος άλλαξε τη διαδικασία
ανοίγματος των επιστολών και
της αλληλογραφίας; Πού κρατούντο τα βιβλία; Ποιος άλλαξε
τα άτομα εκείνα που είχαν δικαίωμα υπογραφής στους λογαριασμούς της τράπεζας τον Δεκέμβριο του 2008; Ποιος ενέκρινε τις αλλαγές των ατόμων που
είχαν δικαίωμα υπογραφής
στους λογαριασμούς τον Δεκέμβριο του 2008 αφού η πρώτη
συνεδρίαση του κοινοτικού συμβουλίου δεν έγινε μέχρι τον Ιανουάριο του 2010; Ποιος προκάλεσε πρόστιμο πάνω από
$20.000 σε υπερβάσεις για πάνω από $170.000 του μισθολογίου; Ποιος στέλνει τις πληροφορίες για το μισθολόγιο στην
εταιρία ADP; Ποιος ενέκρινε την
αύξηση του μισθού σου (του
Πασσιά) καινούργιο αυτοκίνητο,
αύξηση μηνιαίας δόσης; Ποιος
ενέκρινε την καταβολή των εξόδων σε πιστωτική κάρτα; Ποιος
διέλυσε την επιτροπή των ακινήτων; Γιατί αγνοήθηκε η πρόταση της γενικής συνέλευσης
πριν από ένα χρόνο να αποκατασταθεί η επιτροπή των ακινήτων; Στη συνέχεια, καλέστε
όλους μαζί εκείνους που έχει κατηγορήσει και παίξετε την ταινία...».

